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EXTRA STRETCH

01

Pro skutečnou volnost pohybu! Symbol 4-směrného stretche
je u pracovních kalhot vyrobených z mechanicky odolného
stretchového materiálu, s kolenními kapsami z Cordura® Stretch,
u 4-směrných stretchových partií z Cordury®!

VYSOCE FUNKČNÍ LÁTKY
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Spolehněte se na kvalitu! Ať už si vyberete bundu
větruodolnou, nepromokavou s prodyšnou tkaninou, bundu
z bavlny nebo rychleschnoucím polyesterem, pár pracovních
kalhot s extra stretchem nebo oděv odpuzující vodu,…

MODERNÍ VZHLED

04
4

Pěkný a přizpůsobený střih je pohodlný a má dynamický
design s jemnými reflexními detaily. Vyberte si ze 7
dynamických barev pro jednotný outfit společnosti a
zaručeně moderní vzhled!

ODOLNÁ CORDURA®
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Tato vysoce výkonná tkanina se používá v celé kolekci
k vyztužení kapes, kolenních kapes na nákoleníky,
stretchových partií,… Výsledek: extrémně pevné pracovní
oblečení odolné proti opotřebení!

NOVINKA : MALÍŘSKÉ A DÁMSKÉ ODĚVY
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Objevte výhody stretchových oděvů přizpůsobené malířům
a ženám na následujících stránkách nebo nahlédněte do
přehledu na str. 108 (malíři) a 112 (oděvy pro ženy).

D-FX & FLEX kolekce

KOLEKCE
HÝBEJ SE. Vyberte si a pohybujte se přesně podle vašich představ.
Flexibilně kombinujte produkty a parametry v ne méně než 7 dynamických
barvách. Stretch? Voděodolnost? Ochrana před UV zářením? … Tato
kolekce nabízí vše, co potřebujete jako profesionál, abyste snadno
vytvořili pracovní / firemní oblečení s FX [efekty], zcela přizpůsobené
vašemu vkusu a potřebám.
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Sparta S3

Dynax

Fusion

Velox

D-FX & FLEX kolekce

Kombinujte jako profík! Díky pečlivě promyšlenému
designu a dynamickému vzhledu můžete snadno měnit a
kombinovat všechny pracovní oděvy D-FX & FLEX. Pracovní
kalhoty se stretchovými partiemi nebo bez nich? Košile s
bavlnou nebo dáváte přednost 100% polyesteru? Mikina s
kapucí nebo bez kapuce? Vyberte si ze široké škály možností
a upravte si perfektní pracovní oděv.

VYBERTE SI BARVU

SJEDNOŤTE VÁŠ TÝM

BEZ LIMITŮ

Kolekce D-FX & FLEX nabízí 7 dynamických barev
a dává vám svobodu volby: pracovat v jednobarevném
oblečení? Nebo chcete kombinovat více barev? A
přemýšleli jste o použití firemních barev pro vaše
pracovní oblečení? Všechno je možné!

Vzhledem k tomu, že kolekce D-FX & FLEX je k dispozici
pro muže i ženy, je naprosto úžasné, že celému týmu
nebo společnosti poskytneme jednotný, velice kvalitní a
dobře propracovaný pracovní oděv, který vypadá skvěle
a profesionálně jak u mužů, tak u žen.

Kombinace, změny, výběr, variabilita, ... na co si
vzpomenete! Proč nevylepšit bílé pracovní oděvy
malířů? Základní černá, tmavě šedá, … nebo se
pustíte do nápadných barev? S touto rozsáhlou
kolekcí opravdu neexistují žádná omezení!
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STRETCH

DASSY®

HELIX

/ STRETCHOVÉ PRACOVNÍ KALHOTY [200973]

4-směrný stretch vzadu pod pasem, v rozkroku, na kolenou a vzadu pod koleny, kapsy vyztužené
Cordurou®, 2 přední kapsy, otevřená zadní kapsa, zadní kapsa na zip, 2 kapsy na nohavici, kapsa na
tužku, kapsa na metr, kapsa na zalamovací nůž, D-kroužek, bezpečnostní kapsa na zip, reflexní detaily,
nastavitelná pruženka vzadu, přizpůsobený střih, snížený pas, trojité švy, kontrastní švy, prodlužovací
záložka (5 cm navíc), krytý džínový knoflík a zip, hlavní tkanina: mechanicky odolný stretch
Tkanina - PESCO 41: 65% polyester/35% bavlna, ± 245 g/m2, mechanicky odolný stretch
4-směrné stretchové partie z Cordury®:

PASPA 01: 88% polyamid/12% elastan, ± 260 g/m2

vyztužení: nylonová Cordura®
6479

6846

6674

0783

6541

6847

Barvy - tmavě šedá/černá, azurově modrá/tmavě šedá, tmavě hnědá/tmavě šedá, tmavě modrá/
tmavě šedá, červená/černá, černá
K dispozici ve 3 různých vnitřních délkách nohavic.
BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52

DASSY®

STRETCH

DYNAX

/ STRETCHOVÉ PRACOVNÍ KALHOTY S NÁKOLENNÍMI KAPSAMI [200980]

4-směrný stretch vzadu pod pasem, v rozkroku a vzadu pod koleny, nastavitelné nákolenní kapsy ze
stretch Cordury®, multifunkční poutko na pásku, kapsy vyztužené Cordurou®, 2 přední kapsy, zadní
kapsa s klopou, otevřená zadní kapsa, kapsa na nohavici, kapsa na tužku, kapsa na metr, kapsa
na zalamovací nůž, knoflík na držák nože, D-kroužek, kapsa na telefon, odnímatelné ID pouzdro,
bezpečnostní kapsa na zip, reflexní detaily, nastavitelná pruženka vzadu, přizpůsobený střih, snížený
pas, trojité švy, kontrastní švy, prodlužovací záložka (5 cm navíc), krytý džínový knoflík a zip, hlavní
tkanina: mechanicky odolný stretch
Certifikováno dle EN 14404:2004+A1:2010
nastavitelné nákolenní kapsy z Cordury® v kombinaci s nákoleníky DASSY® CRATOS
Tkanina - PESCO 41: 65% polyester/35% bavlna, ± 245 g/m2, mechanicky odolný stretch
4-směrné stretchové partie z Cordury®:

Nákolenní kapsy z
Cordury® Stretch

PASPA 01: 88% polyamid/12% elastan, ± 260 g/m2

nákolenní kapsy: nylonová stretch Cordura® | vyztužení: nylonová Cordura®
6479

6846

6674

0783

6541

6847

Barvy - tmavě šedá/černá, azurově modrá/tmavě šedá, tmavě hnědá/tmavě šedá, tmavě modrá/
tmavě šedá, červená/černá, černá
K dispozici ve 3 různých vnitřních délkách nohavic.
BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52

DASSY®

FLUX
STRETCH

/ STRETCHOVÉ PRACOVNÍ KALHOTY, S KAPSAMI NA NÁŘADÍ A NÁKOLENNÍMI
KAPSAMI [200975]

4-směrný stretch vzadu pod pasem, v rozkroku a vzadu pod koleny, nastavitelné nákolenní kapsy ze
stretch Cordury®, kapsy na nářadí z Cordury® s poutky na nářadí, kapsa na zip pro malé nástroje,
multifunkční poutko na pásku, kapsy vyztužené Cordurou®, 2 přední kapsy, zadní kapsa s klopou,
otevřená zadní kapsa, kapsa na nohavici, kapsa na tužku, kapsa na metr, kapsa na zalamovací
nůž, knoflík na držák nože, D-kroužek, kapsa na telefon, odnímatelné ID pouzdro, reflexní detaily,
nastavitelná pruženka vzadu, přizpůsobený střih, snížený pas, trojité švy, kontrastní švy, prodlužovací
záložka (5 cm navíc), krytý džínový knoflík a zip, hlavní tkanina: mechanicky odolný stretch
Certifikováno dle EN 14404:2004+A1:2010
nastavitelné nákolenní kapsy z Cordury® v kombinaci s nákoleníky DASSY® CRATOS
Tkanina - PESCO 41: 65% polyester/35% bavlna, ± 245 g/m2, mechanicky odolný stretch
Nákolenní kapsy z
Cordury® Stretch

4-směrné stretchové partie z Cordury®:

PASPA 01: 88% polyamid/12% elastan, ± 260 g/m2

nákolenní kapsy: nylonová stretch Cordura® | vyztužení: nylonová Cordura®
6479

6846

6674

0783

6541

6847

Barvy - tmavě šedá/černá, azurově modrá/tmavě šedá, tmavě hnědá/tmavě šedá, tmavě modrá/

tmavě šedá, červená/černá, černá
K dispozici ve 3 různých vnitřních délkách nohavic.

BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52
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D-FX & FLEX kolekce

4-směrný STRETCH
vzadu pod pasem

4-směrný STRETCH v rozkroku

4-směrný STRETCH vzadu pod koleny

Cordura® STRETCH nákolenní kapsy

Hlavní látka z mechanicky odolného STRETCHE

DASSY®

Xantus, pružný pásek s potiskem | DASSY® Flux, stretchové kalhoty s kapsami na nářadí a nákolenními kapsami | DASSY® Nox S3, bezpečnostní polobotky
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DASSY®

SPECTRUM

/ PRACOVNÍ KALHOTY [200892]

Kapsy vyztužené Cordurou®, 2 přední kapsy, 2 otevřené zadní kapsy, kapsa na nohavici, kapsa na
metr, kapsa na zalamovací nůž, kapsa na telefon, odnímatelné ID pouzdro, bezpečnostní kapsa na zip,
reflexní detaily, nastavitelná pruženka vzadu, přizpůsobený střih, snížený pas, trojité švy, kontrastní švy,
prodlužovací záložka (5 cm navíc), krytý džínový knoflík a zip, tkanina s vodoodpudivou úpravou, hlavní
tkanina: mechanicky odolný stretch
Tkanina - PESCO 63: 65% polyester/35% bavlna, ± 250 g/m2

Vyztužení: nylonová Cordura® | látka odpuzující vodu | mechanicky odolný stretch
6479

6846

6674

6744

6541

6847

Barvy - tmavě šedá/černá, azurově modrá/tmavě šedá, tmavě hnědá/tmavě šedá, tmavě modrá/

tmavě šedá, červená/černá, černá/tmavě šedá
K dispozici ve 3 různých vnitřních délkách nohavic.

BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52
EN ISO 15797 (75°) Průmyslové praní

DASSY®

NOVA

/ PRACOVNÍ KALHOTY S NÁKOLENNÍMI KAPSAMI [200846]

Kapsy vyztužené Cordurou®, 2 přední kapsy, 2 otevřené zadní kapsy, 2 kapsy na nohavici, kapsa
na tužku, kapsa na metr, 3 poutka na nářadí z Cordury®, kapsa na telefon, odnímatelné ID pouzdro,
bezpečnostní kapsa na zip, nastavitelné nákolenní kapsy z Cordury®, reflexní detaily, nastavitelná
pruženka vzadu, přizpůsobený střih, snížený pas, trojité švy, kontrastní švy, prodlužovací záložka (5
cm navíc), krytý džínový knoflík a zip, tkanina s vodoodpudivou úpravou, hlavní tkanina: mechanicky
odolný stretch
Certifikováno dle EN 14404:2004+A1:2010
nastavitelné nákolenní kapsy z Cordury® v kombinaci s nákoleníky DASSY® CRATOS
Tkanina - PESCO 63: 65% polyester/35% bavlna, ± 250 g/m2

Vyztužení: nylonová Cordura® | látka odpuzující vodu | mechanicky odolný stretch
6479

6846

6674

6744

6541

6847

Barvy - tmavě šedá/černá, azurově modrá/tmavě šedá, tmavě hnědá/tmavě šedá, tmavě modrá/
tmavě šedá, červená/černá, černá/tmavě šedá
K dispozici ve 3 různých vnitřních délkách nohavic.
BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52
EN ISO 15797 (75°) Průmyslové praní

DASSY®

MAGNETIC

/ PRACOVNÍ KALHOTY S KAPSAMI NA NÁŘADÍ A NÁKOLENNÍMI KAPSAMI [200908]

Kapsy na nářadí z Cordury® s poutky na nářadí, multifunkční poutko na pásku, kapsy vyztužené
Cordurou®, 2 přední kapsy, 2 otevřené zadní kapsy, kapsa na nohavici, kapsa na metr, kapsa na
zalamovací nůž, knoflík na držák nože, kapsa na telefon, odnímatelné ID pouzdro, bezpečnostní
kapsa na zip, nastavitelné nákolenní kapsy z Cordury®, reflexní detaily, nastavitelná pruženka vzadu,
přizpůsobený střih, snížený pas, trojité švy, kontrastní švy, prodlužovací záložka (5 cm navíc), krytý
džínový knoflík a zip, tkanina s vodoodpudivou úpravou, hlavní tkanina: mechanicky odolný stretch
Certifikováno dle EN 14404:2004+A1:2010
nastavitelné nákolenní kapsy z Cordury® v kombinaci s nákoleníky DASSY® CRATOS
Tkanina - PESCO 63: 65% polyester/35% bavlna, ± 250 g/m2

Vyztužení: nylonová Cordura® | látka odpuzující vodu | mechanicky odolný stretch
6479

6846

6674

6744

6541

6847

Barvy - tmavě šedá/černá, azurově modrá/tmavě šedá, tmavě hnědá/tmavě šedá, tmavě modrá/
tmavě šedá, červená/černá, černá/tmavě šedá
K dispozici ve 3 různých vnitřních délkách nohavic.
BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52
EN ISO 15797 (75°) Průmyslové praní
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D-FX & FLEX kolekce

OPTIMÁLNÍ

OCHRANA PŘED
POSTŘÍKÁNÍM VODOU

VODOODPUDIVÁ
ÚPRAVA

ZESÍLENÍ & Cordura®
nákolenní kapsy

HLAVNÍ LÁTKA Z MECHANICKY
ODOLNÉHO STRETCHE

DASSY®

Magnetic, kalhoty s kapsami na nářadí a nákolenními kapsami | DASSY® Sparta S3, bezpečnostní kotníková obuv

11

STRETCH

STRETCH

DASSY®

DASSY®

AXIS

TRIX

/ STRETCHOVÉ PRACOVNÍ KRAŤASY [250082]

4-směrný stretch vzadu pod pasem a v rozkroku, kapsy vyztužené Cordurou®, 2 přední kapsy, otevřená
zadní kapsa, zadní kapsa na zip, 2 kapsy na nohavici, kapsa na tužku, kapsa na metr, kapsa na
zalamovací nůž, D-kroužek, bezpečnostní kapsa na zip, nastavitelná pruženka vzadu, přizpůsobený
střih, snížený pas, trojité švy, kontrastní švy, krytý džínový knoflík a zip, hlavní tkanina: mechanicky
odolný stretch
Tkanina - PESCO 41: 65% polyester/35% bavlna, ± 245 g/m2, mechanicky odolný stretch
4-směrné stretchové partie z Cordury®:

PASPA 01: 88% polyamid/12% elastan, ± 260 g/m2
6846

6674

0783

6541

Tkanina - PESCO 41: 65% polyester/35% bavlna, ± 245 g/m2, mechanicky odolný stretch
4-směrné stretchové partie z Cordury®:

PASPA 01: 88% polyamid/12% elastan, ± 260 g/m2

vyztužení: nylonová Cordura®
6479

/ STRETCHOVÉ PRACOVNÍ KRAŤASY S KAPSAMI NA NÁŘADÍ [250083]

4-směrný stretch vzadu pod pasem a v rozkroku, kapsy na nářadí z Cordury® s poutky na nářadí,
kapsa na zip pro malé nástroje, multifunkční poutko na pásku, kapsy vyztužené Cordurou®, 2 přední
kapsy, zadní kapsa s klopou, otevřená zadní kapsa, kapsa na nohavici, kapsa na tužku, kapsa na metr,
kapsa na zalamovací nůž, knoflík na držák nože, D-kroužek, kapsa na telefon, odnímatelné ID pouzdro,
nastavitelná pruženka vzadu, přizpůsobený střih, snížený pas, trojité švy, kontrastní švy, krytý džínový
knoflík a zip, hlavní tkanina: mechanicky odolný stretch

vyztužení: nylonová Cordura®

6847

Barvy - tmavě šedá/černá, azurově modrá/tmavě šedá, tmavě hnědá/tmavě šedá, tmavě modrá/
tmavě šedá, červená/černá, černá
BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52

6479

6846

6674

0783

6541

6847

Barvy - tmavě šedá/černá, azurově modrá/tmavě šedá, tmavě hnědá/tmavě šedá, tmavě modrá/
tmavě šedá, červená/černá, černá
BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52

STRETCH

DASSY®

TRONIX

/ STRETCHOVÉ LACLOVÉ PRACOVNÍ KALHOTY S NÁKOLENNÍMI KAPSAMI [400163]

4-směrný stretch vzadu pod pasem, v rozkroku a vzadu pod koleny, nastavitelné nákolenní kapsy ze
stretch Cordury®, stretchové partie vzadu, stretchové partie po straně, nastavitelné šle, kapsy vyztužené
Cordurou®, 2 přední kapsy, náprsní kapsa s klopou, zadní kapsa s klopou, otevřená zadní kapsa, kapsa
na nohavici, kapsa na tužku, kapsa na metr, kapsa na zalamovací nůž, knoflík na držák nože, kapsa
na telefon, bezpečnostní kapsa na zip, odnímatelné ID pouzdro, D-kroužek, přizpůsobený střih, reflexní
detaily, trojité švy, kontrastní švy, prodlužovací záložka (5 cm navíc), hlavní tkanina: mechanicky odolný
stretch
Certifikováno dle EN 14404:2004+A1:2010
nastavitelné nákolenní kapsy z Cordury® v kombinaci s nákoleníky DASSY® CRATOS
Tkanina - PESCO 41: 65% polyester/35% bavlna, ± 245 g/m2, mechanicky odolný stretch
4-směrné stretchové partie z Cordury®:

PASPA 01: 88% polyamid/12% elastan, ± 260 g/m2

nákolenní kapsy: nylonová stretch Cordura® | vyztužení: nylonová Cordura®

Nákolenní kapsy z
Cordury® Stretch

6479

6846

6674

0783

6541

Barvy - tmavě šedá/černá, azurově modrá/tmavě šedá, tmavě hnědá/tmavě šedá, tmavě modrá/

tmavě šedá, červená/černá, černá
K dispozici ve 3 různých vnitřních délkách nohavic.

BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52
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6847

D-FX & FLEX kolekce

DASSY®

COSMIC

DASSY®

BIONIC

/ PRACOVNÍ KRAŤASY [250067]

/ PRACOVNÍ KRAŤASY S KAPSAMI NA NÁŘADÍ [250071]

Kapsy vyztužené Cordurou®, 2 přední kapsy, 2 otevřené zadní kapsy, 2 kapsy na nohavici, kapsa
na tužku, kapsa na metr, 3 poutka na nářadí z Cordury®, kapsa na telefon, odnímatelné ID pouzdro,
bezpečnostní kapsa na zip, nastavitelná pruženka vzadu, přizpůsobený střih, snížený pas, trojité švy,
kontrastní švy, krytý džínový knoflík a zip, tkanina s vodoodpudivou úpravou, hlavní tkanina: mechanicky
odolný stretch

Kapsy na nářadí z Cordury® s poutky na nářadí, multifunkční poutko na pásku, kapsy vyztužené
Cordurou®, 2 přední kapsy, 2 otevřené zadní kapsy, kapsa na nohavici, kapsa na metr, kapsa na
zalamovací nůž, knoflík na držák nože, kapsa na telefon, odnímatelné ID pouzdro, bezpečnostní kapsa
na zip, nastavitelná pruženka vzadu, přizpůsobený střih, snížený pas, trojité švy, kontrastní švy, krytý
džínový knoflík a zip, tkanina s vodoodpudivou úpravou, hlavní tkanina: mechanicky odolný stretch

Tkanina - PESCO 63: 65% polyester/35% bavlna, ± 250 g/m2

Tkanina - PESCO 63: 65% polyester/35% bavlna, ± 250 g/m2

Vyztužení: nylonová Cordura® | látka odpuzující vodu | mechanicky odolný stretch
6479

6846

6674

6744

6541

6847

Barvy - tmavě šedá/černá, azurově modrá/tmavě šedá, tmavě hnědá/tmavě šedá, tmavě modrá/

Vyztužení: nylonová Cordura® | látka odpuzující vodu | mechanicky odolný stretch
6479

6846

6674

6744

6541

6847

Barvy - tmavě šedá/černá, azurově modrá/tmavě šedá, tmavě hnědá/tmavě šedá, tmavě modrá/

tmavě šedá, červená/černá, černá/tmavě šedá

tmavě šedá, červená/černá, černá/tmavě šedá

BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52

BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52

EN ISO 15797 (75°) Průmyslové praní

EN ISO 15797 (75°) Průmyslové praní

DASSY®

VOLTIC

/ LACLOVÉ KALHOTY S NÁKOLENNÍMI KAPSAMI [400148]

Stretchové partie vzadu, nastavitelné šle, kapsy vyztužené Cordurou®, 2 přední kapsy, náprsní kapsa
s klopou, 2 otevřené zadní kapsy, 2 kapsy na nohavici, kapsa na tužku, kapsa na metr, 3 poutka na
nářadí z Cordury®, kapsa na telefon, bezpečnostní kapsa na zip, odnímatelné ID pouzdro, nastavitelné
nákolenní kapsy z Cordury®, přizpůsobený střih, nastavitelný pas, reflexní detaily, trojité švy, kontrastní
švy, tkanina s vodoodpudivou úpravou, prodlužovací záložka (5 cm navíc), hlavní tkanina: mechanicky
odolný stretch
Certifikováno dle EN 14404:2004+A1:2010
nastavitelné nákolenní kapsy z Cordury® v kombinaci s nákoleníky DASSY® CRATOS
Tkanina - PESCO 63: 65% polyester/35% bavlna, ± 250 g/m2

Vyztužení: nylonová Cordura® | látka odpuzující vodu | mechanicky odolný stretch
6479

6846

6674

6744

6541

6847

Barvy - tmavě šedá/černá, azurově modrá/tmavě šedá, tmavě hnědá/tmavě šedá, tmavě modrá/
tmavě šedá, červená/černá, černá/tmavě šedá
K dispozici ve 3 různých vnitřních délkách nohavic.
BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52
EN ISO 15797 (75°) Průmyslové praní
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DASSY®

FUSION

DASSY®

ATOM

/ SOFTSHELLOVÁ VESTA [350111]

/ PRACOVNÍ BUNDA [300403]

Zádový díl na zip pro vyšívání nebo tisk, dlouhý zip, zip s ochranou brady, pleteninový límec, pleteninový
spodní díl, 2 přední kapsy na zip, náprsní kapsa na zip, kapsa na telefon, kapsa na malý tablet, vnitřní
kapsa, reflexní detaily, nepromokavá tkanina, větruodolná tkanina, prodyšná látka, hlavní tkanina:
mechanicky odolný stretch, třívrstvý softshell s fleecovou podšívkou, dvojité švy, kontrastní švy,
vyztužené sedlo

Manžety proti větru z žebrované pleteniny, vyztužení loktů z Cordury®, nastavitelný pas s elastickým
stahovacím uzávěrem, krytý dlouhý zip, zádový díl na zip pro vyšívání nebo tisk, zip s ochranou brady,
2 přední kapsy na zip, náprsní kapsa na zip, vnitřní kapsa, kapsa na telefon, reflexní detaily, síťovinová
podšívka, tkanina s vodoodpudivou úpravou, hlavní tkanina: mechanicky odolný stretch, dvojité švy,
kontrastní švy

Tkanina - PES 21: 100% polyester, ± 280 g/m2

Tkanina - PESCO 63: 65% polyester/35% bavlna, ± 250 g/m2

Fleecová podšívka | nepromokavá, větruodolná a prodyšná látka | mechanicky odolný stretch
WR = 5000 mm - MVP = 5000 g/m2/24h
6479

6846

6674

6744

6541

6847

Síťovinová podšívka | vyztužení: nylonová Cordura® | látka odpuzující vodu | mechanicky odolný
stretch
6479

6846

6674

6744

6847

Barvy - tmavě šedá/černá, azurově modrá/tmavě šedá, tmavě hnědá/tmavě šedá, tmavě modrá/
tmavě šedá, červená/černá, černá/tmavě šedá

Barvy - tmavě šedá/černá, azurově modrá/tmavě šedá, tmavě hnědá/tmavě šedá, tmavě modrá/
tmavě šedá, červená/černá, černá/tmavě šedá

Velikosti - XS-3XL

Velikosti - XS-3XL

*Látka je nepromokavá, ne celý oděv.

DASSY®

GRAVITY

DASSY®

HYPER

/ SOFTSHELLOVÁ BUNDA [300396]

Manžety proti větru z žebrované pleteniny, vyztužení loktů z Cordury®, nastavitelný pas s elastickým
stahovacím uzávěrem, dlouhý zip, zip s ochranou brady, prodloužená záda, 2 přední kapsy na zip,
nepromokavá náprsní kapsa na zip, vnitřní kapsa, kapsa na telefon, kapsa na malý tablet, odepínací
kapuce s elastickým uzávěrem, reflexní detaily, třívrstvý softshell s fleecovou podšívkou, nepromokavá
tkanina, větruodolná tkanina, prodyšná látka, hlavní tkanina: mechanicky odolný stretch, dvojité švy,
vyztužené sedlo, kontrastní švy
Tkanina - PES 21: 100% polyester, ± 280 g/m2

Fleecová podšívka | vyztužení: nylonová Cordura | nepromokavá, větruodolná a prodyšná látka |
mechanicky odolný stretch | WR = 5000 mm - MVP = 5000 g/m2/24h
6479

6846

6541

6847

6674

5142

0783

6744

Velikosti - XS-3XL

*Látka je nepromokavá, ne celý oděv.

/ VĚTRUODOLNÁ A VODĚODOLNÁ PRACOVNÍ BUNDA [300404]

Nastavitelné manžety se zapínáním na suchý zip a manžety proti větru z žebrované pleteniny,
nastavitelný pas s elastickým stahovacím uzávěrem, krytý dlouhý zip, zádový díl na zip pro vyšívání
nebo tisk, zip s ochranou brady, prodloužená záda, 2 přední kapsy na zip, nepromokavá náprsní kapsa
na zip, vnitřní kapsa, kapsa na telefon, odepínací kapuce s elastickým uzávěrem, reflexní detaily,
nepromokavá tkanina, větruodolná tkanina, prodyšná látka, 3D síťovinová podšívka, dvojité švy,
kontrastní švy, nepromokavé lepené švy, nepromokavý oděv
Certifikováno dle EN 343:2003+A1:2007
třída 3

®

Barvy - tmavě šedá/černá, azurově modrá/tmavě šedá, tmavě hnědá/tmavě šedá, tmavě modrá/
tmavě šedá, červená/černá, bílá/tmavě šedá, černá, černá/tmavě šedá

Tkanina - PES 80: 100% polyester, ± 200 g/m2

Nepromokavé lepené švy | 3D síěovinová podšívka | nepromokavá, větruodolná a prodyšná látka

WR = 5000 mm - MVP = 5000 g/m2/24h
6479

6846

0783

6744

6847

6674

Barvy - tmavě šedá/černá, azurově modrá/tmavě šedá, tmavě modrá/tmavě šedá, červená/černá,
černá, černá/tmavě šedá
Velikosti - XS-3XL
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6541

D-FX & FLEX kolekce

ODNÍMATELNÁ KAPUCE

stahování pružnou šňůrkou

VĚTRUODOLNÉ

VODĚODOLNÉ
PRODYŠNÉ

VODOTĚSNÉ
PODLEPENÉ ŠVY
EN 343:2003+A1:2007
třída 3

3D-SÍŤOVANÁ
PODŠÍVKOVÁ LÁTKA

vytváří izolační vrstvu mezi
tělem a látkou bundy

DASSY®

Hyper, větruodolná a voděodolná pracovní bunda

15

DASSY®

4-směrný stretch
Postavte se mrazivému prudkému větru a silnému dešti s touto novou
STRETCHOVÁ ZIMNÍ BUNDA
stretchovou zimní bundou. Větruodolná, voděodolná a prodyšná: ověřte si!
®
Izolační výplň z vysoce kvalitního vlákna DuPont™ Sorona nabízí nejlepší tepelnou izolaci, aniž by vypadala objemně.
Díky dynamickému vzhledu vás bunda DASSY® Nordix může doprovázet celou zimu: při práci i na zimní dovolené!

[300463]

větruodolný

OPTIMÁLNÍ OCHRANA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI PODMÍNKAMI
Suchá zvenku …

» vodě-větru odolná a prodyšná membrána
» DWR úprava (Durable Water Repellent)
» 100% podlepené švy

voděodolný

WR = 10.000 mm
MVP = 8.000 g/m2/24h

… a uvnitř!

» Díky membráně nemohou kapičky
vody proniknout do textilie z vnějšku,
ale vodní pára může z vnitřku snadno
uniknout.

prodyšný

100% podlepené
švy

NEJLEPŠÍ OCHRANA PŘED CHLADEM
MEMBRÁNA
voděodolná,
větruodolná,
prodyšná

lehké látky

DWR
Durable
Water
Repellent

VELMI ÚČINNÁ
IZOLACE

Všechny výhody zateplení …

vysoce
stlačitelný

» Díky izolační podšívce z vysoce výkonného
vlákna DuPont™ Sorona®. Tato mikrovlákna
vytvářejí bezpočet malých vzduchových kapes,
které účinně zadržují tělesné teplo.

… bez nevýhod!

» Protože tato vysoce kvalitní izolace je lehká, prodyšná,
rychleschnoucí, měkká a vysoce stlačitelná. Další výhoda?
Je vyrobena z 37% z obnovitelných rostlinných materiálů.

velmi účinná
izolace
STRETCHOVÁ
PODŠÍVKOVÁ
LÁTKA

EN 14058:2017
třída 3-3-2-X-X

PRODYŠNÁ,
umožňuje odvod
tělesné vlhkosti

Nastavitelné manžety se zapínáním na suchý zip a manžety proti větru z žebrované pleteniny, předformované rukávy, nastavitelný pas s elastickým stahovacím
uzávěrem, klopa na nejdůležitějších zipech, zádový díl na zip pro vyšívání nebo tisk, zip s ochranou brady, prodloužená záda, 2 přední kapsy na zip, kapsa na rukávu
na zip, náprsní kapsa na zip, 2 vnitřní kapsy, kapsa na telefon s 3D mřížkováním, kapsa na tužku, odepínací kapuce s elastickým uzávěrem, reflexní lemování,
steretchová podšívková tkanina, izolační polstrování vláknem DuPont™ Sorona®, nepromokavá tkanina, větruodolná tkanina, prodyšná látka, hlavní tkanina:
4-směrný stretch, kontrastní švy, nepromokavé lepené švy, nepromokavý oděv
Tkanina - PASPA 94: 88% polyamid/12% elastan, ± 200 g/m2

Izolaění polstrování vláknem DuPont™ Sorona® | stretchová podšívková tkanina | nepromokavé lepené švy | nepromokavá, větruodolná a prodyšná látka
| 4-směrný stretch | DWR úprava (Durable Water Repellent)

EN 343:2019
třída 4-1

0483

Velikosti - XS-3XL
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0843

0583

0883

Barvy - tmavě šedá, azurově modrá, tmavě hnědá, tmavě modrá, červená, černá

0683

0783

D-FX & FLEX kolekce

DASSY®

NORDIX
WOMEN

[300480]

PŘIZPŮSOBENÝ DÁMSKÝ
STŘIH | Velikosti - XS-2XL

Kapsa na mobilní telefon s 3D mřížkovou obrubou

Krycí klopa u nejdůležitějších zipů
Rukávová kapsa na zip

17

DASSY®

STELLAR

DASSY®

PULSE

/ MIKINA [300394]

Vyztužení loktů z Cordury®, krátký zip, zip s ochranou brady, krytá bezpečnostní kapsa na zip, zesílené
švy na krku, ramenou a rukávech, pružné manžety, pas a límec, límec se stahovací šňůrkou, klokaní
kapsa, kontrastní švy, vhodné pro výšivku a potisk
Tkanina - COPES 80: 80% bavlna/20% polyester, ± 290 g/m2

Tkanina - COPES 80: 80% bavlna/20% polyester, ± 290 g/m2

Vyztužení: nylonová Cordura®
6479

6846

6674

6744

6541

/ BUNDA - MIKINA [300400]

Vyztužení loktů z Cordury®, dlouhý zip, zádový díl na zip pro vyšívání nebo tisk, zip s ochranou brady,
2 přední kapsy, krytá bezpečnostní kapsa na zip, dvouvrstvá kapuce se stahovacím uzávěrem, plyšová
podšívka, zesílené švy na krku, ramenou a rukávech, pružné manžety, pas a límec, kontrastní švy,
vhodné pro výšivku a potisk

6847

Barvy - tmavě šedá/černá, azurově modrá/tmavě šedá, tmavě hnědá/tmavě šedá, tmavě modrá/
tmavě šedá, červená/černá, černá/tmavě šedá
Velikosti - XS-3XL

Plyšová podšívková tkanina | vyztužení: nylonová Cordura®
6479

6846

6674

6744

6541

6847

Barvy - tmavě šedá/černá, azurově modrá/tmavě šedá, tmavě hnědá/tmavě šedá, tmavě modrá/

tmavě šedá, červená/černá, černá/tmavě šedá
Velikosti - XS-3XL

Cordura® Stretch
ZESÍLENÍ loktů

DASSY®

CONVEX

DASSY®

VELOX

/ LEHKÁ BUNDA - MIKINA [300447]

Vyztužení loktů ze stretchové Cordury®, dlouhý zip, zip s ochranou brady, 2 přední kapsy na zip, náprsní
kapsa na zip, pružné manžety a pas, kontrastní švy, vhodné pro výšivku a potisk

Tkanina - PES 38: 100% polyester, ± 290 g/m2

Tkanina - COPES 86: 65% bavlna/ 35% polyester, ± 305 g/m2

6479

6846

6674

0783

6541

6847

Barvy - tmavě šedá/černá, azurově modrá/tmavě šedá, tmavě hnědá/tmavě šedá, tmavě modrá/
tmavě šedá, červená/černá, černá
Velikosti - XS-3XL
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/ MIKINA [300450]

Dlouhý zip, zip s ochranou brady, 2 přední kapsy na zip, náprsní kapsa na zip, otvory na palce,
kontrastní švy, vhodné pro výšivku a potisk

Zesílení loktě: nylonová stretch Cordura®
6479

6846

6541

6674

5142

0783

6847

Barvy - tmavě šedá/černá, azurově modrá/tmavě šedá, tmavě hnědá/tmavě šedá, tmavě modrá/

tmavě šedá, červená/černá, bílá/tmavě šedá, černá
Velikosti - XS-3XL

D-FX & FLEX kolekce

DASSY®

Convex, lehká bunda - mikina

19

skryté větrání ze
síťoviny pod límcem

větrání v podpaží
se síťovinou

DASSY®

NEXUS

DASSY®

TRAXION

/ TRIČKO S KRÁTKÝM RUKÁVEM [710025]

Reflexní detaily, zapínání na 2 knoflíky, kontrastní švy, tištěná etiketa na krku pro větší pohodlí, ochrana
před UV zářením (UPF 50+), antibakteriální, skryté síťovinové větrání pod límcem, vhodné pro potisk

Tkanina - PES 04: 100% polyester, ± 140 g/m2

Rychleschnoucí | ochrana před UV zářením (UPF 50+) | antibakteriální

Rychleschnoucí | ochrana před UV zářením (UPF 50+) | antibakteriální
6479

6846

6541

6674

5142

0783

6847

Barvy - tmavě šedá/černá, azurově modrá/tmavě šedá, tmavě hnědá/tmavě šedá, tmavě modrá/

tmavě šedá, červená/černá, bílá/tmavě šedá, černá
Velikosti - XS-4XL
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/ POLOKOŠILE [710026]

Reflexní detaily, kulatý průkrčník, dvojité švy okolo průkrčníku a na spodním dílu, kontrastní švy,
tištěná etiketa na krku pro větší pohodlí, ochrana před UV zářením (UPF 50+), antibakteriální, síťovaná
ventilace v podpaží, vhodné pro potisk

DASSY®

Nexus, Tričko s krátkým rukávem

Tkanina - PES 44: 100% polyester, ± 215 g/m2
6479

6846

6541

6674

5142

0783

6847

Barvy - tmavě šedá/černá, azurově modrá/tmavě šedá, tmavě hnědá/tmavě šedá, tmavě modrá/
tmavě šedá, červená/černá, bílá/tmavě šedá, černá
Velikosti - XS-4XL

D-FX & FLEX kolekce

DASSY®

SONIC

/ TRIČKO S DLOUHÝMI RUKÁVY [710012]

Kulatý průkrčník ze žebrované pleteniny, vyztužené sedlo, krátký zip, zip s ochranou brady, postranní
větrání, dvojité švy okolo průkrčníku, na rukávech a na spodním dílu, kontrastní švy, vhodné pro výšivku
a potisk
Tkanina - COSPA 05: 92% bavlna/8% elastan, ± 220 g/m2

Bavlna single jersey s elastanem
6483

6479

6847

6744

6780

Barvy - tmavě šedá/azurově modrá, tmavě šedá/černá, tmavě modrá/tmavě šedá, černá/tmavě šedá,
černá/azurově modrá
Velikosti - XS-4XL

DASSY®

KINETIC

/ TRIČKO S KRÁTKÝM RUKÁVEM [710019]

Kulatý průkrčník ze žebrované pleteniny, vyztužené sedlo, postranní větrání, dvojité švy okolo
průkrčníku, na rukávech a na spodním dílu, kontrastní švy, vhodné pro výšivku a potisk
Tkanina - COSPA 04: 92% bavlna/8% elastan, ± 190 g/m2

Bavlna single jersey s elastanem
6483

6479

6846

6541

6847

6674

6744

6780

Barvy - tmavě šedá/azurově modrá, tmavě šedá/černá, azurově modrá/tmavě šedá, tmavě hnědá/

tmavě šedá, tmavě modrá/tmavě šedá, červená/černá, černá/tmavě šedá, černá/azurově modrá
Velikosti - XS-4XL

DASSY®

ORBITAL

/ POLOKOŠILE [710011]

Pleteninový límec, zapínání na 3 knoflíky, postranní větrání, kontrastní švy, vhodné pro výšivku a potisk
Tkanina - COSPA 46: 97% bavlna/3% elastan, ± 220 g/m2

Bavlna piqué
6483

6479

6846

6541

6847

6674

6744

6780

Barvy - tmavě šedá/azurově modrá, tmavě šedá/černá, azurově modrá/tmavě šedá, tmavě hnědá/

tmavě šedá, tmavě modrá/tmavě šedá, červená/černá, černá/tmavě šedá, černá/azurově modrá
Velikosti - XS-4XL
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FLEX PRO ŽENY! Tato nová kolekce kombinuje volnost
pohybu díky třem stretchovým prvkům s vysoce výkonnými
tkaninami a propracovaným střihem, dokonale přizpůsobeným
potřebám žen při práci.
Objevte celou kolekci DASSY® pro ženy na str. 112-114.
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STRETCH

D-FX & FLEX kolekce

DASSY®

HELIX WOMEN

/ STRETCHOVÉ PRACOVNÍ KALHOTY DÁMSKÉ [200998]

4-směrný stretch vzadu pod pasem, v rozkroku, na kolenou a vzadu pod koleny, kapsy vyztužené
Cordurou®, 2 přední kapsy, otevřená zadní kapsa, zadní kapsa na zip, 2 kapsy na nohavici, kapsa na
tužku, kapsa na metr, kapsa na zalamovací nůž, D-kroužek, bezpečnostní kapsa na zip, reflexní detaily,
nastavitelná pruženka vzadu, pružný pás na boku, dámský střih, normální pas, trojité švy, kontrastní švy,
prodlužovací záložka (5 cm navíc), krytý džínový knoflík a zip, hlavní tkanina: mechanicky odolný stretch
Tkanina - PESCO 41: 65% polyester/35% bavlna, ± 245 g/m2, mechanicky odolný stretch
4-směrné stretchové partie z Cordury®:

PASPA 01: 88% polyamid/12% elastan, ± 260 g/m2

vyztužení: nylonová Cordura®
6479

6847

6674

0783

Barvy - tmavě šedá/černá, tmavě modrá/tmavě šedá, červená/černá, černá
BE-FR-ES-PT 34-52
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C32-C50
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 32-50 UK 6-24

DASSY®

STRETCH

DYNAX WOMEN

/ STRETCHOVÉ PRACOVNÍ KALHOTY S NÁKOLENNÍMI KAPSAMI DÁMSKÉ [201001]

4-směrný stretch vzadu pod pasem, v rozkroku a vzadu pod koleny, nastavitelné nákolenní kapsy ze
stretch Cordury®, multifunkční poutko na pásku, kapsy vyztužené Cordurou®, 2 přední kapsy, zadní
kapsa s klopou, otevřená zadní kapsa, kapsa na nohavici, kapsa na tužku, kapsa na metr, kapsa
na zalamovací nůž, knoflík na držák nože, D-kroužek, kapsa na telefon, odnímatelné ID pouzdro,
bezpečnostní kapsa na zip, reflexní detaily, nastavitelná pruženka vzadu, pružný pás na boku, dámský
střih, normální pas, trojité švy, kontrastní švy, prodlužovací záložka (5 cm navíc), krytý džínový knoflík a
zip, hlavní tkanina: mechanicky odolný stretch
Certifikováno dle EN 14404:2004+A1:2010
nastavitelné nákolenní kapsy z Cordury® v kombinaci s nákoleníky DASSY® CRATOS
Nákolenní kapsy z
Cordury® Stretch

Tkanina - PESCO 41: 65% polyester/35% bavlna, ± 245 g/m2, mechanicky odolný stretch
4-směrné stretchové partie z Cordury®:

PASPA 01: 88% polyamid/12% elastan, ± 260 g/m2

nákolenní kapsy: nylonová stretch Cordura® | vyztužení: nylonová Cordura®
6479

6847

6674

0783

Barvy - tmavě šedá/černá, tmavě modrá/tmavě šedá, červená/černá, černá

STRETCH

BE-FR-ES-PT 34-52
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C32-C50
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 32-50 UK 6-24

DASSY®

AXIS WOMEN

/ STRETCHOVÉ PRACOVNÍ KRAŤASY DÁMSKÉ [250087]

4-směrný stretch vzadu pod pasem a v rozkroku, kapsy vyztužené Cordurou®, 2 přední kapsy, otevřená
zadní kapsa, zadní kapsa na zip, 2 kapsy na nohavici, kapsa na tužku, kapsa na metr, kapsa na
zalamovací nůž, D-kroužek, bezpečnostní kapsa na zip, nastavitelná pruženka vzadu, pružný pás na
boku, dámský střih, normální pas, trojité švy, kontrastní švy, krytý džínový knoflík a zip, hlavní tkanina:
mechanicky odolný stretch
Tkanina - PESCO 41: 65% polyester/35% bavlna, ± 245 g/m2, mechanicky odolný stretch
4-směrné stretchové partie z Cordury®:

PASPA 01: 88% polyamid/12% elastan, ± 260 g/m2

vyztužení: nylonová Cordura®
6479

6847

6674

0783

Barvy - tmavě šedá/černá, tmavě modrá/tmavě šedá, červená/černá, černá
BE-FR-ES-PT 34-52
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C32-C50
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 32-50 UK 6-24
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DASSY®

GRAVITY WOMEN

/ SOFTSHELLOVÁ BUNDA DÁMSKÉ [300473]

Manžety proti větru z žebrované pleteniny, vyztužení loktů z Cordury®, nastavitelný pas s elastickým
stahovacím uzávěrem, dlouhý zip, zip s ochranou brady, prodloužená záda, 2 přední kapsy na zip,
nepromokavá náprsní kapsa na zip, vnitřní kapsa, kapsa na telefon, kapsa na malý tablet, odepínací
kapuce s elastickým uzávěrem, reflexní detaily, třívrstvý softshell s fleecovou podšívkou, nepromokavá
tkanina, větruodolná tkanina, prodyšná látka, hlavní tkanina: mechanicky odolný stretch, dvojité švy,
vyztužené sedlo, kontrastní švy
Tkanina - PES 21: 100% polyester, ± 280 g/m2

Fleecová podšívka | vyztužení: nylonová Cordura® | nepromokavá, větruodolná a prodyšná látka |
mechanicky odolný stretch | WR = 5000 mm - MVP = 5000 g/m2/24h
6479

6847

6674

5142

0783

Barvy - tmavě šedá/černá, tmavě modrá/tmavě šedá, červená/černá, bílá/tmavě šedá, černá
Velikosti - XS-2XL

*Látka je nepromokavá, ne celý oděv.

DASSY®

CONVEX WOMEN

/ LEHKÁ BUNDA DÁMSKÉ - MIKINA [300474]

Přizpůsobený střih, dlouhý zip, zip s ochranou brady, 2 přední kapsy na zip, náprsní kapsa na zip,
otvory na palce, kontrastní švy, vhodné pro výšivku a potisk
Tkanina - PES 38: 100% polyester, ± 290 g/m2
6479

6847

6674

0783

Barvy - tmavě šedá/černá, tmavě modrá/tmavě šedá, červená/černá, černá
Velikosti - XS-2XL

Cordura® Stretch
ZESÍLENÍ loktů

DASSY®

VELOX WOMEN

/ MIKINA DÁMSKÉ [300472]

Vyztužení loktů ze stretchové Cordury®, přizpůsobený střih, dlouhý zip, zip s ochranou brady, 2 přední
kapsy na zip, pružné manžety a pas, kontrastní švy, vhodné pro výšivku a potisk
Tkanina - COPES 86: 65% bavlna/ 35% polyester, ± 305 g/m2

Zesílení loktě: nylonová stretch Cordura®
6479

6847

6674

5142

0783

Barvy - tmavě šedá/černá, tmavě modrá/tmavě šedá, červená/černá, bílá/tmavě šedá, černá
Velikosti - XS-2XL
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D-FX & FLEX kolekce

větrání v podpaží
se síťovinou

DASSY®

NEXUS WOMEN

/ TRIČKO S KRÁTKÝM RUKÁVEM DÁMSKÉ [710033]

Reflexní detaily, kulatý průkrčník, přizpůsobený střih, dvojité švy okolo průkrčníku a na spodním
dílu, kontrastní švy, tištěná etiketa na krku pro větší pohodlí, ochrana před UV zářením (UPF 50+),
antibakteriální, síťovaná ventilace v podpaží, vhodné pro potisk
Tkanina - PES 04: 100% polyester, ± 140 g/m2

Rychleschnoucí | ochrana před UV zářením (UPF 50+) | antibakteriální
6479

6847

6674

5142

0783

Barvy - tmavě šedá/černá, tmavě modrá/tmavě šedá, červená/černá, bílá/tmavě šedá, černá
Velikosti - XS-2XL

skryté větrání ze
síťoviny pod límcem

DASSY®

TRAXION WOMEN

/ DÁMSKÁ POLOKOŠILE [710034]

Reflexní detaily, zapínání na 2 knoflíky, přizpůsobený střih, kontrastní švy, tištěná etiketa na krku pro
větší pohodlí, ochrana před UV zářením (UPF 50+), antibakteriální, skryté síťovinové větrání pod
límcem, vhodné pro potisk
Tkanina - PES 44: 100% polyester, ± 215 g/m2

Rychleschnoucí | ochrana před UV zářením (UPF 50+) | antibakteriální
6479

6847

6674

5142

0783

Barvy - tmavě šedá/černá, tmavě modrá/tmavě šedá, červená/černá, bílá/tmavě šedá, černá
Velikosti - XS-2XL

DASSY® Traxion Women, dámská polokošile

DASSY® Axis Women, Stretchové pracovní kraťasy dámské
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&

Perfektní pracovní oděvy pro malíře, štukatéry, sádrokartonáře,
dekoratérky,…? Je to mnohem víc než jen obyčejné bílé pracovní
oděvy! Díky nové malířské řadě pracovního oděvu D-FX & FLEX
mohou nyní profesionálové, kteří pracují v bílém (muži i ženy), těžit
z robustního pracovního oděvu se stretchem a kapsami speciálně
přizpůsobenými jejich profesi. Objevte celou řadu DASSY® pro malíře
na str. 108-110.

KAPSA NA NOHAVICI

PRO MALÍŘSKÉ NÁSTROJE

Speciálně určené pro malířské a sádrokartonářské
nástroje. Cordura® na vnitřní a vnější straně kapsy
je odolnější vůči ostrým předmětům. Kromě toho
také umožňuje snadnější ukládání a vyjímání
nástrojů …
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D-FX & FLEX kolekce
STRETCH

DASSY®

HELIX PAINTERS

/ STRETCHOVÉ MALÍŘSKÉ PRACOVNÍ KALHOTY [201022]

4-směrný stretch vzadu pod pasem, v rozkroku, na kolenou a vzadu pod koleny, kapsy vyztužené
Cordurou®, 2 přední kapsy, otevřená zadní kapsa, zadní kapsa na zip, kapsa na nohavici, kapsa na
nohavici z Cordury®pro malířské nástroje, kapsa na tužku, kapsa na metr, kapsa na zalamovací nůž,
D-kroužek, bezpečnostní kapsa na zip, reflexní detaily, nastavitelná pruženka vzadu, přizpůsobený
střih, snížený pas, trojité švy, kontrastní švy, prodlužovací záložka (5 cm navíc), krytý džínový knoflík a
zip, hlavní tkanina: mechanicky odolný stretch
Tkanina - PESCO 41: 65% polyester/35% bavlna, ± 245 g/m2, mechanicky odolný stretch
4-směrné stretchové partie z Cordury®:

PASPA 01: 88% polyamid/12% elastan, ± 260 g/m2

vyztužení: nylonová Cordura®
5142

Barvy - bílá/tmavě šedá

K dispozici ve 3 různých vnitřních délkách nohavic.
BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52

DASSY®

STRETCH

DYNAX PAINTERS

/ STRETCHOVÉ MALÍŘSKÉ PRACOVNÍ KALHOTY S NÁKOLENNÍMI KAPSAMI [201019]

4-směrný stretch vzadu pod pasem, v rozkroku a vzadu pod koleny, nastavitelné nákolenní kapsy ze
stretch Cordury®, multifunkční poutko na pásku, kapsy vyztužené Cordurou®, 2 přední kapsy, zadní
kapsa s klopou, otevřená zadní kapsa, kapsa na nohavici, kapsa na nohavici z Cordury®pro malířské
nástroje, kapsa na tužku, kapsa na metr, kapsa na zalamovací nůž, D-kroužek, kapsa na telefon,
odnímatelné ID pouzdro, bezpečnostní kapsa na zip, reflexní detaily, nastavitelná pruženka vzadu,
přizpůsobený střih, snížený pas, trojité švy, kontrastní švy, prodlužovací záložka (5 cm navíc), krytý
džínový knoflík a zip, hlavní tkanina: mechanicky odolný stretch
Certifikováno dle EN 14404:2004+A1:2010
nastavitelné nákolenní kapsy v kombinaci s nákoleníky DASSY® CRATOS
Nákolenní kapsy z
Cordury® Stretch

Tkanina - PESCO 41: 65% polyester/35% bavlna, ± 245 g/m2, mechanicky odolný stretch
4-směrné stretchové partie z Cordury®:

PASPA 01: 88% polyamid/12% elastan, ± 260 g/m2

nákolenní kapsy: nylonová stretch Cordura® | vyztužení: nylonová Cordura®
5142

Barvy - bílá/tmavě šedá

K dispozici ve 3 různých vnitřních délkách nohavic.
BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52

DASSY®

STRETCH

FLUX PAINTERS

/ STRETCHOVÉ MALÍŘSKÉ PRACOVNÍ KALHOTY, S KAPSAMI NA NÁŘADÍ A NÁKOLENNÍMI
KAPSAMI [201023]

4-směrný stretch vzadu pod pasem, v rozkroku a vzadu pod koleny, nastavitelné nákolenní kapsy ze
stretch Cordury®, kapsy na nářadí z Cordury® s poutky na nářadí, kapsa na zip pro malé nástroje,
multifunkční poutko na pásku, kapsy vyztužené Cordurou®, 2 přední kapsy, zadní kapsa s klopou,
otevřená zadní kapsa, kapsa na nohavici, kapsa na nohavici z Cordury®pro malířské nástroje, kapsa na
tužku, kapsa na metr, kapsa na zalamovací nůž, D-kroužek, kapsa na telefon, odnímatelné ID pouzdro,
reflexní detaily, nastavitelná pruženka vzadu, přizpůsobený střih, snížený pas, trojité švy, kontrastní švy,
prodlužovací záložka (5 cm navíc), krytý džínový knoflík a zip, hlavní tkanina: mechanicky odolný stretch
Certifikováno dle EN 14404:2004+A1:2010
nastavitelné nákolenní kapsy z Cordury® v kombinaci s nákoleníky DASSY® CRATOS
Nákolenní kapsy z
Cordury® Stretch

Tkanina - PESCO 41: 65% polyester/35% bavlna, ± 245 g/m2, mechanicky odolný stretch
4-směrné stretchové partie z Cordury®:

PASPA 01: 88% polyamid/12% elastan, ± 260 g/m2

nákolenní kapsy: nylonová stretch Cordura® | vyztužení: nylonová Cordura®
5142

Barvy - bílá/tmavě šedá

K dispozici ve 3 různých vnitřních délkách nohavic.
BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52
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DASSY®

STRETCH

HELIX PAINTERS WOMEN

/ STRETCHOVÉ MALÍŘSKÉ PRACOVNÍ KALHOTY DÁMSKÉ [201024]

4-směrný stretch vzadu pod pasem, v rozkroku, na kolenou a vzadu pod koleny, kapsy vyztužené
Cordurou®, 2 přední kapsy, otevřená zadní kapsa, zadní kapsa na zip, kapsa na nohavici, kapsa na
nohavici z Cordury®pro malířské nástroje, kapsa na tužku, kapsa na metr, kapsa na zalamovací nůž,
D-kroužek, bezpečnostní kapsa na zip, reflexní detaily, nastavitelná pruženka vzadu, pružný pás na
boku, dámský střih, normální pas, trojité švy, kontrastní švy, prodlužovací záložka (5 cm navíc), krytý
džínový knoflík a zip, hlavní tkanina: mechanicky odolný stretch
Tkanina - PESCO 41: 65% polyester/35% bavlna, ± 245 g/m2, mechanicky odolný stretch
4-směrné stretchové partie z Cordury®:

PASPA 01: 88% polyamid/12% elastan, ± 260 g/m2

vyztužení: nylonová Cordura®
5142

Barvy - bílá/tmavě šedá
BE-FR-ES-PT 34-52
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C32-C50
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 32-50 UK 6-24

DASSY®

DYNAX PAINTERS WOMEN

STRETCH

/ STRETCHOVÉ MALÍŘSKÉ
PRACOVNÍ KALHOTY S NÁKOLENNÍMI KAPSAMI DÁMSKÉ [201020]

4-směrný stretch vzadu pod pasem, v rozkroku a vzadu pod koleny, nastavitelné nákolenní kapsy ze
stretch Cordury®, multifunkční poutko na pásku, kapsy vyztužené Cordurou®, 2 přední kapsy, zadní
kapsa s klopou, otevřená zadní kapsa, kapsa na nohavici, kapsa na nohavici z Cordury®pro malířské
nástroje, kapsa na tužku, kapsa na metr, kapsa na zalamovací nůž, D-kroužek, kapsa na telefon,
odnímatelné ID pouzdro, bezpečnostní kapsa na zip, reflexní detaily, nastavitelná pruženka vzadu,
pružný pás na boku, dámský střih, normální pas, trojité švy, kontrastní švy, prodlužovací záložka (5 cm
navíc), krytý džínový knoflík a zip, hlavní tkanina: mechanicky odolný stretch
Certifikováno dle EN 14404:2004+A1:2010
nastavitelné nákolenní kapsy z Cordury® v kombinaci s nákoleníky DASSY® CRATOS

Nákolenní kapsy z
Cordury® Stretch

Tkanina - PESCO 41: 65% polyester/35% bavlna, ± 245 g/m2, mechanicky odolný stretch
4-směrné stretchové partie z Cordury®:

PASPA 01: 88% polyamid/12% elastan, ± 260 g/m2

nákolenní kapsy: nylonová stretch Cordura® | vyztužení: nylonová Cordura®
5142

Barvy - bílá/tmavě šedá

STRETCH

BE-FR-ES-PT 34-52
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C32-C50
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 32-50 UK 6-24

DASSY®

AXIS PAINTERS WOMEN

/ STRETCHOVÉ MALÍŘSKÉ PRACOVNÍ KRAŤASY DÁMSKÉ [250092]

4-směrný stretch vzadu pod pasem a v rozkroku, kapsy vyztužené Cordurou®, 2 přední kapsy, otevřená
zadní kapsa, zadní kapsa na zip, kapsa na nohavici, kapsa na nohavici z Cordury®pro malířské nástroje,
kapsa na tužku, kapsa na metr, kapsa na zalamovací nůž, D-kroužek, bezpečnostní kapsa na zip,
nastavitelná pruženka vzadu, pružný pás na boku, dámský střih, normální pas, trojité švy, kontrastní švy,
krytý džínový knoflík a zip, hlavní tkanina: mechanicky odolný stretch
Tkanina - PESCO 41: 65% polyester/35% bavlna, ± 245 g/m2, mechanicky odolný stretch
4-směrné stretchové partie z Cordury®:

PASPA 01: 88% polyamid/12% elastan, ± 260 g/m2

vyztužení: nylonová Cordura®
5142

Barvy - bílá/tmavě šedá
BE-FR-ES-PT 34-52
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C32-C50
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 32-50 UK 6-24
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D-FX & FLEX kolekce

SE JAKO
PROFESIONÁL
ZVÝRAZNĚTE

Cordura® STRETCH
zesílení

Přizpůsobený dámský STŘIH

KAPSA NA MALÍŘSKÉ
NÁSTROJE NA NOHAVICI

PARTIE ZE 4-SMĚRNÉ
STRETCH CORDURY®
DASSY®

Velox Women, mikina | DASSY® Helix Painters Women, stretchové kalhoty

29

STRETCH

DASSY®

TRONIX PAINTERS

/ STRETCHOVÉ MALÍŘSKÉ LACLOVÉ
PRACOVNÍ KALHOTY S NÁKOLENNÍMI KAPSAMI [400164]

4-směrný stretch vzadu pod pasem, v rozkroku a vzadu pod koleny, nastavitelné nákolenní kapsy ze
stretch Cordury®, stretchové partie vzadu, stretchové partie po straně, nastavitelné šle, kapsy vyztužené
Cordurou®, 2 přední kapsy, náprsní kapsa s klopou, zadní kapsa s klopou, otevřená zadní kapsa, kapsa
na nohavici, kapsa na nohavici z Cordury®pro malířské nástroje, kapsa na tužku, kapsa na metr, kapsa
na zalamovací nůž, kapsa na telefon, bezpečnostní kapsa na zip, odnímatelné ID pouzdro, D-kroužek,
přizpůsobený střih, reflexní detaily, trojité švy, kontrastní švy, prodlužovací záložka (5 cm navíc), hlavní
tkanina: mechanicky odolný stretch
Certifikováno dle EN 14404:2004+A1:2010
nastavitelné nákolenní kapsy v kombinaci s nákoleníky DASSY® CRATOS
Tkanina - PESCO 41: 65% polyester/35% bavlna, ± 245 g/m2, mechanicky odolný stretch
4-směrné stretchové partie z Cordury®: PASPA 01: 88% polyamid/12% elastan, ± 260 g/m2

nákolenní kapsy: nylonová stretch Cordura® | vyztužení: nylonová Cordura®
5142

Barvy - bílá/tmavě šedá

STRETCH

BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52

DASSY®

DASSY®

AXIS PAINTERS

/ STRETCHOVÉ MALÍŘSKÉ PRACOVNÍ KRAŤASY [250090]

4-směrný stretch vzadu pod pasem a v rozkroku, kapsy vyztužené Cordurou®, 2 přední kapsy, otevřená
zadní kapsa, zadní kapsa na zip, kapsa na nohavici, kapsa na nohavici z Cordury®pro malířské nástroje,
kapsa na tužku, kapsa na metr, kapsa na zalamovací nůž, D-kroužek, bezpečnostní kapsa na zip,
nastavitelná pruženka vzadu, přizpůsobený střih, snížený pas, trojité švy, kontrastní švy, krytý džínový
knoflík a zip, hlavní tkanina: mechanicky odolný stretch
Tkanina - PESCO 41: 65% polyester/35% bavlna, ± 245 g/m2, mechanicky odolný stretch
4-směrné stretchové partie z Cordury®:

PASPA 01: 88% polyamid/12% elastan, ± 260 g/m2

vyztužení: nylonová Cordura®
5142

Barvy - bílá/tmavě šedá
BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52
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K dispozici ve 3 různých vnitřních délkách nohavic.

STRETCH

Nákolenní kapsy z
Cordury® Stretch

TRIX PAINTERS

/ STRETCHOVÉ MALÍŘSKÉ PRACOVNÍ KRAŤASY S KAPSAMI NA NÁŘADÍ [250091]

4-směrný stretch vzadu pod pasem a v rozkroku, kapsy na nářadí z Cordury® s poutky na nářadí, kapsa
na zip pro malé nástroje, multifunkční poutko na pásku, kapsy vyztužené Cordurou®, 2 přední kapsy,
zadní kapsa s klopou, otevřená zadní kapsa, kapsa na nohavici, kapsa na nohavici z Cordury®pro
malířské nástroje, kapsa na tužku, kapsa na metr, kapsa na zalamovací nůž, D-kroužek, kapsa na
telefon, odnímatelné ID pouzdro, nastavitelná pruženka vzadu, přizpůsobený střih, snížený pas, trojité
švy, kontrastní švy, krytý džínový knoflík a zip, hlavní tkanina: mechanicky odolný stretch
Tkanina - PESCO 41: 65% polyester/35% bavlna, ± 245 g/m2, mechanicky odolný stretch
4-směrné stretchové partie z Cordury®:

PASPA 01: 88% polyamid/12% elastan, ± 260 g/m2

vyztužení: nylonová Cordura®
5142

Barvy - bílá/tmavě šedá
BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52

prozkoumejte na str. 24

také v dámském

prozkoumejte na str. 24

také v dámském

D-FX & FLEX kolekce

DASSY®

DASSY®

GRAVITY

VELOX

/ SOFTSHELLOVÁ BUNDA [300396]

Manžety proti větru z žebrované pleteniny, vyztužení loktů z Cordury®, nastavitelný pas s elastickým
stahovacím uzávěrem, dlouhý zip, zip s ochranou brady, prodloužená záda, 2 přední kapsy na zip,
nepromokavá náprsní kapsa na zip, vnitřní kapsa, kapsa na telefon, kapsa na malý tablet, odepínací
kapuce s elastickým uzávěrem, reflexní detaily, třívrstvý softshell s fleecovou podšívkou, nepromokavá
tkanina, větruodolná tkanina, prodyšná látka, hlavní tkanina: mechanicky odolný stretch, dvojité švy,
vyztužené sedlo, kontrastní švy
Tkanina - PES 21: 100% polyester, ± 280 g/m

2

Fleecová podšívka | vyztužení: nylonová Cordura® | nepromokavá, větruodolná a prodyšná látka |
mechanicky odolný stretch | WR = 5000 mm - MVP = 5000 g/m2/24h
6479

6846

6541

6847

6674

5142

0783

6744

Cordura® Stretch
ZESÍLENÍ loktů

/ MIKINA [300450]

Vyztužení loktů ze stretchové Cordury®, dlouhý zip, zip s ochranou brady, 2 přední kapsy na zip, náprsní
kapsa na zip, pružné manžety a pas, kontrastní švy, vhodné pro výšivku a potisk
Tkanina - COPES 86: 65% bavlna/ 35% polyester, ± 305 g/m2

Zesílení loktě: nylonová stretch Cordura®
6479

6846

6541

6674

5142

0783

6847

Barvy - tmavě šedá/černá, azurově modrá/tmavě šedá, tmavě hnědá/tmavě šedá, tmavě modrá/
tmavě šedá, červená/černá, bílá/tmavě šedá, černá
Velikosti - XS-3XL

Barvy - tmavě šedá/černá, azurově modrá/tmavě šedá, tmavě hnědá/tmavě šedá, tmavě modrá/
tmavě šedá, červená/černá, bílá/tmavě šedá, černá, černá/tmavě šedá
Velikosti - XS-3XL

*Látka je nepromokavá, ne celý oděv.

také v dámském
prozkoumejte na str. 25

prozkoumejte na str. 25

také v dámském

skryté větrání ze
síťoviny pod límcem

větrání v podpaží
se síťovinou

DASSY®

NEXUS

DASSY®

TRAXION

/ TRIČKO S KRÁTKÝM RUKÁVEM [710025]

/ POLOKOŠILE [710026]

Reflexní detaily, kulatý průkrčník, dvojité švy okolo průkrčníku a na spodním dílu, kontrastní švy,
tištěná etiketa na krku pro větší pohodlí, ochrana před UV zářením (UPF 50+), antibakteriální, síťovaná
ventilace v podpaží, vhodné pro potisk

Reflexní detaily, zapínání na 2 knoflíky, kontrastní švy, tištěná etiketa na krku pro větší pohodlí, ochrana
před UV zářením (UPF 50+), antibakteriální, skryté síťovinové větrání pod límcem, vhodné pro potisk

Tkanina - PES 04: 100% polyester, ± 140 g/m2

Rychleschnoucí | ochrana před UV zářením (UPF 50+) | antibakteriální

Rychleschnoucí | ochrana před UV zářením (UPF 50+) | antibakteriální
6479

6846

6541

6674

5142

0783

6847

Barvy - tmavě šedá/černá, azurově modrá/tmavě šedá, tmavě hnědá/tmavě šedá, tmavě modrá/

tmavě šedá, červená/černá, bílá/tmavě šedá, černá
Velikosti - XS-4XL

Tkanina - PES 44: 100% polyester, ± 215 g/m2
6479

6846

6541

6674

5142

0783

6847

Barvy - tmavě šedá/černá, azurově modrá/tmavě šedá, tmavě hnědá/tmavě šedá, tmavě modrá/
tmavě šedá, červená/černá, bílá/tmavě šedá, černá
Velikosti - XS-4XL
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Jeansy! Džíny nejen pro volný čas, ale i v práci zůstávají absolutním
favoritem mnoha profesionálů. Džíny, které lidé nosí po práci, stále
ještě nejsou pokaždé připraveny na výzvy, s nimiž se profesionálové
setkávají na svém pracovišti. A to je přesně to, čím se liší pracovní
džíny DASSY!
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D-FX & kolekce
DENIM
FLEX kolekce

DASSY®

KNOXVILLE

/ STRETCHOVÉ JEANSY S NÁKOLENNÍMI KAPSAMI [200691]

2 přední kapsy, 2 otevřené zadní kapsy, 2 kapsy na nohavici, kapsa na nářadí, kapsa na tužku, kapsa
na metr, kapsa na telefon, nákolenní kapsy se suchým zipem, normální střih, normální pas, enzymově
předepraná jeansovina, trojité švy, džínový knoflík a zip, hlavní tkanina: 2-směrný stretch
Certifikováno dle EN 14404:2004+A1:2010 -nákolenní kapsy v kombinaci s nákoleníky
DASSY® CRATOS
Tkanina - CO 94: 91% bavlna/8% polyester/1% elastan, 11,5 oz (± 390 g/m2)

2-směrný stretch
0261

Barvy - jeansová

K dispozici ve 3 různých vnitřních délkách nohavic.

STRETCH

BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 24-50

DASSY®

OSAKA

/ STRETCHOVÉ JEANSY [201011]

Kapsy vyztužené Cordurou®, 2 přední kapsy, 2 otevřené zadní kapsy, kapsa na nohavici, kapsa na
tužku, kapsa na metr, D-kroužek, slim fit, snížený pas, enzymově předepraná jeansovina, trojité švy,
kontrastní švy, záložka vyztužená Cordurou®, prodlužovací záložka (5 cm navíc), džínový knoflík a zip,
hlavní tkanina: 4-směrný stretch
Tkanina - CO 93: 89,5% bavlna/10,5% elastan, 9,5 oz (± 320 g/m2)

Vyztužení: nylonová Cordura® | 4-směrný stretch
0261

Barvy - jeansová

K dispozici ve 3 různých vnitřních délkách nohavic.
BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 24-50

DASSY®

STRETCH

MELBOURNE

/ STRETCHOVÉ JEANSY S KAPSAMI NA NÁŘADÍ A NÁKOLENNÍMI KAPSAMI [200953]

Nastavitelné nákolenní kapsy ze stretch Cordury®, kapsy na nářadí z Cordury® s poutky na nářadí,
kapsa na zip pro malé nástroje, multifunkční poutko na pásku, kapsy vyztužené Cordurou®, 2 přední
kapsy, 2 otevřené zadní kapsy, kapsa na nohavici, kapsa na tužku, kapsa na metr, kapsa na zalamovací
nůž, knoflík na držák nože, D-kroužek, kapsa na telefon, odnímatelné ID pouzdro, slim fit, snížený
pas, enzymově předepraná jeansovina, trojité švy, kontrastní švy, záložka vyztužená Cordurou®,
prodlužovací záložka (5 cm navíc), džínový knoflík a zip, hlavní tkanina: 4-směrný stretch
Certifikováno dle EN 14404:2004+A1:2010
nastavitelné nákolenní kapsy z Cordury® v kombinaci s nákoleníky DASSY® CRATOS
Tkanina - CO 93: 89,5% bavlna/10,5% elastan, 9,5 oz (± 320 g/m2)
Nákolenní kapsy z
Cordury® Stretch

Nákolenní kapsy: nylonová stretch Cordura® | vyztužení: nylonová Cordura® | 4-směrný stretch
6279

Barvy - jeansová/černá

K dispozici ve 3 různých vnitřních délkách nohavic.
BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 24-50
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CANVAS TKANINA

01

pro extrémně odolný a velice pohodlný oděv s robustním a
drsným vzhledem.

NÁKOLENNÍ KAPSY Z CORDURY®

02

nabízejí maximální ochranu kolen vložením certifikovaných
nákoleníků DASSY® Cratos. Lze nastavit jejich výškové
umístění, aby byla zajištěna správná poloha.
Objevte to také v dalších kolekcích DASSY.

KRYTÝ JEANSOVÝ KNOFLÍK A ZIP

04
34

eliminuje riziko poškrábání nebo elektrický zkrat při práci.
Objevte to také v dalších kolekcích DASSY.

CORDURA® ZESÍLENÍ

03

pro vynikající trvanlivost, přesně tam, kde ji potřebujete:
v kapsách na nářadí, zadních kapsách, zesílení loktů,…
Objevte to také v dalších kolekcích DASSY.

BEZPEČNOSTNÍ KAPSA NA ZIP

05

pro bezpečné uložení nástroje nebo osobních věcí, jako je
peněženka, telefon,… Objevte to také v dalších kolekcích
DASSY.

DNA kolekce

KOLEKCE
EXTRÉMNĚ ODOLNÉ PRACOVNÍ ODĚVY. Kombinujte vynikající

trvanlivost s extrémně odolnou a velmi pohodlnou látkou z plátna, extra
vyztužení Cordurou® a neuvěřitelně hezký vzhled. Výsledek: extrémně odolný
pracovní oděv. Jako sebejistý profesionál se vždy rozhodnete pro odolné
pracovní oděvy, které vám umožní udělat dobrý dojem. Protože profesionálně
nejen pracujete, ale Vy jste profesionál. Je to ve Vaší DNA. A také ve Vašem
pracovním oděvu.
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DASSY®

STARK

/ CANVASOVÉ PRACOVNÍ KALHOTY [200721]

Kapsy vyztužené Cordurou®, 2 přední kapsy, zadní kapsa s klopou, otevřená zadní kapsa, kapsa na
nohavici, kapsa na tužku, kapsa na metr, kapsa na zalamovací nůž, kapsa na telefon, krytá bezpečnostní
kapsa na zip, nastavitelná pruženka vzadu, normální střih, normální pas, trojité švy, prodlužovací
záložka (5 cm navíc), krytý džínový knoflík a zip
Tkanina - PESCO 25: 65% polyester/35% bavlna, ± 295 g/m2

Vyztužení: nylonová Cordura®
6479

6370

6876

6378

6744

Barvy - tmavě šedá/černá, zelená/černá, tmavě modrá/černá, olivově zelená/černá, černá/tmavě šedá

K dispozici ve 3 různých vnitřních délkách nohavic.

BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52
EN ISO 15797 (75°) Průmyslové praní

DASSY®

CONNOR

/ PRACOVNÍ KALHOTY Z CANVASU S NÁKOLENNÍMI KAPSAMI [200893]

Kapsy vyztužené Cordurou®, 2 přední kapsy, zadní kapsa s klopou, otevřená zadní kapsa, 2 kapsy na
nohavici, kapsa na nářadí, kapsa na tužku, kapsa na metr, kapsa na zalamovací nůž, držák nože, kapsa
na telefon, krytá bezpečnostní kapsa na zip, nastavitelné nákolenní kapsy z Cordury®, nastavitelná
pruženka vzadu, normální střih, normální pas, trojité švy, prodlužovací záložka (5 cm navíc), krytý
džínový knoflík a zip
Certifikováno dle EN 14404:2004+A1:2010
nastavitelné nákolenní kapsy z Cordury® v kombinaci s nákoleníky DASSY® CRATOS
Tkanina - PESCO 25: 65% polyester/35% bavlna, ± 295 g/m2

Vyztužení: nylonová Cordura®
6479

6370

6876

6378

6744

Barvy - tmavě šedá/černá, zelená/černá, tmavě modrá/černá, olivově zelená/černá, černá/tmavě šedá

K dispozici ve 3 různých vnitřních délkách nohavic.

BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52
EN ISO 15797 (75°) Průmyslové praní

DASSY®

SMITH

/ CANVASOVÉ PRACOVNÍ KRAŤASY [250044]

Kapsy vyztužené Cordurou®, 2 přední kapsy, zadní kapsa s klopou, otevřená zadní kapsa, kapsa
na nohavici, kapsa na tužku, kapsa na metr, kapsa na zalamovací nůž, kapsa na telefon, krytá
bezpečnostní kapsa na zip, nastavitelná pruženka vzadu, normální střih, normální pas, trojité švy, krytý
džínový knoflík a zip
Tkanina - PESCO 25: 65% polyester/35% bavlna, ± 295 g/m2

Vyztužení: nylonová Cordura®
6479

6370

6876

6378

6744

Barvy - tmavě šedá/černá, zelená/černá, tmavě modrá/černá, olivově zelená/černá, černá/tmavě šedá
BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52
EN ISO 15797 (75°) Průmyslové praní
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DNA kolekce

DASSY®

BOLT

DASSY®

/ LACLOVÉ KALHOTY Z CANVASU A NÁKOLENNÍMI KAPSAMI [400149]

Nastavitelné šle, kapsy vyztužené Cordurou®, 2 přední kapsy, náprsní kapsa s klopou, zadní kapsa s
klopou, otevřená zadní kapsa, kapsa na nohavici, kapsa na tužku, kapsa na metr, kapsa na zalamovací
nůž, kapsa na telefon, nastavitelné nákolenní kapsy z Cordury®, normální střih, nastavitelný pas, trojité
švy, prodlužovací záložka (5 cm navíc)
Certifikováno dle EN 14404:2004+A1:2010
nastavitelné nákolenní kapsy z Cordury® v kombinaci s nákoleníky DASSY® CRATOS

Vyztužení: nylonová Cordura®

6370

/ CANVASOVÁ PRACOVNÍ BUNDA [300316]

Nastavitelné manžety se zapínáním na suchý zip, vyztužení loktů z Cordury®, nastavitelný pas na druk,
krytý dlouhý zip, zip s ochranou brady, sámky na zádech, kapsy vyztužené Cordurou®, 2 přední kapsy
na zip, náprsní kapsa, náprsní kapsa na zip, pouzdro na ID, vnitřní kapsa, kapsa na telefon, kapsa na
tužku, dvojité švy
Tkanina - PESCO 25: 65% polyester/35% bavlna, ± 295 g/m2

Vyztužení: nylonová Cordura®
6479

Tkanina - PESCO 25: 65% polyester/35% bavlna, ± 295 g/m2
6479

KENT

6370

6876

6378

6744
6876

6378

6744

Barvy - tmavě šedá/černá, zelená/černá, tmavě modrá/černá, olivově zelená/černá, černá/tmavě šedá

K dispozici ve 3 různých vnitřních délkách nohavic.

Barvy - tmavě šedá/černá, zelená/černá, tmavě modrá/černá, olivově zelená/černá, černá/tmavě šedá
Velikosti - XS-3XL
EN ISO 15797 (75°) Průmyslové praní

BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52
EN ISO 15797 (75°) Průmyslové praní

DASSY®

Connor, pracovní plátěné kalhoty s nákolenními kapsami | DASSY® Gordon s poutky, kapsáře z Canvasu s poutky na suchý zip | DASSY® Hermes S3, kotníková bezpečnostní obuv
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DASSY®

Wayne, plátěná zateplená vesta | DASSY® Croft, třívrstvá fleecová bunda | DASSY® Connor, pracovní Canvasové kalhoty s nákolenními kapsami

DASSY®

WAYNE

DASSY®

AUSTIN

/ CANVASOVÁ ZATEPLENÁ BUNDA [350087]

Nastavitelný pas na druk, zádový díl na zip pro vyšívání nebo tisk, krytý dlouhý zip, zip s ochranou
brady, sámky na zádech, prodloužená záda, 2 přední kapsy na zip, náprsní kapsa, náprsní kapsa na
zip, pouzdro na ID, kapsa na telefon, kapsa na tužku, 2 vnitřní kapsy, fleecová podšívka, dvojité švy
Tkanina - PESCO 25: 65% polyester/35% bavlna, ± 295 g/m2

Fleecová podšívka
6479

6370

6876

Certifikováno dle EN 343:2003+A1:2007
třída 3

6378

6744

Barvy - tmavě šedá/černá, zelená/černá, tmavě modrá/černá, olivově zelená/černá, černá/tmavě šedá

/ ZIMNÍ BUNDA S CANVASEM [500098]

Nastavitelné manžety se zapínáním na suchý zip a manžety proti větru z žebrované pleteniny,
vyztužení loktů z Cordury®, předformované rukávy, pružný pas, krytý dlouhý zip, zádový díl na zip pro
vyšívání nebo tisk, zip s ochranou brady, 2 přední kapsy na zip, náprsní kapsa, nepromokavá náprsní
kapsa na zip, pouzdro na ID, 2 vnitřní kapsy, kapsa na telefon, kapsa na tužku, odepínací kapuce s
elastickým uzávěrem, zateplení, nepromokavá tkanina, větruodolná tkanina, prodyšná látka, dvojité švy,
nepromokavé lepené švy, nepromokavý oděv
Certifikováno dle EN 14058:2004
třída 1-3-2-X-X

Tkanina - PES 90: 100% polyester, ± 240 g/m2

Zateplení | vyztužení: nylonová Cordura® | nepromokavé lepené švy | nepromokavá, větruodolná a
prodyšná látka | WR = 10000 mm - MVP = 7000 g/m2/24h

Velikosti - XS-3XL

6479

6876

0783

6744

Barvy - tmavě šedá/černá, tmavě modrá/černá, černá, černá/tmavě šedá
Velikosti - XS-3XL

DASSY®

CROFT

DASSY®

INDY

/ FLEECOVÁ BUNDA TŘÍVRSTVÁ [300319]

Vyztužení loktů z Cordury®, krátký zip, dvouvrstvá kapuce se stahovacím uzávěrem, vyztužená ramena,
pružné manžety a pas, klokaní kapsa, kontrastní švy, vhodné pro výšivku a potisk

Tkanina - PES 28: 100% polyester, ± 350 g/m2

Vyztužení: nylonová Cordura®

Vyztužení: nylonová Cordura® | nepromokavá, větruodolná a prodyšná látka | trojité švy
6479

6876

0783

6744

Barvy - tmavě šedá/černá, tmavě modrá/černá, černá, černá/tmavě šedá
Velikosti - XS-3XL
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/ MIKINA S KAPUCÍ [300318]

Manžety proti větru z žebrované pleteniny, vyztužení loktů z Cordury®, dlouhý zip, zip s ochranou brady,
2 přední kapsy na zip, náprsní kapsa, kapsa na tužku, nepromokavá tkanina, větruodolná tkanina,
prodyšná látka, úprava proti žmolkování

*Látka je nepromokavá, ne celý oděv.

Tkanina - COPES 90: 80% bavlna/20% polyester, ± 340 g/m2
6479

6876

0783

Barvy - tmavě šedá/černá, tmavě modrá/černá, černá, černá/tmavě šedá
Velikosti - XS-4XL

6744

DNA kolekce

SKVĚLÉ

PRO OUTDOOR

EN 343:2003+A1:2007
třída 3

EN 14058:2004
třída 1-3-2-X-X

POUZDRO NA ID KARTU

Předformované rukávy
pro větší pohodlí

Nastavitelné manžety na
suchý zip a žebrované pletené
zateplovací manžety

DASSY®

Austin, plátěná zimní bunda
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KOLEKCE
Tato kolekce je klasika. Spolehněte se na ověřené produkty z pohledu kvality,
funkčnosti, trvanlivosti a pohodlí. Díky komplexní nabídce produktů a paletě barev
můžete snadno a rychle najít pracovní oděvy, které vyhovují vaší konkrétní pracovní
situaci a podnikovým barvám. Protože vaše práce dokonale vyhovuje potřebám
vašich zákazníků a vaše pracovní oděvy zase vyhovují vašim potřebám.
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CLASSIC kolekce

KOMPLEXNÍ NABÍDKA

01

ŠIROKÁ NABÍDKA BAREV

02

určitě najdete perfektní shodu s barvami vaší společnosti.
Snadno zkombinujete vrchní a spodní části oděvu do
jednoho profesionálního vzhledu.

NASTAVOVACÍ PRUŽENKA V PASE

04

vaše pracovní kalhoty dokonale sedí v pase a nepadají.
Objevte to také v dalších kolekcích DASSY.

rychle a snadno najdete, co hledáte. Se specifickými
podskupinami pro různé cílové skupiny: ženy, děti,…

PRODLUŽOVACÍ ZÁLOŽKA

03

snadno prodloužíte své pracovní kalhoty nebo kombinézu: stačí
uvolnit jeden šev v lemu a získáte 5 cm navíc (asi 2 “)! Díky
prodlužovací záložce prodloužené kalhoty ještě navíc vypadají
pořád pěkně. Objevte to také v dalších kolekcích DASSY.

TROJITÉ ŠVY

05

dělají vaše pracovní oděvy odolnými a trvanlivými.
Objevte to také v dalších kolekcích DASSY.
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DASSY®

LIVERPOOL

/ PRACOVNÍ KALHOTY [200427]

2 přední kapsy, 2 zadní kapsy s klopou, kapsa na nohavici, kapsa na nářadí, kapsa na tužku, kapsa
na metr, kapsa na telefon, bezpečnostní kapsa na zip, nastavitelná pruženka vzadu, normální střih,
normální pas, trojité švy, prodlužovací záložka (5 cm navíc), džínový knoflík a zip
Tkanina - PESCO 61: 65% polyester/35% bavlna, ± 245 g/m2
0508

0373

0826

0825

0704

Barvy - písková, světle šedá, středně modrá (royal), tmavě modrá (navy), černá
K dispozici ve 3 různých vnitřních délkách nohavic.
BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52
EN ISO 15797 (75°) Průmyslové praní

DASSY®

VEGAS

/ PRACOVNÍ KALHOTY S REFLEXNÍMI PRUHY [200822]

2 přední kapsy, 2 zadní kapsy s klopou, kapsa na nohavici, kapsa na nářadí, kapsa na tužku, kapsa
na metr, kapsa na telefon, bezpečnostní kapsa na zip, reflexní páska 50 mm, nastavitelná pruženka
vzadu, normální střih, normální pas, trojité švy, prodlužovací záložka (5 cm navíc), džínový knoflík a zip
Tkanina - PESCO 61: 65% polyester/35% bavlna, ± 245 g/m2
0825

0704

Barvy - tmavě modrá (navy), černá
BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52

DASSY®

NASHVILLE

/ PRACOVNÍ KALHOTY DVOUBAREVNÉ [200658]

2 přední kapsy, 2 zadní kapsy s klopou, kapsa na nohavici, kapsa na nářadí, kapsa na tužku, kapsa
na metr, kapsa na telefon, bezpečnostní kapsa na zip, nastavitelná pruženka vzadu, normální střih,
normální pas, trojité švy, prodlužovací záložka (5 cm navíc), džínový knoflík a zip
Tkanina - PESCO 61: 65% polyester/35% bavlna, ± 245 g/m2
6371

6141

Barvy - tmavě zelená/černá, bílá/světle šedá

K dispozici ve 3 různých vnitřních délkách nohavic.
BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52
EN ISO 15797 (75°) Průmyslové praní
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CLASSIC kolekce

DASSY®

Minsk, zimní bunda | DASSY® Boston, pracovní kalhoty s nákolenními kapsami dvoubarevné
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DASSY®

DASSY®

MIAMI

/ PRACOVNÍ KALHOTY S NÁKOLENNÍMI KAPSAMI [200487]

2 přední kapsy, 2 zadní kapsy s klopou, 2 kapsy na nohavici, kapsa na nářadí, kapsa na tužku, kapsa
na metr, kapsa na telefon, bezpečnostní kapsa na zip, nastavitelné nákolenní kapsy z Cordury®,
nastavitelná pruženka vzadu, normální střih, normální pas, trojité švy, prodlužovací záložka (5 cm
navíc), džínový knoflík a zip
Certifikováno dle EN 14404:2004+A1:2010
nastavitelné nákolenní kapsy z Cordury® v kombinaci s nákoleníky DASSY® CRATOS

OXFORD

Kapsy na nářadí z Cordury® s poutky na nářadí, 2 velké přední kapsy pro zastrčení kapes na nářadí,
2 zadní kapsy s klopou, 2 kapsy na nohavici, kapsa na nářadí, kapsa na tužku, kapsa na metr, poutko
na kladivo, kapsa na telefon, nastavitelné nákolenní kapsy z Cordury®, nastavitelná pruženka vzadu,
normální střih, normální pas, trojité švy, záložka vyztužená Cordurou®, prodlužovací záložka (5 cm
navíc), džínový knoflík a zip
Certifikováno dle EN 14404:2004+A1:2010
nastavitelné nákolenní kapsy z Cordury® v kombinaci s nákoleníky DASSY® CRATOS

Tkanina - PESCO 61: 65% polyester/35% bavlna, ± 245 g/m2

Vyztužení: nylonová Cordura®
0373

0826

0825

Barvy - světle šedá, středně modrá (royal), tmavě modrá (navy), černá

K dispozici ve 3 různých vnitřních délkách nohavic.

Tkanina - PESCO 64: 65% polyester/35% bavlna, ± 300 g/m2

Vyztužení: nylonová Cordura®
0373

0826

0704

Barvy - světle šedá, středně modrá (royal), černá

K dispozici ve 3 různých vnitřních délkách nohavic.
BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52
EN ISO 15797 (75°) Průmyslové praní

/ PRACOVNÍ KALHOTY S KAPSAMI NA NÁŘADÍ A NÁKOLENNÍMI

KAPSAMI [200444]

0704

Tkanina - PESCO 61: 65% polyester/35% bavlna, ± 245 g/m2

Vyztužení: nylonová Cordura®
0373

0825

K dispozici ve 3 různých vnitřních délkách nohavic.
Tkanina - PESCO 64: 65% polyester/35% bavlna, ± 300 g/m2

Vyztužení: nylonová Cordura®
0373

0826

0825

Barvy - světle šedá, středně modrá (royal), tmavě modrá (navy), černá

K dispozici ve 3 různých vnitřních délkách nohavic.

BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52
EN ISO 15797 (75°) Průmyslové praní
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0704

Barvy - světle šedá, tmavě modrá (navy), černá

0704

CLASSIC kolekce

DASSY®

BOSTON

DASSY®

/ PRACOVNÍ KALHOTY S NÁKOLENNÍMI KAPSAMI DVOUBAREVNÉ

[200426]

2 přední kapsy, 2 zadní kapsy s klopou, 2 kapsy na nohavici, kapsa na nářadí, kapsa na tužku, kapsa
na metr, kapsa na telefon, bezpečnostní kapsa na zip, nastavitelné nákolenní kapsy z Cordury®,
nastavitelná pruženka vzadu, normální střih, normální pas, trojité švy, prodlužovací záložka (5 cm
navíc), džínový knoflík a zip
Certifikováno dle EN 14404:2004+A1:2010
nastavitelné nákolenní kapsy z Cordury® v kombinaci s nákoleníky DASSY® CRATOS

SEATTLE

/ PRACOVNÍ KALHOTY DVOUBAREVNÉ S KAPSAMI NA NÁŘADÍ A NÁKOLENNÍMI KAPSAMI
[200428]

Kapsy na nářadí z Cordury® s poutky na nářadí, 2 velké přední kapsy pro zastrčení kapes na nářadí,
2 zadní kapsy s klopou, 2 kapsy na nohavici, kapsa na nářadí, kapsa na tužku, kapsa na metr, poutko
na kladivo, kapsa na telefon, nastavitelné nákolenní kapsy z Cordury®, nastavitelná pruženka vzadu,
normální střih, normální pas, trojité švy, záložka vyztužená Cordurou®, prodlužovací záložka (5 cm
navíc), džínový knoflík a zip
Certifikováno dle EN 14404:2004+A1:2010
nastavitelné nákolenní kapsy z Cordury® v kombinaci s nákoleníky DASSY® CRATOS

Tkanina - PESCO 61: 65% polyester/35% bavlna, ± 245 g/m2

Vyztužení: nylonová Cordura®
6571

6471

6371

6141

6741

Barvy - písková/černá, světle šedá/černá, tmavě zelená/černá, bílá/světle šedá, černá/světle šedá

K dispozici ve 3 různých vnitřních délkách nohavic.

Tkanina - PESCO 64: 65% polyester/35% bavlna, ± 300 g/m
6281

6571

6471

6141

6741

Barvy - písková/černá, světle šedá/černá, bílá/světle šedá, černá/světle šedá

Tkanina - PESCO 64: 65% polyester/35% bavlna, ± 300 g/m2

Vyztužení: nylonová Cordura®

6371

Vyztužení: nylonová Cordura®

K dispozici ve 3 různých vnitřních délkách nohavic.
2

6471

Tkanina - PESCO 61: 65% polyester/35% bavlna, ± 245 g/m2

6821

Vyztužení: nylonová Cordura®
6471

6281

6642

6741

Barvy - světle šedá/černá, středně modrá (royal)/tmavě modrá (navy), červená/světle šedá, černá/

6741

Barvy - světle šedá/černá, tmavě zelená/černá, středně modrá (royal)/tmavě modrá (navy), tmavě
modrá (navy)/středně modrá, černá/světle šedá
K dispozici ve 3 různých vnitřních délkách nohavic.
BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52

světle šedá
K dispozici ve 3 různých vnitřních délkách nohavic.

BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52
EN ISO 15797 (75°) Průmyslové praní

EN ISO 15797 (75°) Průmyslové praní
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DASSY®

BARI

DASSY®

ROMA

/ PRACOVNÍ KRAŤASY [250011]

/ PRACOVNÍ KRAŤASY DVOUBAREVNÉ [250024]

2 přední kapsy, 2 zadní kapsy s klopou, 2 kapsy na nohavici, kapsa na nářadí, kapsa na tužku, kapsa
na metr, kapsa na telefon, bezpečnostní kapsa na zip, nastavitelná pruženka vzadu, normální střih,
normální pas, trojité švy, džínový knoflík a zip

2 přední kapsy, 2 zadní kapsy s klopou, 2 kapsy na nohavici, kapsa na nářadí, kapsa na tužku, kapsa
na metr, kapsa na telefon, bezpečnostní kapsa na zip, nastavitelná pruženka vzadu, normální střih,
normální pas, trojité švy, džínový knoflík a zip

Tkanina - PESCO 61: 65% polyester/35% bavlna, ± 245 g/m2

Tkanina - PESCO 61: 65% polyester/35% bavlna, ± 245 g/m2

0508

0373

0826

0825

6371

6141

Barvy - tmavě zelená/černá, bílá/světle šedá

0704

Barvy - písková, světle šedá, středně modrá (royal), tmavě modrá (navy), černá
BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52

BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52
EN ISO 15797 (75°) Průmyslové praní

EN ISO 15797 (75°) Průmyslové praní

DASSY®

CALAIS

DASSY®

VENTURA

/ LACLOVÉ KALHOTY DVOUBAREVNÉ [400138]

Stretchové partie po straně, nastavitelné šle, 2 přední kapsy, náprsní kapsa s klopou, 2 zadní kapsy s
klopou, kapsa na nohavici, kapsa na tužku, kapsa na metr, kapsa na telefon, normální střih, trojité švy,
prodlužovací záložka (5 cm navíc)

Certifikováno dle EN 14404:2004+A1:2010
nastavitelné nákolenní kapsy z Cordury® v kombinaci s nákoleníky DASSY® CRATOS

Tkanina - PESCO 61: 65% polyester/35% bavlna, ± 245 g/m2
6471

6371

6141

6741

Barvy - světle šedá/černá, tmavě zelená/černá, bílá/světle šedá, černá/světle šedá
K dispozici ve 3 různých vnitřních délkách nohavic.
BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52
EN ISO 15797 (75°) Průmyslové praní

/ LACLOVÉ KALHOTY S NÁKOLENNÍMI KAPSAMI [400101]

Nastavitelné šle, 2 přední kapsy, náprsní kapsa s klopou, 2 zadní kapsy s klopou, 2 kapsy na nohavici,
kapsa na nářadí, kapsa na tužku, kapsa na metr, poutko na kladivo, kapsa na telefon, vnitřní kapsa,
nastavitelné nákolenní kapsy z Cordury®, normální střih, nastavitelný pas, trojité švy, prodlužovací
záložka (5 cm navíc)

Tkanina - PESCO 61: 65% polyester/35% bavlna, ± 245 g/m2

Vyztužení: nylonová Cordura®
0373

0826

0825

Barvy - světle šedá, středně modrá (royal), tmavě modrá (navy), černá

K dispozici ve 3 různých vnitřních délkách nohavic.

BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52
EN ISO 15797 (75°) Průmyslové praní
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0704

CLASSIC kolekce

DASSY®

MONZA

/ PRACOVNÍ KRAŤASY S KAPSAMI NA NÁŘADÍ DVOUBAREVNÉ [250012]

Kapsy na nářadí z Cordury® s poutky na nářadí, 2 velké přední kapsy pro zastrčení kapes na nářadí,
2 zadní kapsy s klopou, 2 kapsy na nohavici, kapsa na nářadí, kapsa na tužku, kapsa na metr, poutko
na kladivo, kapsa na telefon, nastavitelná pruženka vzadu, normální střih, normální pas, trojité švy,
džínový knoflík a zip
Tkanina - PESCO 61: 65% polyester/35% bavlna, ± 245 g/m2

Vyztužení: nylonová Cordura®
6471

6281

6141

6741

Barvy - světle šedá/černá, středně modrá (royal)/tmavě modrá (navy), bílá/světle šedá, černá/světle

šedá

BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52
EN ISO 15797 (75°) Průmyslové praní

DASSY®

VERSAILLES

DASSY®

/ LACLOVÉ KALHOTY DVOUBAREVNÉ S NÁKOLENNÍMI

KAPSAMI [400124]

Nastavitelné šle, 2 přední kapsy, náprsní kapsa s klopou, 2 zadní kapsy s klopou, 2 kapsy na nohavici,
kapsa na nářadí, kapsa na tužku, kapsa na metr, poutko na kladivo, kapsa na telefon, vnitřní kapsa,
nastavitelné nákolenní kapsy z Cordury®, normální střih, nastavitelný pas, trojité švy, prodlužovací
záložka (5 cm navíc)

CANNES

Nastavitelné manžety se zapínáním na suchý zip, obousměrný zip krytý klopou, 2 druky, sámky na
zádech, 2 přední kapsy, 2 průchozí kapsy, 2 náprsní kapsy, 2 zadní kapsy s klopou, 2 kapsy na nohavici,
kapsa na nářadí, kapsa na tužku, kapsa na metr, kapsa na telefon, nastavitelné nákolenní kapsy z
Cordury®, pevná guma vzadu, normální střih, reflexní lemování, trojité švy, prodlužovací záložka (5
cm navíc)

Certifikováno dle EN 14404:2004+A1:2010
nastavitelné nákolenní kapsy z Cordury® v kombinaci s nákoleníky DASSY® CRATOS
Tkanina - PESCO 61: 65% polyester/35% bavlna, ± 245 g/m2
6471

6141

6741

Vyztužení: nylonová Cordura®
6371

6281

Barvy - písková/černá, světle šedá/černá, tmavě zelená/černá, středně modrá (royal)/tmavě modrá
(navy), bílá/světle šedá, černá/světle šedá
K dispozici ve 3 různých vnitřních délkách nohavic.
BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52
EN ISO 15797 (75°) Průmyslové praní

Certifikováno dle EN 14404:2004+A1:2010
nastavitelné nákolenní kapsy z Cordury® v kombinaci s nákoleníky DASSY® CRATOS
Tkanina - PESCO 61: 65% polyester/35% bavlna, ± 245 g/m2

Vyztužení: nylonová Cordura®
6571

/ KOMBINÉZA DVOUBAREVNÁ S NÁKOLENNÍMI KAPSAMI [100286]

6471

6371

6281

6821

6741

Barvy - světle šedá/černá, tmavě zelená/černá, středně modrá (royal)/tmavě modrá (navy), tmavě
modrá (navy)/středně modrá, černá/světle šedá
Velikosti - XS-3XL
EN ISO 15797 (75°) Průmyslové praní
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DASSY®

AVILA

DASSY®

FARO

/ PRACOVNÍ VESTA [350076]

/ PRACOVNÍ VESTA DVOUBAREVNÁ [350077]

Nastavitelný pas na druk, krytý dlouhý zip, prodloužená záda, 2 přední kapsy, 2 přední kapsy s klopou,
náprsní kapsa, D-kroužek, kapsa na telefon, kapsa na tužku, vnitřní kapsa, dvojité švy

Nastavitelný pas na druk, krytý dlouhý zip, prodloužená záda, 2 přední kapsy, 2 přední kapsy s klopou,
náprsní kapsa, D-kroužek, kapsa na telefon, kapsa na tužku, vnitřní kapsa, dvojité švy

Tkanina - PESCO 61: 65% polyester/35% bavlna, ± 245 g/m2

Tkanina - PESCO 61: 65% polyester/35% bavlna, ± 245 g/m2

0373

0825

0704

Barvy - světle šedá, tmavě modrá (navy), černá

6571

6471

6141

6741

6371

6821

Barvy - písková/černá, světle šedá/černá, tmavě zelená/černá, tmavě modrá (navy)/středně modrá,
bílá/světle šedá, černá/světle šedá

Velikosti - XS-3XL
EN ISO 15797 (75°) Průmyslové praní

Velikosti - XS-3XL
EN ISO 15797 (75°) Průmyslové praní

DASSY®

DASSY®

NOUVILLE

LUGANO

/ PRACOVNÍ BUNDA [300195]

/ PRACOVNÍ BUNDA DVOUBAREVNÁ [300183]

Nastavitelné manžety se zapínáním na suchý zip, nastavitelný pas na druk, dlouhý zip krytý klopou, 3
druky, sámky na zádech, 2 přední kapsy, 2 náprsní kapsy, vnitřní kapsa, kapsa na telefon, kapsa na
tužku, kapsa na nářadí, reflexní lemování, dvojité švy

Nastavitelné manžety se zapínáním na suchý zip, nastavitelný pas na druk, dlouhý zip krytý klopou, 3
druky, sámky na zádech, 2 přední kapsy, 2 náprsní kapsy, vnitřní kapsa, kapsa na telefon, kapsa na
tužku, kapsa na nářadí, reflexní lemování, dvojité švy

Tkanina - PESCO 61: 65% polyester/35% bavlna, ± 245 g/m2

Tkanina - PESCO 61: 65% polyester/35% bavlna, ± 245 g/m2

0373

0826

0825

Barvy - světle šedá, středně modrá (royal), tmavě modrá (navy), černá
Velikosti - XS-3XL
EN ISO 15797 (75°) Průmyslové praní

0704

6571

6471

6141

6741

6281

Barvy - písková/černá, světle šedá/černá, tmavě zelená/černá, středně modrá (royal)/tmavě modrá
(navy), bílá/světle šedá, černá/světle šedá
Tkanina - PESCO 64: 65% polyester/35% bavlna, ± 300 g/m2
6642

Barvy - červená/světle šedá
Velikosti - XS-3XL
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6371

EN ISO 15797 (75°) Průmyslové praní

CLASSIC kolekce

DASSY®

MONS

DASSY®

HULST

/ ZETEPLENÁ VESTA [350062]

/ ZATEPLENÁ VESTA DVOUBAREVNÁ [350051]

Nastavitelný pas na druk, zádový díl na zip pro vyšívání nebo tisk, obousměrný zip krytý klopou, druky,
sámky na zádech, prodloužená záda, 2 přední kapsy, 2 přední kapsy s klopou, rukávy zateplené proti
větru, 2 náprsní kapsy, kapsa Napoleon na zip, kapsa na telefon, kapsa na tužku, vnitřní kapsa, reflexní
lemování, fleecová podšívka, zateplení, dvojité švy

Nastavitelný pas na druk, zádový díl na zip pro vyšívání nebo tisk, obousměrný zip krytý klopou, druky,
sámky na zádech, prodloužená záda, 2 přední kapsy, 2 přední kapsy s klopou, rukávy zateplené proti
větru, 2 náprsní kapsy, kapsa Napoleon na zip, kapsa na telefon, kapsa na tužku, vnitřní kapsa, reflexní
lemování, fleecová podšívka, zateplení, dvojité švy

Tkanina - PESCO 61: 65% polyester/35% bavlna, ± 245 g/m2

Tkanina - PESCO 61: 65% polyester/35% bavlna, ± 245 g/m2

Fleecová podšívka | zateplení
0508

0373

0825

Fleecová podšívka | zateplení
0704

Barvy - písková, světle šedá, tmavě modrá (navy), černá

6571

6471

6141

6741

6371

6821

Barvy - písková/černá, světle šedá/černá, tmavě zelená/černá, tmavě modrá (navy)/středně modrá,

Velikosti - XS-3XL

bílá/světle šedá, černá/světle šedá
Velikosti - XS-3XL

DASSY®

TAVIRA

DASSY®

JAKARTA

/ SOFTSHELLOVÁ BUNDA [300304]

/ SOFTSHELLOVÁ BUNDA DVOUBAREVNÁ [300336]

Nastavitelné manžety se zapínáním na suchý zip, nastavitelný pas s elastickým stahovacím uzávěrem,
dlouhý zip, zip s ochranou brady, prodloužená záda, 2 přední kapsy na zip, náprsní kapsa na zip, vnitřní
kapsa, kapsa na telefon, odepínací kapuce s elastickým uzávěrem, reflexní lemování, třívrstvý softshell
s fleecovou podšívkou, nepromokavá tkanina, větruodolná tkanina, prodyšná látka, hlavní tkanina:
mechanicky odolný stretch, dvojité švy

Nastavitelné manžety se zapínáním na suchý zip, nastavitelný pas s elastickým stahovacím uzávěrem,
dlouhý zip, zip s ochranou brady, prodloužená záda, 2 přední kapsy na zip, náprsní kapsa na zip, vnitřní
kapsa, kapsa na telefon, odepínací kapuce s elastickým uzávěrem, reflexní lemování, třívrstvý softshell
s fleecovou podšívkou, nepromokavá tkanina, větruodolná tkanina, prodyšná látka, hlavní tkanina:
mechanicky odolný stretch, dvojité švy

Tkanina - PES 21: 100% polyester, ± 280 g/m2

Tkanina - PES 21: 100% polyester, ± 280 g/m2

Fleecová podšívka | nepromokavá, větruodolná a prodyšná látka | mechanicky odolný stretch
WR = 5000 mm - MVP = 5000 g/m2/24h
0373

0825

0683

0704

Barvy - světle šedá, tmavě modrá (navy), červená, černá
Velikosti - XS-3XL

Fleecová podšívka | nepromokavá, větruodolná a prodyšná látka | mechanicky odolný stretch
WR = 5000 mm - MVP = 5000 g/m2/24h
6471

6371

6141

Barvy - světle šedá/černá, tmavě zelená/černá, bílá/světle šedá
*Látka je nepromokavá, ne celý oděv.

Velikosti - XS-3XL

*Látka je nepromokavá, ne celý oděv.
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DASSY®

CHATEL

/ ZIMNÍ BUNDA S KOŽEŠINOU [500084]

Elastické manžety nastavitelné pomocí suchého zipu, nastavitelný pas na druk, obousměrný zip krytý
klopou, druky, zádový díl na zip pro vyšívání nebo tisk, prodloužená záda, 2 přední kapsy, 2 přední
kapsy s klopou, rukávy zateplené proti větru, 2 náprsní kapsy, pouzdro na ID, kapsa Napoleon na
zip, vnitřní kapsa, kapsa na telefon, kapsa na tužku, reflexní lemování, fleecová podšívka, zateplení,
prodyšná látka, dvojité švy
Tkanina - PESCO 17: 70% polyester/30% bavlna, ± 240 g/m2

Fleecová podšívka | zateplení | kožešina | povrch z Teflonu® odpuzující vodu
0825

0704

Barvy - tmavě modrá (navy), černá
Velikosti - XS-3XL

DASSY®

TIGNES

/ ZIMNÍ BUNDA S KOŽEŠINOU DVOUBAREVNÁ [500087]

Elastické manžety nastavitelné pomocí suchého zipu, nastavitelný pas na druk, obousměrný zip krytý
klopou, druky, zádový díl na zip pro vyšívání nebo tisk, prodloužená záda, 2 přední kapsy, 2 přední
kapsy s klopou, rukávy zateplené proti větru, 2 náprsní kapsy, pouzdro na ID, kapsa Napoleon na
zip, vnitřní kapsa, kapsa na telefon, kapsa na tužku, reflexní lemování, fleecová podšívka, zateplení,
prodyšná látka, dvojité švy
Tkanina - PESCO 17: 70% polyester/30% bavlna, ± 240 g/m2

Fleecová podšívka | zateplení | kožešina | povrch z Teflonu® odpuzující vodu
6471

6371

6874

6141

Barvy - světle šedá/černá, tmavě zelená/černá, tmavě modrá (navy)/černá, bílá/světle šedá
Velikosti - XS-3XL

DASSY®

MINSK

/ ZIMNÍ BUNDA [300411]

Nastavitelné manžety se zapínáním na suchý zip a manžety proti větru z žebrované pleteniny, dlouhý
zip krytý klopou, kryté zapínání na druk, zádový díl na zip pro vyšívání nebo tisk, zip s ochranou brady,
prodloužená záda, 2 přední kapsy na zip, náprsní kapsa na zip, D-kroužek, vnitřní kapsa, kapsa na
telefon, odepínací kapuce s elastickým uzávěrem, reflexní detaily, zateplení, nepromokavá tkanina,
větruodolná tkanina, prodyšná látka, dvojité švy, kontrastní švy, nepromokavé lepené švy, nepromokavý
oděv
Certifikováno dle EN 343:2003+A1:2007
třída 3

Certifikováno dle EN 14058:2004
třída 3-3-2-X-X

Tkanina - PES 90: 100% polyester, ± 240 g/m2

Zateplení | nepromokavé lepené švy | nepromokavá, větruodolná a prodyšná látka
WR = 10000 mm - MVP = 7000 g/m2/24h
0373

0825

Barvy - světle šedá, tmavě modrá (navy), černá
Velikosti - XS-3XL
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0783

CLASSIC kolekce

ODNÍMATELNÁ KAPUCE

se zapínáním na pružnou šňůrku

VAŠE

OCHRANA

V ZIMĚ

TIP: Díky jedinečnému designu můžete
tyto zimní bundy snadno kombinovat
se všemi kolekcemi DASSY.

KRYTÝ
ZIP

VODĚODOLNÁ, VĚTRUODOLNÁ A
PRODYŠNÁ LÁTKA

EN 343:2003+A1:2007
třída 3

VODOTĚSNÉ
PODLEPENÉ ŠVY

ZATEPLOVACÍ
MANŽETY NA ZÁPĚSTÍ

EN 14058:2004
třída 3-3-2-X-X

DASSY®

Minsk, zimní bunda
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červená

DASSY®

FELIX

DASSY®

BASIEL

/ MIKINA [300270]

Krátký zip, zip s ochranou brady, zesílené švy na krku, ramenou a rukávech, pružné manžety, pas a
límec, kontrastní švy, vhodné pro výšivku a potisk

Tkanina - COPES 80: 80% bavlna/20% polyester, ± 290 g/m2

Tkanina - COPES 80: 80% bavlna/20% polyester, ± 290 g/m2

0373

0825

0683

0704

6471

6141

6741

Barvy - světle šedá, tmavě modrá (navy), červená, černá

Barvy - světle šedá/černá, bílá/světle šedá, černá/světle šedá

Velikosti - XS-4XL

Velikosti - XS-4XL

DASSY®

DASSY®

PENZA

/ FLEECOVÁ BUNDA [300219]

KAZAN

/ FLEECOVÁ BUNDA DVOUBAREVNÁ [300217]

Pružné manžety, dlouhý zip, zip s ochranou brady, 2 přední kapsy na zip, úprava proti žmolkování,
mikrofleece

Pružné manžety, dlouhý zip, zip s ochranou brady, 2 přední kapsy na zip, úprava proti žmolkování,
mikrofleece

Tkanina - PES 16: 100% polyester, ± 260 g/m2

Tkanina - PES 16: 100% polyester, ± 260 g/m2

0825

0704

Barvy - tmavě modrá (navy), černá
Velikosti - XS-3XL

6471

6371

6821

6141

6741

Barvy - světle šedá/černá, tmavě zelená/černá, tmavě modrá (navy)/středně modrá, bílá/světle šedá,
černá/světle šedá
Velikosti - XS-3XL
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/ MIKINA DVOUBAREVNÁ [300358]

Krátký zip, zip s ochranou brady, zesílené švy na krku, ramenou a rukávech, pružné manžety, pas a
límec, kontrastní švy, vhodné pro výšivku a potisk

CLASSIC kolekce

červená

červená

DASSY®

LIONEL

DASSY®

OSCAR

/ MIKINA [300449]

Zesílené švy na krku, ramenou a rukávech, pružné manžety, pas a límec, vhodné pro výšivku a potisk
Tkanina - COPES 80: 80% bavlna/20% polyester, ± 290 g/m2
0373

0825

0683

0102

0704

Tkanina - CO 06: 100% bavlna, ± 180 g/m2

Bavlna single jersey
0373

Barvy - světle šedá, tmavě modrá (navy), červená, bílá, černá

/ TRIČKO S KRÁTKÝM RUKÁVEM [710001]

Kulatý průkrčník ze žebrované pleteniny, vyztužené sedlo, dvojité švy okolo průkrčníku, na rukávech a
na spodním dílu, vhodné pro výšivku a potisk

0825

0683

0102

0704

Velikosti - XS-4XL

Barvy - světle šedá, tmavě modrá (navy), červená, bílá, černá
Velikosti - XS-4XL

červená

DASSY®

LEON

DASSY®

CESAR

/ POLOKOŠILE [710003]

/ POLOKOŠILE DVOUBAREVNÁ [710004]

Pleteninový límec, zapínání na 3 knoflíky, postranní větrání, vhodné pro výšivku a potisk

Pleteninový límec, zapínání na 3 knoflíky, postranní větrání, vhodné pro výšivku a potisk

Tkanina - COSPA 46: 97% bavlna/3% elastan, ± 220 g/m2

Tkanina - COSPA 46: 97% bavlna/3% elastan, ± 220 g/m2

Bavlna piqué
0373

0825

0683

0704

Barvy - světle šedá, tmavě modrá (navy), červená, bílá, černá
Velikosti - XS-4XL

Bavlna piqué
0102

6471

6821

6642

6141

6741

Barvy - světle šedá/černá, tmavě modrá (navy)/středně modrá, červená/světle šedá, bílá/světle šedá,
černá/světle šedá
Velikosti - XS-4XL
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56

DASSY®

Basiel, mikina dvoubarevná | DASSY® Liverpool, pracovní kalhoty

CLASSIC kolekce

DASSY®

VICTOR

/ TRIČKO VHODNÉ PRO PRŮMYSLOVÉ ČIŠTĚNÍ [710038]

Kulatý průkrčník ze žebrované pleteniny, dvojité švy okolo průkrčníku, na rukávech a na spodním
dílu, vyztužení na krku pro etiketu s ošetřovacími symboly (průmyslové praní), vyztužené na ramenou
(průmyslové praní), kapsa na čip pro praní (průmyslové praní), vhodné pro výšivku a potisk
Tkanina - COPES 16: 50% bavlna/50% polyester, ± 180 g/m2

Bavlna/polyester single jersey
0483

0883

0102

0783

Barvy - tmavě šedá, tmavě modrá, bílá, černá
Velikosti - XS-4XL

Bílé oblečení
Průmyslové čištění:

1
2
3
4
5
6
7
8

Testováno pro průmyslové čištění v souladu s postupem praní 4
z EN ISO 15797 (75°C). Testováno na sušení v bubnové sušičce a tunel finišeru.

Domácí praní:
Ostatní barvy
Průmyslové čištění:

1
2
3
4
5
6
7
8

Testováno pro průmyslové čištění v souladu s postupem praní 8
z EN ISO 15797 (75°C). Testováno na sušení v bubnové sušičce a tunel finišeru.

Domácí praní:

DASSY®

HUGO

/ POLOKOŠILE VHODNÁ PRO PRŮMYSLOVÉ ČIŠTĚNÍ [710039]

Pleteninový límec, zapínání na 3 knoflíky, postranní větrání, vyztužení na krku pro etiketu s ošetřovacími
symboly (průmyslové praní), vyztužené na ramenou (průmyslové praní), kapsa na čip pro praní
(průmyslové praní), vhodné pro výšivku a potisk
Tkanina - COPES 56: 50% bavlna/50% polyester, ± 220 g/m2

Bavlna/polyester piqué
0483

0883

0102

0783

Barvy - tmavě šedá, tmavě modrá, bílá, černá
Velikosti - XS-4XL

Bílé oblečení
Průmyslové čištění:

1
2
3
4
5
6
7
8

Testováno pro průmyslové čištění v souladu s postupem praní 4
z EN ISO 15797 (75°C). Testováno na sušení v bubnové sušičce a tunel finišeru.

Domácí praní:
Ostatní barvy
Průmyslové čištění:

1
2
3
4
5
6
7
8

Testováno pro průmyslové čištění v souladu s postupem praní 8
z EN ISO 15797 (75°C). Testováno na sušení v bubnové sušičce a tunel finišeru.

Domácí praní:

PERFEKTNÍ PARTNEŘI PRO PRŮMYSLOVÉ ČIŠTĚNÍ A SUŠENÍ
Díky výběru vysoce výkonných tkanin i praktickým funkcím, které byly součástí designu, jsou nové produkty DASSY® Victor a DASSY® Hugo zvláště vhodné pro průmyslové
praní a sušení:
•
•
•
•

Hlavní tkanina ze směsi polyesteru a bavlny s vysokou stálobarevností a odolností proti srážení
Vyztužené na ramenou
Vyztužení na krku pro umístění etikety s pokyny pro ošetřování
Speciální kapsa pro všití čipu (např. RFID)
1
2
3
4
5
6
7
8

Příklad symbolu PRO8:
Vhodný pro profesionální průmyslové praní
Testováno podle postupu 8 z EN ISO 15797.
Testováno na sušení v bubnové sušárně a
tunel ﬁnišeru

Štítek PRO označuje, že oděv byl testován a schválen pro průmyslové praní a sušení v
souladu s EN ISO 15797: 2017. Je to nejvyšší záruka, že oděv je ideální pro časté
průmyslové čištění.
Čísla 1 až 8 představují různé postupy praní.
Jak PRO4 (bílé oblečení), tak i PRO8 (jiné barvy) se test praní provádí při teplotě 75°C.
Symboly napravo určují, zda lze oděv sušit v bubnové sušičce (nahoře) nebo v tunel finišeru
(dole).
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Buďte drsní na pohled, buďte silní, ale působte něžně.
Kombinujte značnou odolnost vůči otěru silné směsi
bavlna-polyester s optimální volností pohybu.

DASSY®

TULSA

/ CANVASOVÁ PRACOVNÍ BUNDA [300259]

Nastavitelné manžety se zapínáním na suchý zip, nastavitelný pas na druk, krytý dlouhý zip, zip s
ochranou brady, sámky na zádech, 2 přední kapsy na zip, náprsní kapsa, náprsní kapsa na zip, kapsa
na telefon, kapsa na tužku, dvojité švy
Tkanina - COPES 60: 60% bavlna/40% polyester, ± 340 g/m2
0373

Barvy - světle šedá, černá
Velikosti - XS-3XL
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0704

CLASSIC kolekce

DASSY®

KINGSTON

/ CANVASOVÉ PRACOVNÍ KALHOTY [200622]

2 přední kapsy, 2 zadní kapsy s klopou, 2 kapsy na nohavici, kapsa na nářadí, kapsa na metr, kapsa na
telefon, bezpečnostní kapsa na zip, nastavitelná pruženka vzadu, normální střih, normální pas, trojité
švy, prodlužovací záložka (5 cm navíc), džínový knoflík a zip
Tkanina - COPES 60: 60% bavlna/40% polyester, ± 340 g/m2
0373

0704

Barvy - světle šedá, černá

K dispozici ve 3 různých vnitřních délkách nohavic.
BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52

DASSY®

JACKSON

/ PRACOVNÍ KALHOTY Z CANVASU S NÁKOLENNÍMI KAPSAMI

[200596]

2 přední kapsy, 2 zadní kapsy s klopou, 2 kapsy na nohavici, kapsa na nářadí, kapsa na metr, kapsa
na telefon, bezpečnostní kapsa na zip, nastavitelné nákolenní kapsy z Cordury®, nastavitelná pruženka
vzadu, normální střih, normální pas, trojité švy, prodlužovací záložka (5 cm navíc), džínový knoflík a zip
Certifikováno dle EN 14404:2004+A1:2010
nastavitelné nákolenní kapsy z Cordury® v kombinaci s nákoleníky DASSY® CRATOS
Tkanina - COPES 60: 60% bavlna/40% polyester, ± 340 g/m2

Vyztužení: nylonová Cordura®
0373

0704

Barvy - světle šedá, černá

K dispozici ve 3 různých vnitřních délkách nohavic.
BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52

DASSY®

TEXAS

/ CANVASOVÉ PRACOVNÍ KALHOTY S KAPSAMI NA NÁŘADÍ A
NÁKOLENNÍMI KAPSAMI [200595]

Kapsy na nářadí z Cordury® s poutky na nářadí, 2 velké přední kapsy pro zastrčení kapes na nářadí, 2
zadní kapsy s klopou, 2 kapsy na nohavici, kapsa na nářadí, kapsa na metr, poutko na kladivo, kapsa na
telefon, nastavitelné nákolenní kapsy z Cordury®, nastavitelná pruženka vzadu, normální střih, normální
pas, trojité švy, záložka vyztužená Cordurou®, prodlužovací záložka (5 cm navíc), džínový knoflík a zip
Certifikováno dle EN 14404:2004+A1:2010
nastavitelné nákolenní kapsy z Cordury® v kombinaci s nákoleníky DASSY® CRATOS
Tkanina - COPES 60: 60% bavlna/40% polyester, ± 340 g/m2

Vyztužení: nylonová Cordura®
0373

0704

Barvy - světle šedá, černá

K dispozici ve 3 různých vnitřních délkách nohavic.
BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52
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Zažijte pohodlí izolačních a ventilačních schopností
bavlny! Pečlivý výběr správné bavlněné látky zajišťuje
vysokou odolnost proti oděru a proti roztržení, což
zvyšuje životnost vašeho oděvu. Takto můžete ze
svého bavlněného pracovního oděvu vytěžit maximum.

DASSY®

LIVERPOOL BAVLNA

DASSY®

/ PRACOVNÍ KALHOTY [200548]

2 přední kapsy, 2 zadní kapsy s klopou, kapsa na nohavici, kapsa na nářadí, kapsa na tužku, kapsa
na metr, kapsa na telefon, bezpečnostní kapsa na zip, nastavitelná pruženka vzadu, normální střih,
normální pas, trojité švy, prodlužovací záložka (5 cm navíc), džínový knoflík a zip
Tkanina - CO 43: 100% bavlna, ± 320 g/m2
0373

0825

MIAMI BAVLNA

/ PRACOVNÍ KALHOTY S NÁKOLENNÍMI KAPSAMI [200536]

2 přední kapsy, 2 zadní kapsy s klopou, 2 kapsy na nohavici, kapsa na nářadí, kapsa na tužku, kapsa
na metr, kapsa na telefon, bezpečnostní kapsa na zip, nastavitelné nákolenní kapsy z Cordury®,
nastavitelná pruženka vzadu, normální střih, normální pas, trojité švy, prodlužovací záložka (5 cm
navíc), džínový knoflík a zip
Certifikováno dle EN 14404:2004+A1:2010
nastavitelné nákolenní kapsy z Cordury® v kombinaci s nákoleníky DASSY® CRATOS

0704

Barvy - světle šedá, tmavě modrá (navy), černá
BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52

Tkanina - CO 43: 100% bavlna, ± 320 g/m2

Vyztužení: nylonová Cordura®
0373

0825

0704

Barvy - světle šedá, tmavě modrá (navy), černá
BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52
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CLASSIC kolekce

DASSY®

DASSY®

VENTURA BAVLNA

/ LACLOVÉ KALHOTY S NÁKOLENNÍMI KAPSAMI [400101]

Nastavitelné šle, 2 přední kapsy, náprsní kapsa s klopou, 2 zadní kapsy s klopou, 2 kapsy na nohavici,
kapsa na nářadí, kapsa na tužku, kapsa na metr, poutko na kladivo, kapsa na telefon, vnitřní kapsa,
nastavitelné nákolenní kapsy z Cordury®, normální střih, nastavitelný pas, trojité švy, prodlužovací
záložka (5 cm navíc)

NIMES BAVLNA

Certifikováno dle EN 14404:2004+A1:2010
nastavitelné nákolenní kapsy z Cordury® v kombinaci s nákoleníky DASSY® CRATOS

Certifikováno dle EN 14404:2004+A1:2010
nastavitelné nákolenní kapsy z Cordury® v kombinaci s nákoleníky DASSY® CRATOS

Tkanina - CO 43: 100% bavlna, ± 320 g/m2

Tkanina - CO 43: 100% bavlna, ± 320 g/m2

Vyztužení: nylonová Cordura®

Vyztužení: nylonová Cordura®
0373

0825

/ KOMBINÉZA S NÁKOLENNÍMI KAPSAMI [100313]

Nastavitelné manžety se zapínáním na suchý zip, obousměrný zip krytý klopou, 2 druky, sámky na
zádech, 2 přední kapsy, 2 průchozí kapsy, 2 náprsní kapsy, 2 zadní kapsy s klopou, 2 kapsy na nohavici,
kapsa na nářadí, kapsa na tužku, kapsa na metr, kapsa na telefon, nastavitelné nákolenní kapsy z
Cordury®, pevná guma vzadu, normální střih, trojité švy, prodlužovací záložka (5 cm navíc)

0373
0704

Barvy - světle šedá, tmavě modrá (navy), černá
BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52

0825

0704

Barvy - světle šedá, tmavě modrá (navy), černá
Velikosti - XS-3XL

DASSY®

LOCARNO BAVLNA

/ PRACOVNÍ BUNDA [300233]

Nastavitelné manžety se zapínáním na suchý zip, nastavitelný pas na druk, dlouhý zip krytý klopou, 3
druky, sámky na zádech, 2 přední kapsy, 2 náprsní kapsy, vnitřní kapsa, kapsa na telefon, kapsa na
tužku, kapsa na nářadí, dvojité švy
Tkanina - CO 43: 100% bavlna, ± 320 g/m2
0373

0825

0704

Barvy - světle šedá, tmavě modrá (navy), černá
Velikosti - XS-3XL
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STEJNÁ OCHRANA, PŘIZPŮSOBENÝ STŘIH

Spolehněte se na odolné, vysoce kvalitní a funkční pracovní oděvy,
vyvinuté pro ženy, ženami. Vrchní oděvy a pracovní kalhoty se
současným rovným střihem padnou na každou postavu.
Objevte celou řadu DASSY® pro ženy na str. 112-114.

Více stretche v pase

Více stretche v pase

DASSY®

DASSY®

/ PRACOVNÍ KALHOTY DÁMSKÉ [200667]

NASHVILLE WOMEN

/ PRACOVNÍ KALHOTY DVOUBAREVNÉ DÁMSKÉ [200681]

2 přední kapsy, 2 zadní kapsy s klopou, kapsa na nohavici, kapsa na nářadí, kapsa na tužku, kapsa na
metr, kapsa na telefon, nastavitelná pruženka vzadu, pružný pás na boku, stretchové partie po straně,
dámský střih, normální pas, trojité švy, prodlužovací záložka (5 cm navíc), džínový knoflík a zip

2 přední kapsy, 2 zadní kapsy s klopou, kapsa na nohavici, kapsa na nářadí, kapsa na tužku, kapsa na
metr, kapsa na telefon, nastavitelná pruženka vzadu, pružný pás na boku, stretchové partie po straně,
dámský střih, normální pas, trojité švy, prodlužovací záložka (5 cm navíc), džínový knoflík a zip

Tkanina - PESCO 61: 65% polyester/35% bavlna, ± 245 g/m2

Tkanina - PESCO 61: 65% polyester/35% bavlna, ± 245 g/m2

LIVERPOOL WOMEN

0373

0825

6141

Barvy - světle šedá, tmavě modrá (navy), černá

Barvy - bílá/světle šedá

BE-FR-ES-PT 34-52
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C32-C50
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 32-50 UK 6-24

BE-FR-ES-PT 34-52
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C32-C50
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 32-50 UK 6-24

EN ISO 15797 (75°) Průmyslové praní
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0704

EN ISO 15797 (75°) Průmyslové praní

CLASSIC kolekce
Více stretche v pase

Více stretche v pase

DASSY®

DASSY®

BOSTON WOMEN

/ PRACOVNÍ KALHOTY S NÁKOLENNÍMI KAPSAMI DVOUBAREVNÉ DÁMSKÉ [200669]

2 přední kapsy, 2 zadní kapsy s klopou, 2 kapsy na nohavici, kapsa na nářadí, kapsa na tužku, kapsa na
metr, kapsa na telefon, nastavitelné nákolenní kapsy z Cordury®, nastavitelná pruženka vzadu, pružný
pás na boku, stretchové partie po straně, dámský střih, normální pas, trojité švy, prodlužovací záložka
(5 cm navíc), džínový knoflík a zip
Certifikováno dle EN 14404:2004+A1:2010
nastavitelné nákolenní kapsy z Cordury® v kombinaci s nákoleníky DASSY® CRATOS
Tkanina - PESCO 61: 65% polyester/35% bavlna, ± 245 g/m2

Vyztužení: nylonová Cordura®
6471

6141

SEATTLE WOMEN

/ PRACOVNÍ KALHOTY DVOUBAREVNÉ S
KAPSAMI NA NÁŘADÍ A NÁKOLENNÍMI KAPSAMI DÁMSKÉ [200668]

Kapsy na nářadí z Cordury® s poutky na nářadí, 2 velké přední kapsy pro zastrčení kapes na nářadí,
2 zadní kapsy s klopou, 2 kapsy na nohavici, kapsa na nářadí, kapsa na tužku, kapsa na metr, poutko
na kladivo, kapsa na telefon, nastavitelné nákolenní kapsy z Cordury®, nastavitelná pruženka vzadu,
pružný pás na boku, stretchové partie po straně, dámský střih, normální pas, trojité švy, záložka
vyztužená Cordurou®, prodlužovací záložka (5 cm navíc), džínový knoflík a zip
Certifikováno dle EN 14404:2004+A1:2010
nastavitelné nákolenní kapsy z Cordury® v kombinaci s nákoleníky DASSY® CRATOS
Tkanina - PESCO 61: 65% polyester/35% bavlna, ± 245 g/m2

Vyztužení: nylonová Cordura®

6741

Barvy - světle šedá/černá, bílá/světle šedá, černá/světle šedá
BE-FR-ES-PT 34-52
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C32-C50
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 32-50 UK 6-24

6471

Barvy - světle šedá/černá
BE-FR-ES-PT 34-52
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C32-C50
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 32-50 UK 6-24

EN ISO 15797 (75°) Průmyslové praní
EN ISO 15797 (75°) Průmyslové praní

DASSY®

TAVIRA WOMEN

DASSY®

/ SOFTSHELLOVÁ BUNDA DÁMSKÉ [300439]

Nastavitelné manžety se zapínáním na suchý zip, přizpůsobený střih, nastavitelný pas s elastickým
stahovacím uzávěrem, dlouhý zip, zip s ochranou brady, prodloužená záda, 2 přední kapsy na zip,
náprsní kapsa na zip, vnitřní kapsa, kapsa na telefon, odepínací kapuce s elastickým uzávěrem,
reflexní lemování, třívrstvý softshell s fleecovou podšívkou, nepromokavá tkanina, větruodolná tkanina,
prodyšná látka, hlavní tkanina: mechanicky odolný stretch
Tkanina - PES 21: 100% polyester, ± 280 g/m2

Fleecová podšívka | nepromokavá, větruodolná a prodyšná látka | mechanicky odolný stretch
WR = 5000 mm - MVP = 5000 g/m2/24h
0373

0825

0704

JAKARTA WOMEN

/ SOFTSHELLOVÁ BUNDA DVOUBAREVNÁ DÁMSKÉ [300435]

Nastavitelné manžety se zapínáním na suchý zip, přizpůsobený střih, nastavitelný pas s elastickým
stahovacím uzávěrem, dlouhý zip, zip s ochranou brady, prodloužená záda, 2 přední kapsy na zip,
náprsní kapsa na zip, vnitřní kapsa, kapsa na telefon, odepínací kapuce s elastickým uzávěrem,
reflexní lemování, třívrstvý softshell s fleecovou podšívkou, nepromokavá tkanina, větruodolná tkanina,
prodyšná látka, hlavní tkanina: mechanicky odolný stretch
Tkanina - PES 21: 100% polyester, ± 280 g/m2

Fleecová podšívka | nepromokavá, větruodolná a prodyšná látka | mechanicky odolný stretch
WR = 5000 mm - MVP = 5000 g/m2/24h
6141

Barvy - světle šedá, tmavě modrá (navy), černá

Barvy - bílá/světle šedá

Velikosti - XS-2XL
*Látka je nepromokavá, ne celý oděv.

Velikosti - XS-2XL

*Látka je nepromokavá, ne celý oděv.
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DASSY®

DASSY®

/ FLEECOVÁ BUNDA DÁMSKÉ [300294]

KAZAN WOMEN

/ FLEECOVÁ BUNDA DVOUBAREVNÁ DÁMSKÉ [300293]

Pružné manžety, přizpůsobený střih, nastavitelný pas s elastickým stahovacím uzávěrem, dlouhý zip,
zip s ochranou brady, 2 přední kapsy na zip, úprava proti žmolkování, mikrofleece

Pružné manžety, přizpůsobený střih, nastavitelný pas s elastickým stahovacím uzávěrem, dlouhý zip,
zip s ochranou brady, 2 přední kapsy na zip, úprava proti žmolkování, mikrofleece

Tkanina - PES 16: 100% polyester, ± 260 g/m2

Tkanina - PES 16: 100% polyester, ± 260 g/m2

PENZA WOMEN

0825

0704

6471

Barvy - světle šedá/černá, bílá/světle šedá

Velikosti - XS-2XL

Velikosti - XS-2XL

DASSY®

DASSY®

OSCAR WOMEN

/ TRIČKO S KRÁTKÝM RUKÁVEM DÁMSKÉ [710005]

LEON WOMEN

/ DÁMSKÁ POLOKOŠILE [710006]

Kulatý průkrčník ze žebrované pleteniny, vyztužené sedlo, přizpůsobený střih, dvojité švy okolo
průkrčníku, na rukávech a na spodním dílu, vhodné pro výšivku a potisk

Pleteninový límec, zapínání na 3 knoflíky, postranní větrání, přizpůsobený střih, vhodné pro výšivku a
potisk

Tkanina - CO 06: 100% bavlna, ± 180 g/m2

Tkanina - CO 46: 100% bavlna, ± 220 g/m2

Bavlna single jersey
0373
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6141

Barvy - tmavě modrá (navy), černá

0825

Bavlna piqué
0102

0704

0373

0825

Barvy - světle šedá, tmavě modrá (navy), bílá, černá

Barvy - světle šedá, tmavě modrá (navy), bílá, černá

Velikosti - XS-2XL

Velikosti - XS-2XL

0102

0704

CLASSIC kolekce

Lezení, skákání, klouzání, kutálení se a to pořád
dokola... Dětské oblečení musí hodně vydržet. Stejně
jako pracovní oblečení maminky a tatínka. S DĚTSKOU
kolekcí DASSY® KIDS je váš malý dobrodruh připraven
na hodiny bezstarostné hry.

DASSY®

DASSY®

SEATTLE KIDS

WATSON KIDS

Kapsy na nářadí z Cordury® s poutky na nářadí, 2 velké přední kapsy pro zastrčení kapes na nářadí,
2 zadní kapsy s klopou, 2 kapsy na nohavici, kapsa na nářadí, kapsa na tužku, zesílení na kolenou z
Cordury®, nastavitelná pruženka vzadu, trojité švy, prodlužovací záložka (5 cm navíc), džínový knoflík
a zip

Vyztužení loktů z Cordury®, dlouhý zip, zip s ochranou brady, 2 přední kapsy, dvouvrstvá kapuce,
vyztužená ramena, pružné manžety a pas, kontrastní švy, vhodné pro výšivku a potisk

/ DĚTSKÉ DVOUBAREVNÉ KALHOTY S POUZDROVÝMI KAPSAMI [200847]

Tkanina - PESCO 61: 65% polyester/35% bavlna, ± 245 g/m2

Vyztužení: nylonová Cordura®
6741

Barvy - černá/světle šedá

/ DĚTSKÁ MIKINA NA ZIP S KAPUCÍ [300391]

Tkanina - COPES 80: 80% bavlna/20% polyester, ± 290 g/m2

Vyztužení: nylonová Cordura®
6674

6764

Barvy - červená/černá, černá/červená
Velikosti - 98/104-158/164

Velikosti - 104-164
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CERTIFIKOVANÁ OCHRANA

01

Aby byl zaručen vysoký stupeň ochrany, všechny
oděvy z této kolekce splňují příslušné evropské normy
(jak je popsáno na str. 96-97).

VYSOKÁ VIDITELNOST

02

Buďte dobře vidět při práci, během dne,
za soumraku i v noci.

MULTINORMY

04
66

Spolehněte se na víceúčelovou, univerzální ochranu
oděvů splňujících hned několik norem. K dispozici také ve
variantě s vysokou viditelností!

PRO INTERIÉRY A EXTRA LEHKÉ

03

Při práci ve vyšších teplotách nebo při fyzicky náročné
práci se spolehněte na stejnou viditelnost a trvanlivost.
Ale lehčí! (hlavní a kontrastní tkanina, obě ± 245 g / m²)

NEHOŘLAVÉ ODĚVY

05

Krátké vystavení šíření plamene nebo jakékoli formě tepla?
Ohnivzdorné pracovní oděvy mohou být tím řešením.

SAFETY kolekce

KOLEKCE
Pracujte bezpečně. Ochrana zdraví a života je zásadní pro každého profesionála.
DASSY SAFETY vám nabízí certifikovanou ochranu, kterou potřebujete k
minimalizaci rizik, se kterými se při práci setkáváte. Můžete se soustředit na práci. A
vaše pracovní oděvy vám zaručí bezpečí.
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DASSY®

OMAHA

DASSY®

/ PRACOVNÍ KALHOTY S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ [200620]

2 přední kapsy, 2 zadní kapsy s klopou, kapsa na nohavici, kapsa na metr, poutko na kladivo, kapsa na
telefon, reflexní páska 70 mm, nastavitelná pruženka vzadu, normální střih, normální pas, trojité švy,
prodlužovací záložka (5 cm navíc), džínový knoflík a zip

LANCASTER

Certifikováno dle EN ISO 20471:2013+A1:2016
třída 1

Certifikováno dle EN ISO 20471:2013+A1:2016
třída 2

Tkanina - PESCO 61: 65% polyester/35% bavlna, ± 245 g/m2
PESCO 70 - HI-VIS LÁTKA: 65% polyester/35% bavlna, ± 245 g/m2
6493

6366

/ PRACOVNÍ KALHOTY S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ [200612]

2 přední kapsy, 2 zadní kapsy s klopou, kapsa na nohavici, kapsa na metr, poutko na kladivo, kapsa na
telefon, reflexní páska 70 mm, nastavitelná pruženka vzadu, normální střih, normální pas, trojité švy,
prodlužovací záložka (5 cm navíc), džínový knoflík a zip

6861

Tkanina - PESCO 70 - HI-VIS LÁTKA: 65% polyester/35% bavlna, ± 245 g/m2
PESCO 61: 65% polyester/35% bavlna, ± 245 g/m2
6892

Barvy - světle šedá/žlutá, tmavě zelená/oranžová, tmavě modrá (navy)/oranžová, tmavě modrá (navy)/

6631

6681

6941

6981

Barvy - oranžová/tmavě zelená, oranžová/tmavě modrá (navy), žlutá/světle šedá, žlutá/tmavě modrá

žlutá
K dispozici ve 3 různých vnitřních délkách nohavic.

(navy)
K dispozici ve 3 různých vnitřních délkách nohavic.

Tkanina - PESCO 64: 65% polyester/35% bavlna, ± 300 g/m2
PESCO 74 - HI-VIS LÁTKA: 60% polyester/40% bavlna, ± 290 g/m2

Tkanina - PESCO 74 - HI-VIS LÁTKA: 60% polyester/40% bavlna, ± 290 g/m2
PESCO 64: 65% polyester/35% bavlna, ± 300 g/m2

6493

6366

6861

6892

Barvy - světle šedá/žlutá, tmavě zelená/oranžová, tmavě modrá (navy)/oranžová, tmavě modrá (navy)/

6631

6681

6941

žlutá
K dispozici ve 3 různých vnitřních délkách nohavic.

(navy)
K dispozici ve 3 různých vnitřních délkách nohavic.

BE-FR-ES-PT 36-62
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66 UK 28-52

BE-FR-ES-PT 36-62
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66 UK 28-52

POZOR: odlišná velikostní tabulka!

max. 50 cyklů | Doporučuje se průmyslové čištění

6981

Barvy - oranžová/tmavě zelená, oranžová/tmavě modrá (navy), žlutá/světle šedá, žlutá/tmavě modrá

POZOR: odlišná velikostní tabulka!

max. 50 cyklů | Doporučuje se průmyslové čištění

DASSY®

VENNA

/ PRACOVNÍ KRAŤASY S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ [250030]

2 přední kapsy, 2 zadní kapsy s klopou, kapsa na nohavici, kapsa na metr, poutko na kladivo, reflexní
páska 50 mm, nastavitelná pruženka vzadu, normální střih, normální pas, trojité švy, džínový knoflík
a zip
Certifikováno dle EN ISO 20471:2013+A1:2016
třída 1
Tkanina - PESCO 61: 65% polyester/35% bavlna, ± 245 g/m2
PESCO 70 - HI-VIS LÁTKA: 65% polyester/35% bavlna, ± 245 g/m2
6493

6366

6861

6892

Barvy - světle šedá/žlutá, tmavě zelená/oranžová, tmavě modrá (navy)/oranžová, tmavě modrá (navy)/

žlutá

BE-FR-ES-PT 36-62
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66 UK 28-52
POZOR: odlišná velikostní tabulka!

max. 50 cyklů | Doporučuje se průmyslové čištění
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SAFETY kolekce

DASSY®

DASSY®

GLASGOW

BUFFALO

/ PRACOVNÍ KALHOTY S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ S NÁKOLENNÍMI KAPSAMI [200431]

/ PRACOVNÍ KALHOTY S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ, KAPSAMI NA
NÁŘADÍ A S NÁKOLENNÍMI KAPSAMI [200899]

2 přední kapsy, 2 zadní kapsy s klopou, 2 kapsy na nohavici, kapsa na nářadí, kapsa na tužku, kapsa
na metr, kapsa na telefon, bezpečnostní kapsa na zip, nastavitelné nákolenní kapsy z Cordury®, reflexní
páska 70 mm, nastavitelná pruženka vzadu, normální střih, normální pas, trojité švy, prodlužovací
záložka (5 cm navíc), džínový knoflík a zip

Kapsy na nářadí z Cordury® s poutky na nářadí, 2 velké přední kapsy pro zastrčení kapes na nářadí, 2
zadní kapsy s klopou, 2 kapsy na nohavici, kapsa na nářadí, kapsa na tužku, kapsa na metr, kapsa na
telefon, nastavitelné nákolenní kapsy z Cordury®, reflexní páska 70 mm, nastavitelná pruženka vzadu,
normální střih, normální pas, trojité švy, prodlužovací záložka (5 cm navíc), džínový knoflík a zip

Certifikováno dle EN 14404:2004+A1:2010
nastavitelné nákolenní kapsy z Cordury® v kombinaci s nákoleníky DASSY® CRATOS

Certifikováno dle EN 14404:2004+A1:2010
nastavitelné nákolenní kapsy z Cordury® v kombinaci s nákoleníky DASSY® CRATOS

Certifikováno dle EN ISO 20471:2013+A1:2016
třída 2

Certifikováno dle EN ISO 20471:2013+A1:2016
třída 2

Tkanina - PESCO 70 - HI-VIS LÁTKA: 65% polyester/35% bavlna, ± 245 g/m2
PESCO 61: 65% polyester/35% bavlna, ± 245 g/m2

Vyztužení: nylonová Cordura®
6631

6681

6941

6981

Barvy - oranžová/tmavě zelená, oranžová/tmavě modrá (navy), žlutá/světle šedá, žlutá/tmavě modrá

(navy)
K dispozici ve 3 různých vnitřních délkách nohavic.

Tkanina - PESCO 74 - HI-VIS LÁTKA: 60% polyester/40% bavlna, ± 290 g/m2
PESCO 64: 65% polyester/35% bavlna, ± 300 g/m2

Vyztužení: nylonová Cordura®
6631

6681

6941

6981

Tkanina - PESCO 74 - HI-VIS LÁTKA: 60% polyester/40% bavlna, ± 290 g/m2
PESCO 64: 65% polyester/35% bavlna, ± 300 g/m2

Vyztužení: nylonová Cordura®
6631

6681

6941

6981

Barvy - oranžová/tmavě zelená, oranžová/tmavě modrá (navy), žlutá/světle šedá, žlutá/tmavě modrá

(navy)
K dispozici ve 3 různých vnitřních délkách nohavic.

BE-FR-ES-PT 36-62
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66 UK 28-52
POZOR: odlišná velikostní tabulka!

max. 50 cyklů | Doporučuje se průmyslové čištění

Barvy - oranžová/tmavě zelená, oranžová/tmavě modrá (navy), žlutá/světle šedá, žlutá/tmavě modrá
(navy)
K dispozici ve 3 různých vnitřních délkách nohavic.
BE-FR-ES-PT 36-62
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66 UK 28-52
POZOR: odlišná velikostní tabulka!

max. 50 cyklů | Doporučuje se průmyslové čištění
DASSY®

IDAHO

/ PRACOVNÍ KRAŤASY S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ [250084]

2 přední kapsy, 2 zadní kapsy s klopou, kapsa na nohavici, kapsa na metr, poutko na kladivo, reflexní
páska 60 mm, nastavitelná pruženka vzadu, normální střih, normální pas, trojité švy, džínový knoflík
a zip
Certifikováno dle EN ISO 20471:2013+A1:2016
třída 2
Tkanina - PESCO 70 - HI-VIS LÁTKA: 65% polyester/35% bavlna, ± 245 g/m2
0612

0660

Barvy - oranžová, žlutá
BE-FR-ES-PT 36-62
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66 UK 28-52
POZOR: odlišná velikostní tabulka!

max. 50 cyklů | Doporučuje se průmyslové čištění
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DASSY®

TOULOUSE

/ LACLOVÉ KALHOTY S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ S NÁKOLENNÍMI KAPSAMI [400127]

Nastavitelné šle, 2 přední kapsy, náprsní kapsa s klopou, 2 zadní kapsy s klopou, 2 kapsy na nohavici,
kapsa na nářadí, kapsa na tužku, kapsa na metr, poutko na kladivo, kapsa na telefon, vnitřní kapsa,
nastavitelné nákolenní kapsy z Cordury®, normální střih, nastavitelný pas, reflexní páska 50 mm, trojité
švy, prodlužovací záložka (5 cm navíc)
Certifikováno dle EN 14404:2004+A1:2010
nastavitelné nákolenní kapsy z Cordury® v kombinaci s nákoleníky DASSY® CRATOS
Certifikováno dle EN ISO 20471:2013+A1:2016
třída 2
Tkanina - PESCO 74 - HI-VIS LÁTKA: 60% polyester/40% bavlna, ± 290 g/m2
PESCO 64: 65% polyester/35% bavlna, ± 300 g/m2

Vyztužení: nylonová Cordura®
6631

6681

6941

6981

Barvy - oranžová/tmavě zelená, oranžová/tmavě modrá (navy), žlutá/světle šedá, žlutá/tmavě modrá

(navy)
K dispozici ve 3 různých vnitřních délkách nohavic.

BE-FR-ES-PT 36-62
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66 UK 28-52
POZOR: odlišná velikostní tabulka!

max. 50 cyklů | Doporučuje se průmyslové čištění

praktický

Vodotěsná parka DASSY® ATLANTIS s vysokou
viditelností má systémový zip pro integraci zateplené vesty
DASSY® BILBAO s izolačním polstrováním. V důsledku toho budete ve špatných
povětrnostních podmínkách nejen v suchém oblečení, ale také v tepelné pohodě.

SYSTÉMOVÝ ZIP

DASSY®

ATLANTIS

DASSY®

/ VODĚODOLNÁ PARKA S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ [300346]

Manžety proti větru z žebrované pleteniny, systémový zip pro integraci vnitřní bundy, obousměrný zip
krytý klopou, druky, zádový díl na zip pro vyšívání nebo tisk, prodloužená záda, 2 přední kapsy s klopou,
náprsní kapsa s klopou, pouzdro na ID, kapsa Napoleon na zip, vnitřní kapsa, kapsa na telefon, kapuce
s elastickým stahovacím uzávěrem, reflexní páska 50 mm, síťovinová podšívka, nepromokavá tkanina,
větruodolná tkanina, prodyšná látka, dvojité švy, nepromokavé lepené švy, nepromokavý oděv
Certifikováno dle EN ISO 20471:2013
třída 3

6941

6981

6643

6631

6681

6981

Barvy - oranžová/tmavě zelená, oranžová/tmavě modrá (navy), žlutá/světle šedá, žlutá/tmavě modrá
(navy), červená/světle šedá
Velikosti - XS-3XL

Velikosti - XS-3XL

max. 50 cyklů | Doporučuje se průmyslové čištění

max. 50 cyklů | Doporučuje se průmyslové čištění

6941

6643

Barvy - oranžová/tmavě zelená, oranžová/tmavě modrá (navy), žlutá/světle šedá, žlutá/tmavě modrá
(navy), červená/světle šedá
POZOR: odlišná velikostní tabulka!

Certifikováno dle EN ISO 20471:2013
XS/S třída 1

Zateplení | nepromokavé lepené švy | nepromokavá, větruodolná a prodyšná látka | polyuretanové
povrstvení

Síťovinová podšívka | nepromokavé lepené švy | nepromokavá, větruodolná a prodyšná látka |
polyuretanové povrstvení | WR = >10000 mm - MVP = 7000 g/m2/24h
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Certifikováno dle EN ISO 20471:2013
třída 2

Tkanina - PES 70 - HI-VIS LÁTKA: 100% polyester, ± 200 g/m2

Tkanina - PES 70 - HI-VIS LÁTKA: 100% polyester, ± 200 g/m2

6681

/ ZATEPLENÁ VESTA S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ [350100]

Kompatibilní s vnější bundou pomocí systémového zipu, zádový díl na zip pro vyšívání nebo tisk, dlouhý
zip krytý klopou, druky, prodloužená záda, 2 přední kapsy s klopou, náprsní kapsa, pouzdro na ID,
kapsa Napoleon na zip, kapsa na telefon, vnitřní kapsa, reflexní páska 60 mm (XS-M) a 50mm (L-3XL),
zateplení, nepromokavá tkanina, větruodolná tkanina, prodyšná látka, dvojité švy, nepromokavé lepené
švy

Certifikováno dle EN ISO 20471:2013
XS třída 2

Certifikováno dle EN 343:2003+A1:2007
třída 3

6631

BILBAO

POZOR: odlišná velikostní tabulka!

SAFETY kolekce

DASSY®

DUSSELDORF

DASSY®

/ PRACOVNÍ BUNDA S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ [300184]

Nastavitelné manžety se zapínáním na suchý zip, nastavitelný pas na druk, dlouhý zip krytý klopou,
3 druky, sámky na zádech, prodloužená záda, 2 přední kapsy, 2 náprsní kapsy, pouzdro na ID, vnitřní
kapsa, kapsa na telefon, kapsa na tužku, kapsa na nářadí, reflexní páska 50 mm, dvojité švy
Certifikováno dle EN ISO
20471:2013+A1:2016 - třída 3

Certifikováno dle EN ISO 20471:2013+A1:2016
XS třída 2

Tkanina - PESCO 70 - HI-VIS LÁTKA: 65% polyester/35% bavlna, ± 245 g/m2
PESCO 61: 65% polyester/35% bavlna, ± 245 g/m2
6631

6681

6941

6981

Barvy - oranžová/tmavě zelená, oranžová/tmavě modrá (navy), žlutá/světle šedá, žlutá/tmavě modrá

(navy)

Tkanina - PESCO 74 - HI-VIS LÁTKA: 60% polyester/40% bavlna, ± 290 g/m2
PESCO 64: 65% polyester/35% bavlna, ± 300 g/m2
6631

6681

6941

6981

Barvy - oranžová/tmavě zelená, oranžová/tmavě modrá (navy), žlutá/světle šedá, žlutá/tmavě modrá

(navy)

/ SOFTSHELLOVÁ BUNDA S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ [300329]

Nastavitelné manžety se zapínáním na suchý zip, nastavitelný pas s elastickým stahovacím uzávěrem,
dlouhý zip, zip s ochranou brady, prodloužená záda, 2 přední kapsy na zip, vnitřní kapsa, kapsa na
telefon, odepínací kapuce s elastickým uzávěrem, reflexní páska 50 mm, třívrstvý softshell s fleecovou
podšívkou, nepromokavá tkanina, větruodolná tkanina, prodyšná látka, hlavní tkanina: mechanicky
odolný stretch, dvojité švy
Certifikováno dle EN ISO 20471:2013
třída 3

Certifikováno dle EN ISO 20471:2013
XS/S třída 2

Tkanina - PES 74 - HI-VIS LÁTKA: 100% polyester, ± 280 g/m2
PES 21: 100% polyester, ± 280 g/m2

Fleecová podšívka | nepromokavá, větruodolná a prodyšná látka | mechanicky odolný stretch
WR = 5000 mm - MVP = 5000 g/m2/24h
6631

6681

6941

6981

6643

Barvy - oranžová/tmavě zelená, oranžová/tmavě modrá (navy), žlutá/světle šedá, žlutá/tmavě modrá
(navy), červená/světle šedá
Velikosti - XS-3XL

Velikosti - XS-3XL

*Látka je nepromokavá, ne celý oděv.

POZOR: odlišná velikostní tabulka!

POZOR: odlišná velikostní tabulka!

max. 50 cyklů | Doporučuje se průmyslové čištění

max. 50 cyklů | Doporučuje se průmyslové čištění

DASSY®

KALUGA

MALAGA

DASSY®

/ FLEECOVÁ BUNDA S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ [300247]

Pružné manžety, nastavitelný pas s elastickým stahovacím uzávěrem, dlouhý zip, zip s ochranou brady,
2 přední kapsy na zip, reflexní páska 50 mm, úprava proti žmolkování, mikrofleece
Certifikováno dle EN ISO 20471:2013
třída 3

0660

Barvy - oranžová, žlutá
Velikosti - XS-3XL

/ MIKINA S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ [300376]

Krátký zip, zip s ochranou brady, pružná reflexní páska 50 mm, úprava proti žmolkování, zesílené švy
na krku, ramenou a rukávech, pružné manžety, pas a límec, kontrastní švy

Certifikováno dle EN ISO 20471:2013
XS/S třída 2

Tkanina - PES 12 - HI-VIS LÁTKA: 100% polyester, ± 280 g/m2
0612

DENVER

Certifikováno dle EN ISO 20471:2013
třída 2
Tkanina - PESCO 84 - HI-VIS LÁTKA: 65% polyester/35% bavlna, ± 280 g/m2
6631

6681

6941

6981

6643

Barvy - oranžová/tmavě zelená, oranžová/tmavě modrá (navy), žlutá/světle šedá, žlutá/tmavě modrá

POZOR: odlišná velikostní tabulka!

(navy), červená/světle šedá

max. 50 cyklů | Doporučuje se průmyslové čištění

Velikosti - XS-4XL
POZOR: odlišná velikostní tabulka!

max. 50 cyklů | Doporučuje se průmyslové čištění
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větrání
se síť

72

DASSY®

Carter, tričko s vysokou viditelností s UV ochranou | DASSY® Odessa, letní kalhoty s vysokou viditelností s nákolenními kapsami

SAFETY kolekce

DASSY®

CARTERVILLE

/ TRIČKO S DLOUHÝM RUKÁVEM S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ ODOLNÉ UV ZÁŘENÍ [710037]

Segmentová reflexní páska 50 mm, kulatý průkrčník, vyztužené sedlo, dvojité švy okolo průkrčníku, na
rukávech a na spodním dílu, vyztužení na krku pro etiketu s ošetřovacími symboly (průmyslové praní),
ochrana před UV zářením (UPF 50+), antibakteriální, síťovaná ventilace v podpaží
Certifikováno dle EN ISO 20471:2013+A1:2016
třída 3

větrání v podpaží
se síťovinou

Certifikováno dle EN ISO 20471:2013+A1:2016
XS třída 2

EN 13758-2:2003+A1:2006

Tkanina - PES 06 - HI-VIS LÁTKA: 100% polyester, ± 150 g/m2

Rychleschnoucí | ochrana před UV zářením (UPF 50+) | antibakteriální
0612

0660

0606

Barvy - oranžová, žlutá, červená
Velikosti - XS-4XL
POZOR: odlišná velikostní tabulka!

max. 50 cyklů | Doporučuje se průmyslové čištění

DASSY®

CARTER

/ TRIČKO S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ S UV OCHRANOU [710027]

Segmentová reflexní páska 50 mm, kulatý průkrčník, vyztužené sedlo, dvojité švy okolo průkrčníku a na
spodním dílu, vyztužení na krku pro etiketu s ošetřovacími symboly (průmyslové praní), ochrana před
UV zářením (UPF 50+), antibakteriální, síťovaná ventilace v podpaží
Certifikováno dle EN ISO 20471:2013+A1:2016
třída 2
větrání v podpaží
se síťovinou

EN 13758-2:2003+A1:2006

Tkanina - PES 06 - HI-VIS LÁTKA: 100% polyester, ± 150 g/m2

Rychleschnoucí | ochrana před UV zářením (UPF 50+) | antibakteriální
0612

0660

0606

Barvy - oranžová, žlutá, červená
Velikosti - XS-4XL
POZOR: odlišná velikostní tabulka!

max. 50 cyklů | Doporučuje se průmyslové čištění

DASSY®

BRANDON

/ POLOKOŠILE S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ A OCHRANOU PROTI UV ZÁŘENÍ [710024]

Segmentová reflexní páska 50 mm, zapínání na 3 knoflíky, postranní větrání, ochrana před UV zářením
(UPF 50+), antibakteriální
Certifikováno dle EN ISO 20471:2013+A1:2016
třída 2

EN 13758-2:2003+A1:2006

Tkanina - COPES 54 - HI-VIS LÁTKA: 55% bavlna/45% polyester, ± 170 g/m2

Rychleschnoucí | ochrana před UV zářením (UPF 50+) | antibakteriální
0612

0660

0606

Barvy - oranžová, žlutá, červená
Velikosti - XS-4XL
POZOR: odlišná velikostní tabulka!

max. 50 cyklů | Doporučuje se průmyslové čištění
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DASSY®

LIMA

/ ZIMNÍ BUNDA S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ [500120]

Nastavitelné manžety se zapínáním na suchý zip a manžety proti větru z žebrované pleteniny, pružný
pas, dlouhý zip krytý klopou, druky, zádový díl na zip pro vyšívání nebo tisk, prodloužená záda, 2 přední
kapsy na zip, náprsní kapsa s klopou, pouzdro na ID, kapsa Napoleon na zip, vnitřní kapsa, kapsa na
telefon, kapuce s elastickým stahovacím uzávěrem, reflexní páska 50 mm, zateplení, nepromokavá
tkanina, větruodolná tkanina, prodyšná látka, dvojité švy, nepromokavé lepené švy, nepromokavý oděv
Certifikováno dle EN ISO 20471:2013
třída 3

Certifikováno dle EN ISO 20471:2013
XS/S třída 2

Certifikováno dle EN 343:2003+A1:2007
třída 3

Certifikováno dle EN 14058:2004
třída 1-3-2-X-X

Tkanina - PES 70 - HI-VIS LÁTKA: 100% polyester, ± 200 g/m2

Zateplení | nepromokavé lepené švy | nepromokavá, větruodolná a prodyšná látka | polyuretanové
povrstvení | WR = >10000 mm - MVP = 7000 g/m2/24h
6631

6681

6941

6981

6643

Barvy - oranžová/tmavě zelená, oranžová/tmavě modrá (navy), žlutá/světle šedá, žlutá/tmavě modrá

(navy), červená/světle šedá
Velikosti - XS-3XL

POZOR: odlišná velikostní tabulka!

max. 50 cyklů | Doporučuje se průmyslové čištění

DASSY®

SOLA

/ VODĚODOLNÉ KALHOTY S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ [200881]

2 přední kapsy, kapsa na nohavici, reflexní páska 70 mm, nastavitelný pas se stahovacím uzávěrem,
záložka nastavitelná pomocí druků, kryté zapínání na druk, polyesterová podšívková tkanina,
nepromokavé lepené švy, nepromokavá tkanina, větruodolná tkanina, prodyšná látka, nepromokavý
oděv
Certifikováno dle EN ISO 20471:2013
třída 2

Certifikováno dle EN 343:2003+A1:2007
třída 3

Tkanina - PES 70 - HI-VIS LÁTKA: 100% polyester, ± 200 g/m2

Polyesterová podšívka | nepromokavé lepené švy | nepromokavá, větruodolná a prodyšná látka |
polyuretanové povrstvení | WR = >10000 mm - MVP = 7000 g/m2/24h
6631

6681

6941

6981

6643

Barvy - oranžová/tmavě zelená, oranžová/tmavě modrá (navy), žlutá/světle šedá, žlutá/tmavě modrá
(navy), červená/světle šedá
Velikosti - XS-3XL
POZOR: odlišná velikostní tabulka!

max. 50 cyklů | Doporučuje se průmyslové čištění
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SAFETY kolekce

VIDITELNÁ OCHRANA

V NÁROČNÉM POČASÍ

POUZDRO NA ID PRŮKAZ

PRODLOUŽENÁ ZÁDA

EN ISO 20471:2013
třída 3 + XS/S třída 2*

EN 343:2003+A1:2007
třída 3

EN 14058:2004*
třída 1-3-2-X-X

*platí pouze pro DASSY® LIMA

DASSY®

Lima, zimní bunda s vysokou viditelností | DASSY® Sola, voděodolné pracovní kalhoty s vysokou viditelností
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DASSY®

ODESSA

/ LETNÍ KALHOTY S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ S NÁKOLENNÍMI KAPSAMI [200984]

Kapsy vyztužené Cordurou®, 2 přední kapsy, zadní kapsa s klopou, otevřená zadní kapsa, kapsa na
nohavici, kapsa na tužku, kapsa na metr, kapsa na zalamovací nůž, držák nože, kapsa na telefon, krytá
bezpečnostní kapsa na zip, síťované ventilační vložky v rozkroku a na zadní straně kolen, nastavitelné
nákolenní kapsy z Cordury®, segmentová reflexní páska 70 mm, nastavitelná pruženka vzadu, normální
střih, normální pas, trojité švy, kontrastní švy, prodlužovací záložka (5 cm navíc), krytý džínový knoflík
a zip
Certifikováno dle EN 14404:2004+A1:2010
nastavitelné nákolenní kapsy z Cordury® v kombinaci s nákoleníky DASSY® CRATOS
Certifikováno dle EN ISO 20471:2013+A1:2016
třída 2

Síťované ventilační
partie v rozkroku
a zadní části kolen

Tkanina - PESCO 70 - HI-VIS LÁTKA: 65% polyester/35% bavlna, ± 245 g/m2
PESCO 61: 65% polyester/35% bavlna, ± 245 g/m2

Vyztužení: nylonová Cordura®
6631

6681

6941

6981

6643

Barvy - oranžová/tmavě zelená, oranžová/tmavě modrá (navy), žlutá/světle šedá, žlutá/tmavě modrá
(navy), červená/světle šedá
K dispozici ve 3 různých vnitřních délkách nohavic.
BE-FR-ES-PT 36-62
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66 UK 28-52
POZOR: odlišná velikostní tabulka!

max. 50 cyklů | Doporučuje se průmyslové čištění

DASSY®

PHOENIX

DASSY®

/ PRACOVNÍ KALHOTY S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ [200810]

Kapsy vyztužené Cordurou®, 2 přední kapsy, zadní kapsa s klopou, otevřená zadní kapsa, kapsa na
nohavici, kapsa na tužku, kapsa na metr, kapsa na zalamovací nůž, kapsa na telefon, krytá bezpečnostní
kapsa na zip, reflexní páska 70 mm, nastavitelná pruženka vzadu, normální střih, normální pas, trojité
švy, kontrastní švy, prodlužovací záložka (5 cm navíc), krytý džínový knoflík a zip
Certifikováno dle EN ISO 20471:2013+A1:2016
třída 1

CHICAGO

/ PRACOVNÍ KALHOTY S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ S NÁKOLENNÍMI KAPSAMI [200807]

Kapsy vyztužené Cordurou®, 2 přední kapsy, zadní kapsa s klopou, otevřená zadní kapsa, 2 kapsy na
nohavici, kapsa na nářadí, kapsa na tužku, kapsa na metr, kapsa na zalamovací nůž, držák nože, kapsa
na telefon, krytá bezpečnostní kapsa na zip, nastavitelné nákolenní kapsy z Cordury®, reflexní páska 70
mm, nastavitelná pruženka vzadu, normální střih, normální pas, trojité švy, kontrastní švy, prodlužovací
záložka (5 cm navíc), krytý džínový knoflík a zip
Certifikováno dle EN 14404:2004+A1:2010
nastavitelné nákolenní kapsy z Cordury® v kombinaci s nákoleníky DASSY® CRATOS

Tkanina - PESCO 64: 65% polyester/35% bavlna, ± 300 g/m2
PESCO 74 - HI-VIS LÁTKA: 60% polyester/40% bavlna, ± 290 g/m2

Certifikováno dle EN ISO 20471:2013+A1:2016
třída 2

Vyztužení: nylonová Cordura®
6493

6463

6366

6861

6892

Barvy - světle šedá/žlutá, světle šedá/červená, tmavě zelená/oranžová, tmavě modrá (navy)/oranžová,
tmavě modrá (navy)/žlutá
K dispozici ve 3 různých vnitřních délkách nohavic.
BE-FR-ES-PT 36-62
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66 UK 28-52
POZOR: odlišná velikostní tabulka!

max. 50 cyklů | Doporučuje se průmyslové čištění

Tkanina - PESCO 74 - HI-VIS LÁTKA: 60% polyester/40% bavlna, ± 290 g/m2
PESCO 64: 65% polyester/35% bavlna, ± 300 g/m2

Vyztužení: nylonová Cordura®
6631

6681

6941

Barvy - oranžová/tmavě zelená, oranžová/tmavě modrá (navy), žlutá/světle šedá, žlutá/tmavě modrá
(navy), červená/světle šedá
K dispozici ve 3 různých vnitřních délkách nohavic.
BE-FR-ES-PT 36-62
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66 UK 28-52
POZOR: odlišná velikostní tabulka!

max. 50 cyklů | Doporučuje se průmyslové čištění
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6981

6643

SAFETY kolekce
DASSY®

LUCCA

/ PRACOVNÍ KRAŤASY S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ [250059]

Kapsy vyztužené Cordurou®, 2 přední kapsy, zadní kapsa s klopou, otevřená zadní kapsa, kapsa na
nohavici, kapsa na tužku, kapsa na metr, kapsa na telefon, krytá bezpečnostní kapsa na zip, reflexní
páska 50 mm, nastavitelná pruženka vzadu, normální střih, normální pas, trojité švy, kontrastní švy,
krytý džínový knoflík a zip
Certifikováno dle EN ISO 20471:2013+A1:2016
třída 1
Tkanina - PESCO 74 - HI-VIS LÁTKA: 60% polyester/40% bavlna, ± 290 g/m2
PESCO 64: 65% polyester/35% bavlna, ± 300 g/m2

Vyztužení: nylonová Cordura®
6631

6681

6941

6981

6643

Barvy - oranžová/tmavě zelená, oranžová/tmavě modrá (navy), žlutá/světle šedá, žlutá/tmavě modrá
(navy), červená/světle šedá
BE-FR-ES-PT 36-62
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66 UK 28-52
POZOR: odlišná velikostní tabulka!

max. 50 cyklů | Doporučuje se průmyslové čištění

DASSY®

MALMEDY

/ LACLOVÉ KALHOTY S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ A NÁKOLENNÍMI KAPSAMI [400156]

Nastavitelné šle, kapsy vyztužené Cordurou®, 2 přední kapsy, náprsní kapsa s klopou, zadní kapsa s
klopou, otevřená zadní kapsa, kapsa na nohavici, kapsa na tužku, kapsa na metr, kapsa na zalamovací
nůž, kapsa na telefon, nastavitelné nákolenní kapsy z Cordury®, normální střih, nastavitelný pas, reflexní
páska 50 mm, reflexní páska 70 mm, trojité švy, prodlužovací záložka (5 cm navíc)
Certifikováno dle EN 14404:2004+A1:2010
nastavitelné nákolenní kapsy z Cordury® v kombinaci s nákoleníky DASSY® CRATOS
Certifikováno dle EN ISO 20471:2013+A1:2016
třída 2
Tkanina - PESCO 74 - HI-VIS LÁTKA: 60% polyester/40% bavlna, ± 290 g/m2
PESCO 64: 65% polyester/35% bavlna, ± 300 g/m2

Vyztužení: nylonová Cordura®
6631

6681

6941

6981

6643

Barvy - oranžová/tmavě zelená, oranžová/tmavě modrá (navy), žlutá/světle šedá, žlutá/tmavě modrá
(navy), červená/světle šedá
K dispozici ve 3 různých vnitřních délkách nohavic.
BE-FR-ES-PT 36-62
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66 UK 28-52
POZOR: odlišná velikostní tabulka!

max. 50 cyklů | Doporučuje se průmyslové čištění

DASSY®

ORLANDO

/ PRACOVNÍ BUNDA S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ [300367]

Nastavitelné manžety se zapínáním na suchý zip, nastavitelný pas na druk, krytý dlouhý zip, zip s
ochranou brady, sámky na zádech, prodloužená záda, kapsy vyztužené Cordurou®, 2 přední kapsy
na zip, náprsní kapsa, náprsní kapsa na zip, pouzdro na ID, vnitřní kapsa, kapsa na telefon, kapsa na
tužku, reflexní páska 50 mm, dvojité švy, kontrastní švy
Certifikováno dle EN ISO
20471:2013+A1:2016 - třída 3

Certifikováno dle EN ISO 20471:2013+A1:2016
XS/S třída 2

Tkanina - PESCO 74 - HI-VIS LÁTKA: 60% polyester/40% bavlna, ± 290 g/m2
PESCO 64: 65% polyester/35% bavlna, ± 300 g/m2

Vyztužení: nylonová Cordura®
6631

6681

6941

6981

6643

Barvy - oranžová/tmavě zelená, oranžová/tmavě modrá (navy), žlutá/světle šedá, žlutá/tmavě modrá
(navy), červená/světle šedá
Velikosti - XS-3XL
POZOR: odlišná velikostní tabulka!

max. 50 cyklů | Doporučuje se průmyslové čištění
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Teplo a plamen, rozstřik při svařování, elektrický oblouk, kapalné chemikálie, nebezpečí exploze,
.. Jsou právě toto rizika, kterým jste ve svém pracovním prostředí vystaveni? Spolehněte se na
všestrannou multifunkční ochranu, která významně snižuje riziko potenciálního zranění.
Kolekce multinormy splňuje pět nejpodstatnějších evropských norem zaměřených na
ochranu proti teplu a plameni, při svařování,
požadované antistatické vlastnosti, ochranu
před elektrickým obloukem a chemikáliemi.

Kromě toho modely s vysokou viditelností
přidávají ještě certifikovanou ochranu podle
EN ISO 20471 pro větší viditelnost během
dne, za soumraku a v noci. Informace o
konkrétních normách, které ochranný oděv
splňuje, naleznete na štítku vašeho oděvu a
v informacích pro uživatele.

DASSY®

DASSY®

LINCOLN

/ MULTINORMOVÉ PRACOVNÍ KALHOTY S NÁKOLENNÍMI KAPSAMI [200570]

2 přední kapsy, 2 zadní kapsy s klopou a krytým zapínáním, kapsa na nohavici s klopou a krytým
zapínáním, kapsa na metr s klopou a krytým zapínáním, kapsa na telefon, nastavitelné nákolenní
kapsy, nastavitelná pruženka vzadu, normální střih, normální pas, trojité švy, prodlužovací záložka (5
cm navíc), krytý džínový knoflík a zip

KIEL

Certifikováno dle EN 14404:2004+A1:2010
nastavitelné nákolenní kapsy v kombinaci s nákoleníky DASSY® CRATOS
Certifikováno dle IEC 61482-2:2009
třída 1
Certifikováno dle EN 1149-5:2008

Certifikováno dle EN ISO 11611:2015 A1+A2
třída 1

Tkanina - COPES 75: 75% bavlna/24% polyester/1% Negastat , ± 290 g/m

BE-FR-ES-PT 36-62
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66 UK 28-52
POZOR: odlišná velikostní tabulka!

Doporučuje se průmyslové čištění
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Certifikováno dle EN 1149-5:2008

Certifikováno dle EN 13034:2005+A1:2009
Typ 6

6474
®

K dispozici ve 3 různých vnitřních délkách nohavic.

Certifikováno dle EN ISO 11611:2015 A1+A2
třída 1

Tkanina - COPES 75: 75% bavlna/24% polyester/1% Negastat®, ± 290 g/m2

Certifikováno dle EN ISO 11612:2015
A1,A2,B1,C1,D0,E1,F1

6474

Certifikováno dle IEC 61482-2:2009
třída 1

Certifikováno dle EN ISO 11612:2015
A1,A2,B1,C1,D0,E1,F1

Certifikováno dle EN 13034:2005+A1:2009
Typ 6

Barvy - středně šedá/černá

/ MULTINORMOVÁ PRACOVNÍ BUNDA [300245]

Manžety se zapínáním na druk, nastavitelný pas se suchým zipem, dlouhý zip krytý klopou, kryté
zapínání na druk, sámky na zádech, prodloužená záda, 2 přední kapsy s klopou, 2 náprsní kapsy s
klopou a krytým zapínáním, pouzdro na ID, vnitřní kapsa, 2 závěsná poutka ve švu (průmyslové praní),
dvojité švy

2

Barvy - středně šedá/černá
Velikosti - XS-3XL
POZOR: odlišná velikostní tabulka!

Doporučuje se průmyslové čištění

SAFETY kolekce

DASSY®

WILSON

/ MULTINORMOVÉ LACLOVÉ KALHOTY S NÁKOLENNÍMI KAPSAMI [400143]

Nastavitelné šle, 2 přední kapsy, náprsní kapsa s klopou a krytým zapínáním, 2 zadní kapsy s klopou
a krytým zapínáním, kapsa na nohavici s klopou a krytým zapínáním, kapsa na metr s klopou a krytým
zapínáním, kapsa na telefon, vnitřní kapsa, nastavitelné nákolenní kapsy, normální střih, trojité švy,
prodlužovací záložka (5 cm navíc)
Certifikováno dle EN 14404:2004+A1:2010
nastavitelné nákolenní kapsy v kombinaci s nákoleníky DASSY® CRATOS
Certifikováno dle IEC 61482-2:2009
třída 1

Certifikováno dle EN ISO 11611:2015 A1+A2
třída 1

Certifikováno dle EN 1149-5:2008

Certifikováno dle EN 13034:2005+A1:2009
Typ 6

Certifikováno dle EN ISO 11612:2015
A1,A2,B1,C1,D0,E1,F1
Tkanina - COPES 75: 75% bavlna/24% polyester/1% Negastat®, ± 290 g/m2
6474

Barvy - středně šedá/černá

K dispozici ve 3 různých vnitřních délkách nohavic.
BE-FR-ES-PT 36-62
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66 UK 28-52
POZOR: odlišná velikostní tabulka!

Doporučuje se průmyslové čištění

DASSY®

NIORT

/ MULTINORMOVÁ PRACOVNÍ KOMBINÉZA S NÁKOLENNÍMI KAPSAMI [100333]

Manžety se zapínáním na druk, obousměrný zip krytý klopou, kryté zapínání na druk, sámky na zádech,
2 přední kapsy, 2 průchozí kapsy, 2 náprsní kapsy s klopou a krytým zapínáním, 2 zadní kapsy s klopou
a krytým zapínáním, kapsa na nohavici s klopou a krytým zapínáním, kapsa na metr s klopou a krytým
zapínáním, kapsa na telefon, vnitřní kapsa, 2 závěsná poutka ve švu (průmyslové praní), pouzdro na
ID, nastavitelné nákolenní kapsy, pevná guma vzadu, normální střih, trojité švy, prodlužovací záložka
(5 cm navíc)
Certifikováno dle EN 14404:2004+A1:2010
nastavitelné nákolenní kapsy v kombinaci s nákoleníky DASSY® CRATOS
Certifikováno dle IEC 61482-2:2009
třída 1

Certifikováno dle EN ISO 11611:2015 A1+A2
třída 1

Certifikováno dle EN 1149-5:2008

Certifikováno dle EN 13034:2005+A1:2009
Typ 6

Certifikováno dle EN ISO 11612:2015
A1,A2,B1,C1,D0,E1,F1
Tkanina - COPES 75: 75% bavlna/24% polyester/1% Negastat®, ± 290 g/m2
6474

Barvy - středně šedá/černá
Velikosti - XS-3XL
POZOR: odlišná velikostní tabulka!

Doporučuje se průmyslové čištění
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DASSY®

LENOX

/ MULTINORMOVÉ PRACOVNÍ KALHOTY S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ S
NÁKOLENNÍMI KAPSAMI [200818]

2 přední kapsy, 2 zadní kapsy s klopou a krytým zapínáním, kapsa na nohavici s klopou a krytým
zapínáním, kapsa na metr s klopou a krytým zapínáním, nastavitelné nákolenní kapsy, reflexní páska
70 mm, nastavitelná pruženka vzadu, normální střih, normální pas, prodlužovací záložka (5 cm navíc),
krytý džínový knoflík a zip
Certifikováno dle EN 14404:2004+A1:2010
nastavitelné nákolenní kapsy v kombinaci s nákoleníky DASSY® CRATOS
Certifikováno dle EN ISO 20471:2013
třída 1

Certifikováno dle IEC 61482-2:2009
třída 1

Certifikováno dle EN ISO 11611:2007 A1
třída 1

Certifikováno dle EN 1149-5:2008

Certifikováno dle EN 13034:2005+A1:2009
Typ 6

Certifikováno dle EN ISO 11612:2008
A1,B1,C1,D0,E1,F0

Tkanina - COPES 75: 75% bavlna/24% polyester/1% Negastat®, ± 290 g/m2
COPES 77 - HI-VIS LÁTKA: 50% bavlna/49% polyester/1% Negastat® ± 330 g/m2
6494

Barvy - středně šedá/žlutá

K dispozici ve 3 různých vnitřních délkách nohavic.
BE-FR-ES-PT 36-62
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66 UK 28-52
POZOR: odlišná velikostní tabulka!

max. 50 cyklů | Doporučuje se průmyslové čištění

DASSY®

MANCHESTER

/ MULTINORMOVÉ PRACOVNÍ KALHOTY S VYSOKOU
VIDITELNOSTÍ S NÁKOLENNÍMI KAPSAMI [200819]

2 přední kapsy, 2 zadní kapsy s klopou a krytým zapínáním, kapsa na nohavici s klopou a krytým
zapínáním, kapsa na metr s klopou a krytým zapínáním, nastavitelné nákolenní kapsy, reflexní páska
70 mm, nastavitelná pruženka vzadu, normální střih, normální pas, prodlužovací záložka (5 cm navíc),
krytý džínový knoflík a zip
Certifikováno dle EN 14404:2004+A1:2010
nastavitelné nákolenní kapsy v kombinaci s nákoleníky DASSY® CRATOS
Certifikováno dle EN ISO 20471:2013
třída 2

Certifikováno dle IEC 61482-2:2009
třída 1

Certifikováno dle EN ISO 11611:2007 A1
třída 1

Certifikováno dle EN 1149-5:2008

Certifikováno dle EN 13034:2005+A1:2009
Typ 6

Certifikováno dle EN ISO 11612:2008
A1,B1,C1,D0,E1,F0

Tkanina - COPES 77 - HI-VIS LÁTKA: 50% bavlna/49% polyester/1% Negastat®, ± 330 g/m2
COPES 75: 75% bavlna/24% polyester/1% Negastat® ± 290 g/m2
6943

Barvy - žlutá/středně šedá

K dispozici ve 3 různých vnitřních délkách nohavic.
BE-FR-ES-PT 36-62
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66 UK 28-52
POZOR: odlišná velikostní tabulka!

max. 50 cyklů | Doporučuje se průmyslové čištění

80

SAFETY kolekce

DASSY®

DASSY®

COLOMBIA

SPENCER

Nastavitelné šle, 2 přední kapsy, náprsní kapsa s klopou a krytým zapínáním, 2 zadní kapsy s klopou
a krytým zapínáním, kapsa na nohavici s klopou a krytým zapínáním, kapsa na metr s klopou a
krytým zapínáním, vnitřní kapsa, nastavitelné nákolenní kapsy, normální střih, reflexní páska 50 mm,
prodlužovací záložka (5 cm navíc)

Manžety se zapínáním na druk, obousměrný zip krytý klopou, kryté zapínání na druk, sámky na zádech,
2 přední kapsy, 2 průchozí kapsy, 2 náprsní kapsy s klopou a krytým zapínáním, 2 zadní kapsy s klopou
a krytým zapínáním, kapsa na nohavici s klopou a krytým zapínáním, kapsa na metr s klopou a krytým
zapínáním, vnitřní kapsa, 2 závěsná poutka ve švu (průmyslové praní), pouzdro na ID, nastavitelné
nákolenní kapsy, pevná guma vzadu, normální střih, reflexní páska 50 mm, prodlužovací záložka (5
cm navíc)

/ MULTINORMOVÉ LACLOVÉ KALHOTY S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ S NÁKOLENNÍMI KAPSAMI [400141]

/ MULTINORMOVÁ KOMBINÉZA S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ S
NÁKOLENNÍMI KAPSAMI [100380]

Certifikováno dle EN 14404:2004+A1:2010
nastavitelné nákolenní kapsy v kombinaci s nákoleníky DASSY® CRATOS
Certifikováno dle EN ISO 20471:2013
třída 2

Certifikováno dle IEC 61482-2:2009
třída 1

Certifikováno dle EN 14404:2004+A1:2010
nastavitelné nákolenní kapsy v kombinaci s nákoleníky DASSY® CRATOS

Certifikováno dle EN ISO 11611:2007 A1
třída 1

Certifikováno dle EN 1149-5:2008

Certifikováno dle EN ISO 20471:2013
třída 3

Certifikováno dle IEC 61482-2:2009
třída 1

Certifikováno dle EN 13034:2005+A1:2009
Typ 6

Certifikováno dle EN ISO 11612:2008
A1,B1,C1,D0,E1,F0

Certifikováno dle EN ISO 11611:2007 A1
třída 1

Certifikováno dle EN 1149-5:2008

Certifikováno dle EN 13034:2005+A1:2009
Typ 6

Certifikováno dle EN ISO 11612:2008
A1,B1,C1,D0,E1,F0

Tkanina - COPES 77 - HI-VIS LÁTKA: 50% bavlna/49% polyester/1% Negastat , ± 330 g/m
COPES 75: 75% bavlna/24% polyester/1% Negastat® ± 290 g/m2
®

6943

Barvy - žlutá/středně šedá
K dispozici ve 3 různých vnitřních délkách nohavic.
BE-FR-ES-PT 36-62
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66 UK 28-52
POZOR: odlišná velikostní tabulka!

max. 50 cyklů | Doporučuje se průmyslové čištění

2

Tkanina - COPES 77 - HI-VIS LÁTKA: 50% bavlna/49% polyester/1% Negastat®, ± 330 g/m2
COPES 75: 75% bavlna/24% polyester/1% Negastat® ± 290 g/m2
6943

Barvy - žlutá/středně šedá
Velikosti - XS-3XL
POZOR: odlišná velikostní tabulka!

max. 50 cyklů | Doporučuje se průmyslové čištění

DASSY®

FRANKLIN

/ MULTINORMOVÁ PRACOVNÍ BUNDA S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ [300374]

Manžety se zapínáním na druk, nastavitelný pas se suchým zipem, dlouhý zip krytý klopou, kryté
zapínání na druk, sámky na zádech, prodloužená záda, 2 přední kapsy s klopou, 2 náprsní kapsy s
klopou a krytým zapínáním, pouzdro na ID, vnitřní kapsa, 2 závěsná poutka ve švu (průmyslové praní),
reflexní páska 50 mm, dvojité švy
Certifikováno dle EN ISO 20471:2013
třída 2

Certifikováno dle IEC 61482-2:2009
třída 1

Certifikováno dle EN ISO 11611:2007 A1
třída 1

Certifikováno dle EN 1149-5:2008

Certifikováno dle EN 13034:2005+A1:2009
Typ 6

Certifikováno dle EN ISO 11612:2008
A1,B1,C1,D0,E1,F0

Tkanina - COPES 77 - HI-VIS LÁTKA: 50% bavlna/49% polyester/1% Negastat®, ± 330 g/m2
COPES 75: 75% bavlna/24% polyester/1% Negastat® ± 290 g/m2
6943

Barvy - žlutá/středně šedá
Velikosti - XS-3XL
POZOR: odlišná velikostní tabulka!

max. 50 cyklů | Doporučuje se průmyslové čištění
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Jste-li vystaveni rozstřiku kovu, šíření plamene, teplu,… toto oblečení
všechno změní. Ohnivzdorná úprava, skryté kovové uzávěry, kapsy s
klopami… to vše pomáhá k omezení šíření plamene a výrazně snižuje riziko
vážných zranění.
Ohnivzdorný oděv DASSY je certifikován podle evropských norem ISO
jako ochranný oděv proti teplu a ohni (omezené šíření plamene) a oděv
pro svařování a podobné postupy. Informace o konkrétních normách, které
ochranný oděv splňuje, naleznete na štítku vašeho oděvu a v informacích
pro uživatele.

DASSY®

ARIZONA

/ NEHOŘLAVÉ PRACOVNÍ KALHOTY S NÁKOLENNÍMI KAPSAMI [200778]

2 přední kapsy, 2 zadní kapsy s klopou a krytým zapínáním, kapsa na nohavici s klopou a krytým
zapínáním, kapsa na metr s klopou a krytým zapínáním, kapsa na telefon, nastavitelné nákolenní
kapsy, nastavitelná pruženka vzadu, normální střih, normální pas, trojité švy, prodlužovací záložka (5
cm navíc), krytý džínový knoflík a zip
Certifikováno dle EN 14404:2004+A1:2010
nastavitelné nákolenní kapsy v kombinaci s nákoleníky DASSY® CRATOS
Certifikováno dle EN ISO 11611:2015 A1+A2
třída 1

Certifikováno dle EN ISO 11612:2015
A1,A2,B1,C1,D0,E1,F1

Tkanina - CO 73: 100% bavlna, ± 340 g/m2

Nehořlavá úprava
0373

0704

Barvy - světle šedá, černá

K dispozici ve 3 různých vnitřních délkách nohavic.
BE-FR-ES-PT 36-62
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66 UK 28-52
POZOR: odlišná velikostní tabulka!

pro8 průmyslové praní (75°C)
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SAFETY kolekce

DASSY®

DASSY®

DAKOTA

TORONTO

Nastavitelné šle, 2 přední kapsy, náprsní kapsa s klopou a krytým zapínáním, 2 zadní kapsy s klopou
a krytým zapínáním, kapsa na nohavici s klopou a krytým zapínáním, kapsa na metr s klopou a krytým
zapínáním, kapsa na telefon, vnitřní kapsa, nastavitelné nákolenní kapsy, normální střih, trojité švy,
prodlužovací záložka (5 cm navíc)

Manžety se zapínáním na druk, obousměrný zip krytý klopou, kryté zapínání na druk, sámky na zádech,
2 přední kapsy, 2 průchozí kapsy, 2 náprsní kapsy s klopou a krytým zapínáním, 2 zadní kapsy s klopou
a krytým zapínáním, kapsa na levém stehně s klopou a krytým zapínáním, kapsa na metr s klopou a
krytým zapínáním, kapsa na telefon, vnitřní kapsa, nastavitelné nákolenní kapsy, pevná guma vzadu,
normální střih, trojité švy, prodlužovací záložka (5 cm navíc)

/ NEHOŘLAVÉ LACLOVÉ KALHOTY S NÁKOLENNÍMI KAPSAMI [400142]

Certifikováno dle EN 14404:2004+A1:2010
nastavitelné nákolenní kapsy v kombinaci s nákoleníky DASSY® CRATOS
Certifikováno dle EN ISO 11611:2015 A1+A2
třída 1

Certifikováno dle EN 14404:2004+A1:2010
nastavitelné nákolenní kapsy v kombinaci s nákoleníky DASSY® CRATOS

Certifikováno dle EN ISO 11612:2015
A1,A2,B1,C1,D0,E1,F1

Tkanina - CO 73: 100% bavlna, ± 340 g/m2

Nehořlavá úprava
0373

/ NEHOŘLAVÁ KOMBINÉZA S NÁKOLENNÍMI KAPSAMI [100370]

0704

Barvy - světle šedá, černá

Certifikováno dle EN ISO 11611:2015 A1+A2
třída 1
Tkanina - CO 73: 100% bavlna, ± 340 g/m2

Nehořlavá úprava
0373

0704

K dispozici ve 3 různých vnitřních délkách nohavic.

Barvy - světle šedá, černá

BE-FR-ES-PT 36-62
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66 UK 28-52

Velikosti - XS-3XL

POZOR: odlišná velikostní tabulka!

Certifikováno dle EN ISO 11612:2015
A1,A2,B1,C1,D0,E1,F1

POZOR: odlišná velikostní tabulka!

pro8 průmyslové praní (75°C)

pro8 průmyslové praní (75°C)

DASSY®

MONTANA

/ NEHOŘLAVÁ PRACOVNÍ BUNDA [300342]

Manžety se zapínáním na druk, nastavitelný pas se suchým zipem, dlouhý zip krytý klopou, kryté
zapínání na druk, sámky na zádech, prodloužená záda, 2 přední kapsy s klopou, 2 náprsní kapsy s
klopou a krytým zapínáním, vnitřní kapsa, dvojité švy
Certifikováno dle EN ISO 11611:2015 A1+A2
třída 1

Certifikováno dle EN ISO 11612:2015
A1,A2,B1,C1,D0,E1,F1

Tkanina - CO 73: 100% bavlna, ± 340 g/m2

Nehořlavá úprava
0373

0704

Barvy - světle šedá, černá
Velikosti - XS-3XL
POZOR: odlišná velikostní tabulka!

pro8 průmyslové praní (75°C)
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PRACOVNÍ
PROSTOR PRO VAŠE NOHY

D A S SY ®

Dobrá bezpečnostní obuv je nejen lehká, pružná a pohodlná
na nošení, ale také poskytuje nohám požadovanou ochranu na
jakémkoli typu povrchu. Spolehněte se na bezpečnostní obuv
DASSY s vynikající ochranou na každém kroku. Jen v kvalitní
obuvi se můžete soustředit na práci a obuv DASSY vám to
umožní.

NOX S3

BEZPEČNOSTNÍ POLOBOTKY

85

termoizolační vložky do bot

DASSY®
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/ BEZPEČNOSTNÍ POLOBOTKA [10011]
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NOX S3
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Certifikáty UNI EN ISO 20345:2012 | DGUV 112-191 | SRC

Antistatická, bez kovu, prodyšná, absobrce energie v oblasti paty, podešev odolná olejům a palivům,
ESD, podešev vhodná pro práci na žebříku, vodoodpudivá
Barva
Velikosti

termoizolační vložky do bot

Azurově modrá/černá
Tmave šedá/černá
EU 36-48 | UK 3-13

Model

Polobotka

Zapínání

Tkaničky

DASSY®

SPARTA
DASSY®

SPARTA S3/CORUS S3

ier t

gem
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Svršek
Podšívka
Bezpečnostní špička

Kůže
Plasmafeel®
Kompozit

Stélka
Mezipodešev
Vnější podešev

Vyjímatelná | Antibakteriální | Savá
Nulová perforace | Syntetická
PU | PU
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if

/ BEZPEČNOSTNÍ KOTNÍKOVÁ OBUV [10009] - BEZPEČNOSTNÍ POLOBOTKA [10010]

mu

sterge

pr

ü

Certifikáty UNI EN ISO 20345:2012 | DGUV 112-191 | SRC
DASSY®

CORUS

Antistatická, reflexní lemování, bez kovu, prodyšná, absobrce energie v oblasti paty, podešev odolná
olejům a palivům, ESD, podešev vhodná pro práci na žebříku, vodoodpudivá
Barva
Velikosti
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Černá
EU 38-48 | UK 5-13

Model
Zapínání

Kotníková obuv | Polobotka
Tkaničky: černá + modrá

DASSY®

/ BEZPEČNOSTNÍ SANDÁLE [10003]
ier t
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Nulová perforace | Syntetická
PU | PU
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Certifikáty UNI EN ISO 20345:2012 | DGUV 112-191 | SRC

Antistatická, bez kovu, prodyšná, absobrce energie v oblasti paty, podešev odolná olejům a palivům,
oděruodolná špička, podešev vhodná pro práci na žebříku, větrání
Barva
Velikosti

Černá
EU 38-48 | UK 5-13

Model
Zapínání

Sandále
Velcro

DASSY®

/ BEZPEČNOSTNÍ POLOBOTKA [10007]
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Plasmafeel®
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Vnější podešev

Vyjímatelná | Antibakteriální | Savá
Nulová perforace | Syntetická
PU | PU
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Certifikáty UNI EN ISO 20345:2012 | DGUV 112-191 | SRC

Antistatická, bez kovu, prodyšná, absobrce energie v oblasti paty, podešev odolná olejům a palivům,
podešev vhodná pro práci na žebříku, vodoodpudivá
Barva
Velikosti

Bílá/světle šedá
EU 36-48 | UK 3-13

Model
Zapínání

Polobotka
Tkaničky

DASSY®

JUPITER S1P

/ BEZPEČNOSTNÍ POLOBOTKA [10006]

Svršek
Podšívka
Bezpečnostní špička

Kůže
Plasmafeel®
Ocel

Stélka
Mezipodešev
Vnější podešev

Vyjímatelná | Antibakteriální | Savá
Nulová perforace | Syntetická
PU | PU

Certifikáty UNI EN ISO 20345:2012 | SRC

Antistatická, reflexní lemování, prodyšná, absobrce energie v oblasti paty, podešev odolná olejům a
palivům, oděruodolná špička, podešev vhodná pro práci na žebříku
Barva
Velikosti

Černá
EU 38-48 | UK 5-13

Model
Zapínání

Polobotka
Tkaničky
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DASSY®

HERMES
DASSY®

HERMES S3/ZEUS S3

ier t
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DASSY®

ZEUS

Svršek
Podšívka
Bezpečnostní špička

Kůže
Plasmafeel®
Kompozit

Stélka
Mezipodešev
Vnější podešev

Vyjímatelná | Antibakteriální | Savá
Nulová perforace | Syntetická
PU | PU
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/ BEZPEČNOSTNÍ KOTNÍKOVÁ OBUV [10001] - BEZPEČNOSTNÍ POLOBOTKA [10002]
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Certifikáty UNI EN ISO 20345:2012 | DGUV 112-191 | SRC

Antistatická, reflexní lemování, prodyšná, absobrce energie v oblasti paty, podešev odolná olejům a
palivům, oděruodolná špička, podešev vhodná pro práci na žebříku, vodoodpudivá
Barva
Velikosti

Černá
EU 38-48 | UK 5-13

Model
Zapínání

Kotníková obuv | Polobotka
Tkaničky

DASSY®

THANOS S3

/ BEZPEČNOSTNÍ KOTNÍKOVÁ OBUV [10008]

Svršek
Podšívka
Bezpečnostní špička

Kůže
TE-POR®
Kompozit

Stélka
Mezipodešev
Vnější podešev

Vyjímatelná | Antibakteriální | Savá
Nulová perforace | Syntetická
PU | pryž

Certifikáty UNI EN ISO 20345:2012 | SRC

Antistatická, reflexní lemování, prodyšná, absobrce energie v oblasti paty, podešev odolná olejům a
palivům, podešev vhodná pro práci na žebříku, vodoodpudivá, nepromokavá membrána (WR), podešev
odolná teplu (HRO), zateplená (HI)
Barva
Velikosti

88

Černá
EU 38-48 | UK 5-13

Model
Zapínání

Kotníková obuv
Tkaničky
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DGUV

DASSY®

ACHILLES S1P
DASSY®

JUPITER S1P
DASSY®

THANOS S3
DASSY®

SPARTA S3
DASSY®

CORUS S3
DASSY®

NOX S3
DASSY®

HERMES S3
DASSY®

ZEUS S3
DASSY®

NEPTUNUS S3

DASSY®

LEOS

/ PLOCHÉ TKANIČKY 120 CM (5 PÁRŮ V BALENÍ) [800075]

Délka 120 cm a 150 cm, vhodné pro následující obuv DASSY®: Sparta a Corus
Tkanina - PESPA 65: 65% polyester/35% polyamid
0704

0843

Barvy - černá, azurově modrá

DASSY®

CERES

/ KULATÉ TKANIČKY 150 CM (BALENÍ PO 5 PÁRECH) [800063]

Délka 130 cm - vhodné pro následující obuv DASSY®: Hermes, Zeus a Jupiter
Délka 150 cm - vhodné pro následující obuv DASSY® Thanos
Tkanina - PESPA 65: 65% polyester/35% polyamid
0704

Barvy - černá

DASSY®

ARES

/ VLOŽKY DO BOT (PRODÁVANÉ V PÁRU) [800055]

Antistatické (A), antibakteriální vlastnosti, absorbent nárazě, prodává se v páru, vhodné pro všechnu
obuv DASSY
Tkanina - PESPE 50: polyester/latex/polyetylen
Velikosti - EU 36-48 | UK 3-13
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Den co den řešíte ve vaší práci různé podstatné detaily.
Proč by tomu mělo být jinak při výběru vašeho pracovního
oděvu? Doplňte svůj pracovní oděv profesionálními
doplňky. Je to nejen praktičtější, ale také profesionálnější.

DASSY®

ASTRIX

DASSY®

/ POUZDRO NA ID KARTU [800107]

XANTUS

Rozměry: 5,5 cm x 8,5 cm - 21,65 inch x 33,46 inch,
nastavitelné kovovými sponami ve 2 výškách

Nastavitelná délka, maximální délka 135 cm, šířka
pásku 3,7 cm

100% nylon Cordura®

75% polypropylen/25% pryž

0783

Barva - černá
Velikosti - UNI

/ PRUŽNÝ PÁSEK S POTISKEM [800102]

0483

0843

0583

0883

0683

0783

Barvy - tmavě šedá, azurově modrá, tmavě

hnědá, tmavě modrá, červená, černá
Velikosti - UNI

DASSY®

DASSY®

/ PÁSEK S POTISKEM [800019]

SATURNUS
/ PÁSEK [800026]

Nastavitelná délka, maximální délka 135 cm, šířka
pásku 3,7 cm

Nastavitelná délka, maximální délka 135 cm, šířka
pásku 3,7 cm

100% polyester

65% polyester/ 35% polypropylen

MERCURIUS

0704

0704

Barva - černá

Barva - černá

Velikosti - UNI

Velikosti - UNI

DASSY®

DASSY®

NOTUS

/ NÁKOLENÍKY [800013]

Rozměry: 19 x 15,5 x 1,7 cm - 7,48 x 6,10 x 0,67
inch, silné a robustní pro maximální ochranu, velice
pružné a přizpůsobí se tvaru kolene, prodává se v
páru

100% polyetylen
Velikosti - UNI

CRATOS

Certifikováno dle EN 14404:2004+A1:2010 Typ
2 Úroveň 1 - v kombinaci s oblečením DASSY
certifikovaným podle EN 14404: 2004 + A1: 2010

100% polyetylen
Velikosti - UNI
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/ NÁKOLENÍKY [800047]

Rozměry: 23 x 16 x 1,8 cm - 9,06 x 6,30 x 0,71
inch, vyhovuje všem testům ergonomie, perforace
a nárazu, předformované nákoleníky dokonale sedí
na kolenou a poskytují optimální ochranu, prodává
se v páru

CLASSIC kolekce

DASSY®

GORDON S POUTKY /

DASSY®

BRIGHTON
/ KAPSÁŘ [800002]

Snadno se připevní a odepne od pásku pomocí 2
suchých zipů, vhodné pro všechny pásky DASSY,
prostorné a flexibilní pouzdro na nářadí z Cordury®
se 2 velkými a 2 dlouhými kapsami na nářadí

100% nylon Cordura®
0704

KAPSÁŘ S POUTKY (PÁR) NA SUCHÝ ZIP
[800076]

Snadno se připevní a odepne od pásku pomocí 2
suchých zipů, 2 velké kapsy na nářadí z Cordury®
se 3 poutky na nástroje

65% polyester/35% bavlna
CORDURA®: 100% nylon Cordura®
6479

6370

6876

6378

6744

Barva - černá

Barvy - tmavě šedá/černá, zelená/černá, tmavě
modrá/černá, olivově zelená/černá, černá/tmavě
šedá

Velikosti - UNI

Velikosti - UNI

DASSY®

ODIN

DASSY®

/ PLETENÁ ČEPICE [910011]

AURA

Oboustranná, dvouvrstvá

Délka 175 cm

100% bavlna

100% bavlna

0483

/ PLETENÁ ŠÁLA [800068]

0483

Barva - tmavě šedá

Barva - tmavě šedá

Velikosti - UNI

Velikosti - UNI

DASSY®

DASSY®

THEMIS

/ ŠLE [800062]

Nastavitelná délka, šířka 3,5 cm, kovové zapínací
spony, pružné, tvar X, vhodné pro všechny pracovní
kalhoty DASSY

93% nylon/6% polyester/1% pryž
Velikosti - UNI

DASSY®

JUNO

TRITON

/ ČEPICE [910004]

Nastavitelná pomocí suchého zipu

100% bavlna
0508

0704

Barvy - písková, černá
Velikosti - UNI

DASSY®

/ VLNĚNÉ PONOŽKY [720002]

Zesílení paty, achilovky a špičky poskytuje vyšší
ochranu, klenba chodidla a holeň ze žebrované
pleteniny drží ponožku na svém místě, vysoce
hřejivá, pružná, vysoká a rychlá absorbce vlhkosti

63,7% acrylic/27,2% vlna/8,3% nylon/0,8%
Lycra®
6744

Barvy - černá/tmavě šedá
Velikosti - EU 36-39 / 40-43 / 44-47

UK 3-6 / 61/2 -9 / 10-12

PLUTO

/ PONOŽKY COOLMAXFX® [720001]

Zesílení paty, achilovky a špičky poskytuje vyšší
ochranu, klenba chodidla a holeň ze žebrované
pleteniny drží ponožku na svém místě, kanálková
pletenina a Coolmaxfx® příze pro odvod vlhkosti
a konstantní suchou pokožku, antibakteriální
vlastnosti

40,7% coolmaxfx®/40,7% bavlna/17,3%
nylon/1,3% Lycra®
6744

Barvy - černá/tmavě šedá
Velikosti - EU 36-39 / 40-43 / 44-47

UK 3-6 / 61/2 -9 / 10-12
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A PRO PROFESIONÁLY

“Testuji pracovní oblečení tam, kde na tom
opravdu záleží: při práci.” Zčásti díky i mé
zpětné vazbě dokáže DASSY vyrobit pracovní
oděvy, které dokonale vyhovují přáním a
potřebám profesionálů. “

ZKOUŠENÉ A SCHVÁLENÉ:
VE ZKUŠEBNÍ LABORATOŘI
Věděli jste, že ... veškeré pracovní oděvy DASSY jsou testovány a schváleny
profesionály, aby bylo zajištěno, že plně vyhovují potřebám koncového uživatele?
Vezměme to od základu: Ještě před vlastním návrhem pracovního oblečení jsou
stanoveny požadavky, které musí tkanina a povrchová úprava splňovat. Všechny
suroviny jsou důkladně testovány nezávislými inspektory. Tímto způsobem
můžeme zaručit, že žádné části našeho oblečení (včetně tkaniny, příze, knoflíků,
zipů, ...) neobsahují žádné škodlivé látky. Každoroční testování a certifikace
Oeko-tex® potvrzují náš závazek.
Odolnost proti opotřebení, stálost barev, pevnost v tahu atd. všech látek jsou
dále posuzovány nezávislými, uznávanými zkušebními centry a odborníky
DASSY v nové zkušební laboratoři DASSY.

… A NA PRACOVIŠTI
Při práci jsou pracovní oděvy velmi podrobně testovány členy zkušebního
týmu DASSY. Tato skupina nezávislých odborníků z různých profesí a
průmyslových odvětví hodnotí pracovní oděvy podle vhodnosti pro jejich konkrétní
práci. Zkušební vzorky nosí každý den ve skutečných pracovních situacích, a
proto jsou velmi dobře připraveni posoudit trvanlivost, praktičnost, pohodlí,…
pracovních oděvů a bezpečnostní obuvi DASSY.
U zvláštních kolekcí spolupracuje DASSY vedle „běžného“ zkušebního týmu s
odborníky v daném oboru. Například zbrusu nová malířská kolekce D-FX & FLEX
byla důkladně testována více než 39 testery ze 3 různých zemí.
Na základě zpětné vazby testovacích center a testovacího týmu se návrháři
DASSY vrátí do práce: Doporučení jsou důkladně prostudována a zohledněna
v novém návrhu. Poté je upravený produkt znovu testován testovacím týmem. A
pokud je to nutné, upraví se znovu, dokud plně nevyhovuje potřebám uživatele.

VÝSLEDEK: PROFESIONÁLNÍ PRACOVNÍ ODĚVY TESTOVANÉ
A SCHVÁLENÉ PROFESIONÁLY.
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Je to víc než jen slogan. Je to mise. Nabídnout pracovní
oděvy, které splňují nejvyšší požadavky z hlediska
kvality, trvanlivosti, funkčnosti a designu. Chceme
pomáhat profesionálům využít svoji pracovní dobu na
maximum a soustředit se jen na práci.

KVALITA

V první řadě jsou profesionální pracovní oděvy DASSY
synonymem špičkové kvality. Od látky po povrchovou úpravu se jednoznačně
zaměřujeme jen na nejkvalitnější materiály, které projdou nejnáročnějšími testy.
Pro zaručení maximální kvality řídí DASSY celý výrobní proces: od návrhu, přes
výrobu až po logistiku. Přispívá to nejen ke kvalitě našich pracovních oděvů, ale
také to umožňuje velkou flexibilitu při uspokojování potřeb trhu s oblečením pro
profesionály.

ODOLNOST

Zaměření na kvalitu také přispívá k odolnosti pracovních
oděvů. Jinými slovy: vaše pracovní oděvy vydrží déle a to i v těch nejnáročnějších
podmínkách. Spoléháme se jen na značkové materiály, jako je Cordura®, extrémně
odolná tkanina používaná k vyztužení pracovních oděvů v exponovaných partiích
a robustní zipy značky YKK.

FUNKČNOST

Pracovní oblečení musí být v první řadě funkční. Proto jsou
naše pracovní oděvy odborně navrhovány a testovány na základě konkrétních
pracovních situací uživatelů a to až do nejmenších detailů. Víme jako nikdo
jiný, které pracovní kapsy uživatelé potřebují a jaké praktické doplňky skutečně
nabízejí přidanou hodnotu. Tak například pro DASSY typická prodlužovací
záložka, která umožní snadno prodloužit pracovní kalhoty o 5 cm. Kromě toho
nelze podceňovat ani význam správného střihu. Dobře střižené pracovní oděvy
jsou nejen pohodlnější a praktičtější, ale také bezpečnější.

DESIGN

A že to vypadá skvěle? To je přidaná hodnota našich pracovních
oděvů! DASSY kombinuje nadčasový design s inovativními prvky a vytváří
všechny kolekce tak, že můžete rychle a snadno najít tu správnou kombinaci
oblečení, zcela v souladu s barvami vaší společnosti.
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LIDÉ
Opravdu se staráme o štěstí a pohodu všech našich
zaměstnanců. V naší centrále v Bruggách i ve vlastním
výrobním závodě na Srí Lance chceme, aby se všichni
v práci cítili dobře. Zaprvé to znamená bezpečné
pracovní prostředí, spravedlivé pracovní podmínky a
respektování práv každého zaměstnance. Kromě toho
posouváme náš závazek o krok dále. Například v našem
výrobním závodě mohou naši zaměstnanci počítat také s
lékařskou péčí, dopravou do a z práce, zdravými jídly atd.

Heslem „Pracuj naplno, hraj si naplno“ máme na
mysli, jak je důležité nabízet také dostatečné
volnočasové aktivity. Vytvořili jsme firemní
iniciativy a podpořili spontánní iniciativy
našich zaměstnanců. Například v našem
výrobním závodě je debatní klub, kriketový
tým, taneční skupina, kreativní dílny atd.
Zaměstnanci v Bruggách si mohou užít fitness
místnost DASSY, stolní tenis, jógu, atd.

V souladu s 11 zásadami kodexu
chování amfori BSCI jsou průběžně
vyhodnocovány a v případě potřeby
optimalizovány pracovní podmínky v
celém našem dodavatelském řetězci.
Což vede k dobrým výsledkům: obdrželi jsme celkové hodnocení A za
poslední audit amfori BSCI provedený ve výrobním závodě DASSY.
To je nejvyšší možné hodnocení.

Při udělování ocenění SD Excellence Awards
získalo naše výrobní centrum zlaté ocenění za
„sociální dialog a spolupráci na pracovišti“.
Toto ocenění uznává a oceňuje úsilí organizace o
podporu sociálního dialogu na pracovišti a udržení
pevných a trvalých vztahů se zaměstnanci.
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PLANETA
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,
zaměření se na digitalizaci,…

VĚDĚLI JSTE TO? … V ROCE 2019 JSME ZDVOJNÁSOBILI PLOCHU
SOLÁRNÍCH PANELŮ NA STŘEŠE NAŠÍ CENTRÁLY V BRUGGÁCH.
Celkem 852 solárních panelů nyní pokrývá plochu 1.704 m2,
což představuje celkovou kapacitu 313 kilowat (kW).

PRODUKT
WORKWEAR THAT DOES THE JOB FOR YOU. Je to víc než jen
slogan. Je to mise. Proto se snažíme, aby práce profesionálů byla
bezpečnější a praktičtější a navíc, aby pomohla profesionálům
co nejlépe využít jejich pracovní dobu.
Neustále se snažíme zlepšovat pracovní oděvy a vždy
sázíme na vysoce kvalitní materiály. A co víc, každý kus
oblečení DASSY je důkladně testován členy zkušebního
týmu DASSY, skupinou profesionálů, kteří posuzují
trvanlivost, praktičnost, pohodlí,… našich pracovních oděvů
a bezpečnostní obuvi při práci. Výsledek: pracovní oděvy
testované profesionály!

Certifikát Oeko-tex® standard 100 potvrzuje náš závazek
a ručí za to, že při výrobě našeho oblečení se nepoužívají
žádné škodlivé látky.
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EN ISO 20471:2013+A1:2016 - VYSOKÁ VIDITELNOST
X

Výstražné oděvy s vysokou viditelností zviditelňují nositele během dne, za soumraku a v
noci. Pro každého, kdo pracuje na silnicích a na staveništích, je to vyžadováno zákonem.
I když se na pracovišti s dopravou nebo přímo na komunikaci tráví jen omezená část dne,
vždy je třeba nosit ochranný oděv.
Existují 3 třídy vysoce viditelného oblečení. Čím více fluorescenčního a reflexního materiálu
je obsaženo v oděvu, tím vyšší je třída a viditelnost uživatele *. Při kombinování různých typů
tříd v jednom pracovním oblečení můžete v konkrétních případech dosáhnout vyšší třídy
bezpečnosti. Vždy zkontrolujte nejprve, která bezpečnostní třída je požadována pro vaši
konkrétní pracovní situaci a výslednou bezpečnostní třídu v případě kombinování tříd.

TŘÍDA

Plocha
Plocha
fluorescenčního
reflexního
materiálu (m2) materiálu (m2)

1

0,14

0,10

2

0,50

0,13

3

0,80

0,20

*Pamatujte na to, že personalizace vysoce viditelného pracovního oděvu zmenšuje povrch fluorescenčního materiálu. Tento proces může ohrozit certifikaci oděvu.
Personalizace bez předchozího souhlasu oznámeného subjektu je zakázáno. V těchto případech se prosím obraťte na svého bezpečnostního technika.

EN 14058:2004
Y
Y
Y
Y
Y

Ochrana proti chladnému prostředí
(teplota vzduchu do -5°C)

Y (třída tepelné odolnosti 1-3)
Y (třída prostupnosti vzduchu 1-3, volitelné)
Y (třída propustnosti vody, 1-2, volitelné)
Y (tepelná izolace s pohyblivou figurínou, volitelné)
Y (tepelná izolace se stacionární figurínou, volitelné)

EN ISO 342:2017
Y
AP
WP

Ochrana proti chladu

(vlhkost + vítr + teplota vzduchu ≤ -5°C)
Y(B) /Y(C) /Y(R): Celková hodnota izolace
(písmeno podle spodního prádla použitého pro testování)
AP (třída prodyšnosti, 1-3)
WP (třída odolnosti proti pronikání vody, 1-4, volitelné)

Pro splnění této normy by měly být oděvy nošeny úplně zapnuté. Pokud existují možnosti nastavení (tj. na zápěstí nebo v pase), měly by být také použity.
Tepelná izolace se může snížit, pokud je prádlo mokré a po čištění. Noste dodatečnou ochranu, aby se zabránilo ochlazení například hlavy, rukou a
nohou, je povinná podle EN 342: 2017, ale volitelná u EN 14058: 2004.
*Symbol X znamená, že oděv nebyl testován na tuto specifickou vlastnost.

EN 343:2003+A1:2007/EN 343:2019 - Ochrana proti dešti
X
X
X

X = odolnost vůči vodě (2003 a 2007: 3 třídy / 2019: 4 třídy)
X = prostupnost vodní páry (2003 a 2007: 3 třídy / 2019: 4 třídy)
X = zkouška hotové oděvní součásti v dešťové věži, volitelné (pouze EN 343:2019)
Tyto oděvy chrání před deštěm, sněhem, mlhou a vlhkostí. Oděvy a švy jsou testovány na odolnost proti pronikání vody a prostupnost vodní páry. Norma z
let 2003 a 2007 zahrnuje 3 třídy, z nichž třída 3 je nejvyšší. Norma z roku 2019 definuje 4 třídy, z nichž třída 4 je nejvyšší třída (a tedy nejvíce vodotěsná).
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ní)

né)

EN 14404: 2004 + A1: 2010 - Ochrana pro práci vkleče
Tato norma popisuje zkušební metody a požadavky na chrániče kolen pro práci vkleče.
Nákolenní kapsy DASSY jsou certifikovány v kombinaci s chrániči kolen DASSY® CRATOS a nabízejí ochranný typ 2, třída 1, což znamená, že jsou
vhodné pro používání na rovném nebo nerovném povrchu a jsou určeny k ochraně proti propíchnutí předměty <1 cm.

EN 13034: 2005 + A1: 2009

IEC 61482 - 2: 2009

Tato norma je vyžadována pro ochranný oděv typu 6, který
poskytuje omezenou ochranu proti malým rozstřikům nebo
výparům kapalných chemikálií a je určen k použití v situacích, kdy
jsou rizika hodnocena jako nízká a dokonalá bariéra vůči pronikání
kapaliny není nutná. Tento typ oděvu musí pokrývat celé tělo, tj.
horní i spodní část těla.

Elektrický oblouk nebo výbuch v důsledku přerušení (např. zkratu)
v elektrické instalaci generuje náhlé uvolnění intenzivního tepla
a světla, které způsobuje vážné popáleniny nebo jiná zranění.
Tato norma je rozdělena do různých tříd. Třída 1 nabízí ochranu
před elektrickým obloukem, generovaným zkratem 4 kA a po dobu
500 ms.

EN 1149-5:2008

EN ISO 11611: 2007/2015

Antistatický oděv je používán, aby se zabránilo výbojům
elektrostatických nábojů, které mohou způsobit požár nebo
výbuch.

Tato norma stanoví minimální základní bezpečnostní požadavky
a zkušební metody pro ochranný oděv, včetně oděvních součástí
pro ochranu hlavy a chodidel, které jsou navrženy tak, aby chránily
tělo uživatele před rozstřikem, po krátkou dobu před kontaktem
s plamenem a sálavým teplem a minimalizovaly možnost zásahu
elektrickým proudem (při náhodném kontaktu +/- 100 V).

Ochrana proti kapalným chemikáliím

Ochrana proti elektrostatickému náboji

Norma (EN 1149) sestává z různých částí, které specifikují
požadavky a zkušební metody pro měření ochrany proti statické
elektřině nebo poškození před výbojem. Část 5 normy (EN 1149-5)
popisuje požadavky na ochranu pro antistatické oděvy.

Ochrana proti elektrickému oblouku

Ochrana při svařování a příbuzných postupech

Šíření plamene se zkouší metodou zapálení povrchu (postup A1)
a zapálení okraje (A2). A2 je rozdělen do dvou kategorií, přičemž
kategorie 2 poskytuje ochranu před nebezpečnějšími svařovacími
technikami.

EN ISO 11612: 2008 / 2015 - Ochrana proti teplu a plameni
Tato norma specifikuje výkonnostní požadavky na oděvy určené
k ochraně těla nositele před teplem a ohněm, s výjimkou rukou.
Norma zmiňuje různé formy ochrany označené písmenem a
indexem výkonnosti (čím vyšší, tím lepší ochrana).

A: šíření plamene (2 úrovně)
B: konvekční teplo (3 úrovně)
C: sálavé teplo (4 úrovně)
D: postřik roztaveným hliníkem (3 úrovně)
E: postřik roztaveným železem (3 úrovně)
F: kontaktní teplo (3 úrovně)

EN 13758-2:2003+A1:2006 - Ochrana proti UV záření
Oblečení certifikované podle této normy poskytuje ochranu před slunečními paprsky. UPF (ultrafialový ochranný faktor) minimálně 50 nabízí nejvyšší
ochranu blokováním více než 98% škodlivého slunečního záření UV. Ochranný faktor oděvu může být používáním, napínáním nebo namočením snížen.
Chráněny jsou pouze zakryté části těla. Pro nekryté části těla používejte opalovací krém s vysokým ochranným faktorem.
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STANDARDIZACE
DASSY VÝSTRAŽNÉ ODĚVY
DASSY®

EN 14404:2004
+A1:2010

EN ISO 20471
:2013+A1:2016

EN 343:2003
+A1:2007

EN 14058
:2004

EN13758-2
:2003+A1:2006

D

OMAHA / KALHOTY S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ - p. 68

L

DASSY®

D

DASSY

D

LANCASTER / KALHOTY S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ - p. 68
®

BUFFALO / KALHOTY S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ S NÁKOLENNÍMI KAPSAMI - p. 69
DASSY®

GLASGOW / KALHOTY S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ S KAPSAMI NA NÁŘADÍ A NÁKOLENNÍMI KAPSAMI - p. 69

W

N

D

K

DASSY®

VENNA / KRAŤASY S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ - p. 68
DASSY®

IDAHO / KRAŤASY S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ - p. 69
DASSY®

TOULOUSE / LACLOVÉ KALHOTY S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ S NÁKOLENNÍMI KAPSAMI - p. 70
DASSY®

DUSSELDORF / BUNDA S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ - p. 71
DASSY®

MALAGA / SOFTSHELLOVÁ BUNDA S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ - p. 71
DASSY®

KALUGA / FLEECOVÁ BUNDA S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ - p. 71
DASSY®

DENVER / MIKINA S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ - p. 71
DASSY®

S DLOUHÝM RUKÁVEM S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ
CARTERVILLE /ATRIČKO
ODOLNOSTÍ PROTI UV ZÁŘENÍ - p. 73
DASSY®

CARTER / TRIČKO S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ A ODOLNOSTÍ PROTI UV ZÁŘENÍ - p. 73
DASSY®

BRANDON / POLOKOŠILE S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ A ODOLNOSTÍ PROTI UV ZÁŘENÍ - p. 73
DASSY®

ATLANTIS / VODĚODOLNÁ PARKA S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ - p. 70
DASSY®

D

L

D

M

D

S

D

C

D

F

BILBAO / ZATEPLENÁ VESTA S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ - p. 70
DASSY®

LIMA / ZIMNÍ BUNDA S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ - p. 74
DASSY®

SOLA / VODĚODOLNÉ KALHOTY S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ - p. 74

DASSY®

ODESSA

/ LETNÍ KALHOTY S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ S NÁKOLENNÍMI KAPSAMI - p. 76

DASSY®

PHOENIX
DASSY

/ KALHOTY S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ - p. 76

D

®

CHICAGO / KALHOTY S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ S NÁKOLENNÍMI KAPSAMI - p. 76
DASSY®

LUCCA / KRAŤASY S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ - p. 77
MALMEDY / LACLOVÉ KALHOTY S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ S NÁKOLENNÍMI KAPSAMI - p. 77
DASSY®
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D

D

D

DASSY®

ORLANDO

A

/ BUNDA S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ - p. 77

T

D

M

A KLASIFIKACE
DASSY MULTINORMY

EN
EN ISO
14404:2004 20471:2013
+A1:2010
+A1:2016

IEC
61482-2
:2009

EN
EN ISO
EN ISO
EN
11612:2008 11611:2007 1149-5:2008 13034:2005
+A1:2009

EN ISO
EN ISO
11612:2015 11611:2015

EN
EN ISO
14404:2004 20471:2013
+A1:2010
+A1:2016

IEC
61482-2
:2009

EN
EN ISO
EN ISO
EN
11612:2008 11611:2007 1149-5:2008 13034:2005
+A1:2009

EN ISO
EN ISO
11612:2015 11611:2015

EN
EN ISO
14404:2004 20471:2013
+A1:2010
+A1:2016

IEC
61482-2
:2009

EN
EN ISO
EN ISO
EN
11612:2008 11611:2007 1149-5:2008 13034:2005
+A1:2009

EN ISO
EN ISO
11612:2015 11611:2015

DASSY®

LINCOLN / MULTINORMOVÉ KALHOTY S NÁKOLENNÍMI KAPSAMI - p. 78
DASSY®

WILSON / MULTINORMOVÉ LACLOVÉ KALHOTY S NÁKOLENNÍMI KAPSAMI - p. 79
DASSY®

NIORT / MULTINORMOVÁ KOMBINÉZA S NÁKOLENNÍMI KAPSAMI - p. 79
DASSY®

KIEL / MULTINORMOVÁ BUNDA - p. 78

DASSY MULTINORMY
VÝSTRAŽNÉ ODĚVY
DASSY®

LENOX S NÁKOLENNÍMI KAPSAMI - p. 80
DASSY®

/ MULTINORMOVÉ KALHOTY S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ

MANCHESTER S NÁKOLENNÍMI KAPSAMI- p. 80
DASSY®

/ MULTINORMOVÉ KALHOTY S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ

SPENCER S NÁKOLENNÍMI KAPSAMI - p. 81
DASSY®

/ MULTINORMOVÁ KOMBINÉZA S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ

COLOMBIA VIDITELNOSTÍ S NÁKOLENNÍMI KAPSAMI - p. 81

/ MULTINORMOVÉ LACLOVÉ KALHOTY S VYSOKOU

DASSY®

FRANKLIN / MULTINORMOVÁ BUNDA S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ - p. 81

DASSY NEHOŘLAVÉ
DASSY®

ARIZONA / NEHOŘLAVÉ KALHOTY S NÁKOLENNÍMI KAPSAMI - p. 82
DASSY®

DAKOTA / NEHOŘLAVÉ LACLOVÉ KALHOTY S NÁKOLENNÍMI KAPSAMI - p. 83
DASSY®

TORONTO / NEHOŘLAVÁ KOMBINÉZA S NÁKOLENNÍMI KAPSAMI - p. 83
DASSY®

MONTANA / NEHOŘLAVÁ BUNDA - p. 83
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BEZPEČNOSTNÍ LÁTKY

LÁTKY
PŘEHLED

Všechno začíná látkou. Proto jsou při výběru tkanin kladeny přísné požadavky na její kvalitu. Následně jsou podrobeny mnoha testům, aby bylo dosaženo co nejlepších
výsledků. Výsledkem tohoto nekompromisního přístupu jsou odolné, pevné a stálobarevné textilie, nemluvě o pohodlí a designu, které mají také zásadní význam.

OCHRANA PŘED UV ZÁŘENÍM

EXTRA LEHKÁ LÁTKA

Díky partiím ze 4-směrného stretche umožňují tyto
pracovní oděvy výjimečnou volnost pohybu. Díky
extrémně odolným vláknům z Cordury®, kterými jsou tyto
partie vyztuženy, je zaručena dlouhá životnost oděvu.

Toto oblečení chrání jeho nositele před sluncem.
Ultrafialový ochranný faktor UPF 50+ znamená, že
látka zachytí více než 98% škodlivého slunečního UV
záření.

Při práci ve vyšších teplotách nebo při fyzicky náročné
práci se spolehněte na stejnou viditelnost a trvanlivost.
Ale oděvy jsou lehčí! (hlavní a kontrastní tkanina, obě
± 245 g / m²).

KÓD LÁTKY

NÁZEV LÁTKY

KOMERČNÍ JMÉNO

SLOŽENÍ

Cordura®

100% polyamid

Cordura® stretch

92% polyamid - 8% elastan

5005

PA 05

5006

PA 06

5007

PA 07

2041

PESCO 41

±245 g/m2

2061

PESCO 61

±245 g/m2

2063

PESCO 63

2064

PESCO 64

2025

PESCO 25

canvas, polyester - bavlna

3060

COPES 60

5101

±220 g/m2
±285 g/m2
±350 g/m2

POPIS

• vynikající odolnost díky Cordura® vláknům
• používá se k zesílení oděvů
• vynikající trvanlivost díky vláknu Cordura®
v kombinaci s pohodlím obousměrné elasticity
• používá se k zesílení oděvů (např. kapsy na nákoleníky, lokty)

±300 g/m2

• tkanina odolná proti opotřebení a s vysokou stálobarevností,
a to i v případě pravidelného praní při vysokých teplotách
• extra pružná úprava pro větší pohodlí při nošení (PESCO 41)
• mechanicky odolný stretch pro větší volnost pohybu (PESCO 41 - PESCO 63)
• voděodolná úprava (PESCO 63)

65% polyester - 35% bavlna

±295 g/m2

• tkanina odolná i při častém nošení
• vysoce stálobarevná, a to i v případě pravidelného praní při vysokých teplotách

canvas, bavlna - polyester

60% bavlna - 40% polyester

±340 g/m2

• tkanina odolná i při častém nošení
• lehký, horizontální mechanicky odolný stretch pro větší volnost pohybu

PASPA 01

Cordura®
stretch partie

88% polyamid - 12% elastan

±260 g/m2

• maximální svoboda pohybu díky všesměrné stretchové látce
• vynikající odolnost díky Cordura® vláknům
• používá se na partiích, kde je zapotřebí vysoká elesticita materiálu

1043

CO 43

bavlna

100% bavlna

±320 g/m2

• silná a odolná látka
• izolační a ventilační vlastnosti
• bavlněný oděv je při prvních praní náchylný ke smršťování

1093

CO 93

89,5% bavlna - 10,5% elastan

±320 g/m2

• všesměrný stretch denim pro vysoký komfort
• enzymově předepraná stretchová jeansovina pro typický jeansový vzhled a pro změkčení a větší pružnost

91% bavlna - 8% polyester
1% elastan

±390 g/m2

• dvousměrný stretch denim pro vysoký komfort
• enzymově předepraná stretchová jeansovina pro typický jeansový vzhled a pro změkčení a větší pružnost

70% polyester - 30% bavlna

±240 g/m2

• úprava Teflonem® odpuzující prach a vodu
• rychleschnoucí a silná
• nemačkavá

polyester - bavlna

65% polyester - 35% bavlna

jeansovina

100

HMOTNOST

1094

CO 94

2017

PESCO 17

kožešina

±250 g/m2

(9,5 oz)

(11,5 oz)

VODĚODOLNÉ LÁTKY

4-SMĚRNÝ STRETCH

PLETENINY

ODOLNÉ TKANINY

VYZTUŽENÍ

Všechny materiály splňují standardy Oeko-tex®,
což zajišťuje, že se v našich oděvech nevyskytují žádné škodlivé látky.

ost

ost

BEZPEČNOSTNÍ LÁTKY
VODĚODOLNÉ LÁTKY
PLETENINY

KÓD LÁTKY

NÁZEV LÁTKY

2070

PESCO 70

2074

PESCO 74

2084

PESCO 84

4012

KOMERČNÍ JMÉNO

SLOŽENÍ

HMOTNOST

65% polyester - 35% bavlna

±245 g/m2

60% polyester - 40% bavlna

±290 g/m2

• voděodolná úprava
• tkanina odolná i při častém nošení s tkalcovskou vazbou
• lehká látka (PESCO 70, ± 245 g/m²)

Hi-Vis
materiál na mikiny

65% polyester - 35% bavlna

±280 g/m2

• tkanina odolná i při častém nošení
• uvnitř česané pro větší pohodlí a zateplení

PES 12

Hi-Vis
polar fleece

100% polyester

±280 g/m2

• uvnitř česané pro větší pohodlí a zateplení
• úprava proti žmolkování

4006

PES 06

Hi-Vis
polyester bird's eye

100% polyester

±150 g/m2

• rychleschnoucí, odolná UV záření (UPF 50+), antibakteriální

3054

COPES 54

Hi-Vis
bavlna - polyester piqué

55% bavlna - 45% polyester

±170 g/m2

• rychleschnoucí, odolná UV záření (UPF 50+), antibakteriální

1073

CO 73

nehořlavá bavlna

100% bavlna

±340 g/m2

• látka původem z Evropy
• nehořlavá úprava

3075

COPES 75

multinormní
bavlna - polyester

75% bavlna - 24% polyester
1% Nega-Stat®

±290 g/m2

• látka původem z Evropy
• nehořlavá úprava / přirozeně antistatická

3077

COPES 77

multinormní - Hi-Vis
bavlna - polyester

50% bavlna - 49% polyester
1% Nega-Stat®

±330 g/m2

• látka původem z Evropy
• nehořlavá úprava / přirozeně antistatická

KÓD LÁTKY

NÁZEV LÁTKY

KOMERČNÍ JMÉNO

SLOŽENÍ

HMOTNOST

4021

PES 21

třívrstvý softshell

100% polyester

±280 g/m2

• fleecová podšívka
• lehce elastická pro větší volnost pohybu
• nepromokavá, větruodolná a prodyšná látka

4028

PES 28

třívrstvý fleece

100% polyester

±350 g/m2

• výborná tepelná izolace pro udržení tělesné teploty
• prodyšná membrána umožňuje odpařování tělesné vlhkosti

4070

PES 70

±200 g/m2

• prodyšné polyuretanové (PU) povrstvení umožňuje odpařování tělesné vlhkosti

4074

PES 74

třívrstvý Hi-Vis
softshell

100% polyester

±280 g/m2

• fleecová podšívka
• lehce elastická pro větší volnost pohybu
• nepromokavá, větruodolná a prodyšná látka

4080

PES 80

povrstvený polyester

100% polyester - TPU povrstvení

±200 g/m2

• nepromokavá a větruodolná
• prodyšná membrána umožňuje odpařování tělesné vlhkosti
• termoplastické polyuretanové (TPU) povrstvení

4090

PES 90

povrstvený canvas

100% polyester - povrstvení

±240 g/m2

• nepromokavá a větruodolná
• prodyšná membrána umožňuje odpařování tělesné vlhkosti

5194

PASPA 94

povrstvený polyamid
s elastanem

88% polyamid - 12% elastan
DWR - povrstvení

±200 g/m2

• nepromokavá a větruodolná
• prodyšná membrána umožňuje odpařování tělesné vlhkosti
• pevná voděodolná (DWR) úprava
• všesměrný stretch pro vysoký komfort

KÓD LÁTKY

NÁZEV LÁTKY

KOMERČNÍ JMÉNO

SLOŽENÍ

HMOTNOST

1006

CO 06

bavlna single jersey

1046

CO 46

bavlna piqué

3016

COPES 16

směsové single jersey

3056

COPES 56

směsové polo piqué

3080

COPES 80

3086

COPES 86

3090

COPES 90

1104

COSPA 04

1105

COSPA 05

1146

COSPA 46

bavlna piqué s elastanem

97% bavlna - 3% elastan

±220 g/m2

• prodyšná, odolná a snadno se ošetřuje
• elastan dělá bavlněné oděvy méně náchylné ke srážení při prvních praní

4016

PES 16

micro polar fleece

100% polyester

±260 g/m2

• česané uvnitř a vně pro větší pohodlí a teplo
• mikrofleece | úprava proti žmolkování

4034

PES 34

4038

PES 38

trikotový fleece

100% polyester

±260 g/m2
±290 g/m2

• jednobarevná trikotová tkanina s hladkou vazbou vně s jednobarevným měkkým fleecem uvnitř
• dvoubarevná trikotová tkanina s hladkou vazbou vně s jednobarevným měkkým fleecem uvnitř

4004

PES 04

polyester bird’s eye

±140 g/m2

4044

PES 44

polyester piqué

• rychleschnoucí | odolná UV záření (UPF 50+) | antibakteriální
• 50 % recyklovaného polyesteru

Hi-Vis
polyester - bavlna

povrstvený polyester

materiál na mikiny
bavlna single jersey
s elastanem

100% polyester - PU povrstvení

100% bavlna
50% bavlna - 50% polyester

±180 g/m2
±220 g/m2
±180 g/m2
±220 g/m2

80% bavlna - 20% polyester

±290 g/m2

65% bavlna - 35% polyester

±305 g/m2

80% bavlna - 20% polyester

±340 g/m

92% bavlna - 8% elastan

100% polyester

2

±190 g/m2
±220 g/m2

±215 g/m2

POPIS

POPIS

POPIS

• prodyšná, odolná a snadno se ošetřuje
• bavlněný oděv je při prvních praní náchylný ke smršťování
• výborně se hodí pro průmyslové praní
• velmi odolná tkanina s vysokou stálobarevností
• předsrážená, a proto odolná vůči smršťování během průmyslového praní
• uvnitř česaná pro větší pohodlí a zateplení (COPES80/COPES90)
• hedvábná úprava povrchu pro příjemně jemný dotyk (COPES 86)
• single jersey předsrážená česaná bavlna
• velmi pružná
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Správné praní, údržba a skladování pracovního
oblečení je důležité nejen proto, aby byla zaručena
trvanlivost, ale také funkčnost pracovního oblečení.
Každý oděv DASSY má proto štítek s jasnými pokyny
pro praní, které jsou vždy navrženy tak, aby vyhovovaly
nejvíce náchylné části oděvu.

KLÍČ K POKYNŮM PRO DOMÁCÍ OŠETŘOVÁNÍ
Prvním krokem ke správnému praní (ochranného) oblečení je začít s dešifrováním symbolů ošetřování. Tento praktický přehled vám pomůže.

Praní

Bělení/Sušení

Žehlení

Průmyslové praní

Normální praní

Můžete bělit

Max. 110°C

Normální praní

Pouze kyslíkové bělidlo

Max. 150°C

Šetrné praní
Normální praní

Nebělte
Sušení v sušičce

Max. 200°C

Možno průmyslově
chemicky čistit
Šetrné čištění
Nečistěte chemicky

Nežehlit

při nízké teplotě
Šetrné praní
Sušte v sušičce
Normální praní
Nesušte v sušičce
5

Normální praní

PRŮMYSLOVÉ PRANÍ
= práce profesionálů

PRŮMYSLOVÉ PRANÍ
= bezpečná volba

Ve svém oboru jste profesionál. Nechte průmyslové praní svého pracovního
oděvu jiným profesionálům. Oni perou prádlo ve velkém, mají speciální pračky a
sušičky, používají vhodné detergenty,…

Doporučuje se nechat všechny bezpečnostní oděvy DASSY prát v
profesionální prádelně

Tento symbol vám pomůže snadno rozpoznat oděv DASSY,
který byl testován a schválen pro průmyslové praní a sušení,
podle EN ISO 15797 při teplotě praní 75°C. Tato norma
slouží jako základ pro testování příslušných vlastností, jako
je rozměrová stálost a stálobarevnost.
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Štítek PRO označuje, že oděv je testován na profesionální
čištění v souladu s EN ISO 15797: 2017. Tato mezinárodní
norma stanoví zkušební postup a metodu praní (75/85°C) a
sušení pracovních oděvů.
U oděvů DASSY (multinormové) s vysokou viditelností je doporučení neprat
prádlo vícekrát, než je počet cyklů uvedených na produktu. Upozornění „max.
50 cyklů“ znamená, že toto je maximální povolený počet pracích cyklů, aby bylo
zaručeno, že oděv stále splňuje požadavky normy pro vysokou viditelnost.

Vaši zaměstnanci jsou vyslanci vaší společnosti.
Správný, osobní vzhled pomáhá vaší společnosti
vyniknout před vašimi (potenciálními) zákazníky a
vytvořit profesionální první dojem.

SPRÁVNÝ VZHLED:
UNIFORMITA V CELÉ SVÉ KRÁSE
Jednotné oblečení nejenže zviditelňuje vaši společnost, ale také vyzařuje profesionalitu.
Všechny kolekce DASSY jsou strukturovány tak, že můžete rychle a snadno vybrat
odpovídající kombinace oblečení v souladu s barvami vaší společnosti. Pro muže i ženy.
Určitě nahlédněte do praktického přehledu barev v tomto katalogu (str. 116-133).

í

LOGO VAŠÍ SPOLEČNOSTI
Zvýrazněte název nebo logo vaší společnosti výšivkou nebo potiskem na vašich
pracovních oděvech. Maximálního účinku reklamy na vašich pracovních oděvech
docílíte tím, že vaše logo nebo jméno společnosti bude vždy dobře viditelné. Ideálním
místem na bundě nebo mikině jsou záda nebo hrudník, na kalhotách pak zadní kapsa
nebo nohavice.

VÝŠIVKU, TRANSFEROVÝ TISK, SÍTOTISK,…?
Existuje několik způsobů, jak umístit své firemní logo na pracovní oděvy. Například vyšívání
je nejlepší volbou pro fleecové bundy, ale není vhodné pro nepromokavé oděvy. Pro trička
a polokošile je ideální sítotisk nebo transferový tisk.

PRAKTICKÝ ZIP DASSY
PRO POTISK

PERSONALIZACE
BEZPEČNOSTNÍHO OBLEČENÍ?
BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM!

VÁŠ DASSY PRODEJCE
JE TU PRO VÁS

Pro snadnou personalizaci vašich pracovních
bund nebo zateplených vest s podšívkou slouží
často šikovný DASSY zip na zádech. Tento zip
je umístěn uvnitř zadního dílu pracovního oděvu.
Tímto způsobem lze na tiskovou desku položit
pouze vnější látku. Výsledek: pěkný a hladký tisk.

Výšivka nebo potisk může ohrozit certifikaci
bezpečnostních oděvů. Například u vysoce
viditelného oblečení personalizace snižuje plochu
vysoce viditelné látky. Vždy se předem poraďte s
vaším bezpečnostní technikem nebo požádejte o
radu svého prodejce oděvů DASSY.

Máte dotazy týkající se personalizace
firemního oblečení? Nebo pochybnosti ohledně
nejvhodnější techniky? Hledáte jedinečnou kolekci
profesionálních pracovních oděvů navržených
speciálně pro vás, aby se reklama vaší firmy
posunula o úroveň výš? Jde to! Další informace
získáte od vašeho prodejce oděvů DASSY.
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JAK MĚŘIT
Pracovní oděvy s perfektním střihem jsou nejen pohodlnější, ale také bezpečnější
a praktičtější. Proveďte měření podle obrázku. Měřte přímo na těle. Metr držte
volně na těle, nenatahujte jej.

Obvod hrudníku:
• Změřte si obvod hrudníku po největším obvodu. (A)

Obvod pasu a přes boky:
• Pas: Změřte si obvod pasu (B) v místě, kde máte pas kalhot. (B)
• Boky: Změřte si obvod přes boky po největším obvodu. (E)

Vnitřní délka nohavice:
• Změřte svou vnitřní délku nohavice od rozkroku na požadovanou délku
(jako na obrázku). Stůjte zpříma. (C)
• Většina pracovních kalhot DASSY je k dispozici ve 3 různých vnitřních
délkách nohavic. Standardní (normální), Minus (zkrácené) a Plus (prodloužené).
Díky speciální prodlužovací záložce lze každý výrobek snadno prodloužit o 5 cm.
Následující přehled vám pomůže najít přesnou vnitřní délku nohavice:

Minus (zkrácené)

-5

+5

Standard
(normální)

Plus (prodloužené)

Vnitřní délka nohavice

75cm | 30“

81cm | 32“

87 cm | 34“

Délka s prodlouženou záložkou

80cm | 31“

86cm | 34“

92 cm | 36“

PRODLUŽOVACÍ ZÁLOŽKA = 5cm navíc
Všechny pracovní kalhoty DASSY, kombinézy a laclové kalhoty mají speciální
prodlužovací záložku *. To znamená, že kalhoty lze snadno prodloužit: stačí jen
uvolnit jeden šev v záložce a získáte 5 cm navíc (asi 2 palce)! Díky prodlužovací
záložce jsou i prodloužené nohavice vždy profesionálně zakončené.
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TABULKY VELIKOSTÍ
SPRÁVNÁ VELIKOST DASSY D-FX & FLEX, DENIM, DNA A CLASSIC KOLEKCÍ
C = vnitřní délka nohavice

*Prodloužené a zkrácené jsou dostupné v následujících velikostech:
od velikostí 40 po 54 (BE-FR-ES-PT)
od velikostí 46 po 58 (DE-NL-PL-HR-IT-CZ)
od velikostí C46 po C58 (FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS)
od velikostí 31 po 43 (UK)
od velikostí 28 po 42 (UK-jeansy)

STANDARD = 81-86 cm/32-34”
MINUS* = 75-80 cm/30-31”
PLUS* = 87-92 cm/34-36”

Menší a větší velikosti jsou k dispozici na objednávku a za příplatek.
*DASSY® KNOXVILLE stretchové pracovní džíny s kapsami na kolena nemají prodlužovací záložku.

KALHOTY
BE-FR-ES-PT

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

66

DE-NL-PL-HR-IT-CZ

42

44

46

48

50

52

53

54

56

58

60

62

63

64

66

67

FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS

C42

C44

C46

C48

C50

C52

C53

C54

C56

C58

C60

C62

C63

C64

C66

C67

UK

28

30

31

33

35

36

38

39

41

43

44

46

47

49

50

52

OBVOD PASU V CM (B)

68-72

72-76

76-80

80-84

84-88

88-92

92-96

96-100

OBVOD PASU V PALCÍCH (B)

27-28

28-30

30-31

31-33

33-35

35-36

36-38

38-39

39-41

41-43

43-44

44-46

46-47

47-49

49-50

50-52

BE-FR-ES-PT

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

66

DE-NL-PL-HR-IT-CZ

42

44

46

48

50

52

53

54

56

58

60

62

63

64

66

67

FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS

C42

C44

C46

C48

C50

C52

C53

C54

C56

C58

C60

C62

C63

C64

C66

C67

40

42

x

46

x

48

50

100-104 104-108 108-112

112-116

116-120 120-124 124-128 128-132

JEANSY

44

24

26

28

30

32

34

36

38

OBVOD PASU V CM (B)

68-72

72-76

76-80

80-84

84-88

88-92

92-96

96-100

OBVOD PASU V PALCÍCH (B)

27-28

28-30

30-31

31-33

33-35

35-36

36-38

38-39

39-41

41-43

43-44

44-46

46-47

47-49

49-50

50-52

BE-FR-ES-PT

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

66

DE-NL-PL-HR-IT-CZ

42

44

46

48

50

52

53

54

56

58

60

62

63

64

66

67

FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS

C42

C44

C46

C48

C50

C52

C53

C54

C56

C58

C60

C62

C63

C64

C66

C67

39

41

43

46

47

49

50

52

UK

100-104 104-108 108-112

112-116

116-120 120-124 124-128 128-132

LACLOVÉ KALHOTY

28

30

31

33

35

36

38

OBVOD PASU V CM (B)

72-76

76-80

80-84

84-88

88-92

92-96

96-100

OBVOD PASU V PALCÍCH (B)

28-30

30-31

31-33

33-35

35-36

36-38

38-39

39-41

L

XL

2XL

3XL

4XL

UK

100-104 104-108 108-112
41-43

43-44

44
112-116
44-46

116-120 120-124 124-128 128-132 132-136
46-47

47-49

49-50

50-52

52-54

BUNDY | TRIČKA | POLOKOŠILE | MIKINY
VELIKOSTI

XS

S

M

OBVOD HRUDNÍKU V CM (A)

-88

88-96

96-104

OBVOD HRUDNÍKU V PALCÍCH (A)

-35

35-38

38-41

104-112 112-120 120-128 128-136 136-144
41-44

44-47

47-50

50-54

L

XL

2XL

3XL

54-57

KOMBINÉZY
VELIKOSTI

XS

S

M

OBVOD HRUDNÍKU V CM (A)

-88

88-96

96-104

OBVOD HRUDNÍKU V PALCÍCH (A)

-35

35-38

38-41

104-112 112-120 120-128 128-136
41-44

44-47

47-50

50-54
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TABULKY VELIKOSTÍ
SPRÁVNÁ VELIKOST DÁMSKÉHO PRACOVNÍHO OBLEČENÍ DASSY
Váháte mezi dvěma velikostmi? Doporučujeme, abyste si vybraly větší velikost, pokud máte výraznější boky.
Pokud jsou vaše boky štíhlé, zvolte menší velikost.

KALHOTY
BE-FR-ES-PT

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

DE-NL-PL-HR-IT-CZ

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS

C32

C34

C36

C38

C40

C42

C44

C46

C48

C50

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

87-91

91-95

95-99

99-103

111-115

115-119

OBVOD PŘES BOKY V PALCÍCH (E) 34-36

36-37

37-39

39-41

41-42

42-44

44-45

45-47

OBVOD PASU V CM (B)

74-78

78-82

82-86

86-90

90-94

94-98

98-102

OBVOD PASU V PALCÍCH (B)

29-31

31-32

32-34

34-35

35-37

37-39

39-40

XL

2XL

UK
OBVOD PŘES BOKY V CM (E)

103-107 107-111

119-125 125-131
47-49

102-106 106-112
40-42

42-44

49-52
112-118
44-46

BUNDY | TRIČKA | POLOKOŠILE | MIKINY
VELIKOSTI

XS

S

M

L

74-82

82-90

90-98

98-106

OBVOD HRUDNÍKU V PALCÍCH (A) 29-32

32-35

35-39

39-42

OBVOD HRUDNÍKU V CM (A)

107-119 120-132
42-47

47-52

TABULKY VELIKOSTÍ
SPRÁVNÁ VELIKOST DĚTSKÉHO OBLEČENÍ DASSY
KALHOTY
VELIKOSTI
STÁŘÍ
OBVOD PASU V CM (B)

110

116

122

128

134

140

146

152

158

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

57-58

58-59,5

59,5-61

61-62,5

62,5-64

64-66

66-68

68-70

70-72

72-74

74-76

24,5-25

25-26

26-27

27-27,5

27,5-28

28-29

29-30

OBVOD PASU V PALCÍCH (B)

22-23

23-23,5

23,5-24

24-24,5

CELKOVÁ VÝŠKA V CM

99-104

105-110

111-116

117-122 123-128 129-134 135-140 141-146 147-152 153-158 159-164

CELKOVÁ VÝŠKA V PALCÍCH

39-41

41-43

44-46

46-48

48-50

51-53

MIKINA
122/128 134/140 146/152 158/164

98/104

110/116

STÁŘÍ

3/4

5/6

7/8

9/10

11/12

13/14

OBVOD PASU V CM (B)

-56

56-61

61-64

64-71

71-78

78-86

OBVOD PASU V PALCÍCH (B)

-22

22-24

24-25

25-28

28-31

31-34

CELKOVÁ VÝŠKA V CM

-104

CELKOVÁ VÝŠKA V PALCÍCH

-41

VELIKOSTI

106

164

104

105-116 117-128 129-140 141-152 153-164
41-46

46-50

51-55

56-60

60-65

53-55

56-57

58-60

60-62

63-65

TABULKY VELIKOSTÍ
SPRÁVNÁ VELIKOST DASSY SAFETY (REFLEXNÍ ODĚVY)
C = vnitřní délka nohavice

*Prodloužené a zkrácené jsou dostupné v následujících velikostech:
od velikostí 40 po 54 (BE-FR-ES-PT)
od velikostí 46 po 58 (DE-NL-PL-HR-IT-CZ)
od velikostí C46 po C58 (FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS)
od velikostí 31 po 43 (UK)

STANDARD = 81-86 cm/32-34”
MINUS* = 75-80 cm/30-31”
PLUS* = 87-92 cm/34-36”

Menší a větší velikosti jsou k dispozici na objednávku a za příplatek.

REFLEXNÍ KALHOTY
BE-FR-ES-PT

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

DE-NL-PL-HR-IT-CZ

42

44

46

48

50

52

53

54

56

58

60

62

64

66

FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS

C42

C44

C46

C48

C50

C52

C53

C54

C56

C58

C60

C62

C64

C66

UK

28

30

31

33

35

36

38

39

41

43

45

48

50

52

OBVOD PASU V CM (B)

70-74

74-78

78-82

82-86

86-90

90-94

94-98

98-102

OBVOD PASU V PALCÍCH (B)

28-29

29-31

31-32

32-34

34-35

35-37

37-39

39-40

40-42

42-44

44-46

46-48

48-51

51-53

2XL

3XL

102-106 106-111

111-117

117-123 123-129 129-135

REFLEXNÍ KALHOTY DO DEŠTĚ
XS

S

M

L

XL

OBVOD PASU V CM (B)

70-78

78-86

86-94

94-102

102-111

OBVOD PASU V PALCÍCH (B)

28-31

31-34

34-37

37-40

40-44

44-48

48-53

VELIKOSTI

111-123 123-135

REFLEXNÍ LACLOVÉ KALHOTY
BE-FR-ES-PT

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

DE-NL-PL-HR-IT-CZ

42

44

46

48

50

52

53

54

56

58

60

62

64

66

FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS

C42

C44

C46

C48

C50

C52

C53

C54

C56

C58

C60

C62

C64

C66

UK

28

30

31

33

35

36

38

39

41

43

45

48

50

52

OBVOD PASU V CM (B)

74-78

78-82

82-86

86-90

90-94

94-98

98-102

OBVOD PASU V PALCÍCH (B)

29-31

31-32

32-34

34-35

35-37

37-39

39-40

2XL

3XL

102-106 106-111
40-42

42-44

111-117
44-46

117-123 123-129 129-135 135-141
46-48

48-51

51-53

53-56

REFLEXNÍ BUNDY | MIKINY
XS

S

M

L

XL

78-86

86-94

94-102

102-110

110-118

OBVOD HRUDNÍKU V PALCÍCH (A) 31-34

34-37

37-40

40-43

43-46

VELIKOSTI
OBVOD HRUDNÍKU V CM (A)
CELKOVÁ VÝŠKA V CM
CELKOVÁ VÝŠKA V PALCÍCH

118-129 129-141
46-51

51-56

164-188 164-188 164-188 164-188 164-188 164-188 164-188
65-74

65-74

65-74

65-74

65-74

65-74

65-74

L

XL

2XL

3XL

REFLEXNÍ TRIČKA | POLOKOŠILE
VELIKOSTI

XS

S

M

OBVOD HRUDNÍKU V CM (A)

-88

88-96

96-104

OBVOD HRUDNÍKU V PALCÍCH (A) -35

35-38

38-41

4XL

104-112 112-120 120-128 128-136 136-144
41-44

44-47

47-50

50-54

2XL

3XL

54-57

REFLEXNÍ KOMBINÉZY
XS

S

M

L

XL

78-86

86-94

94-102

102-110

110-118

OBVOD HRUDNÍKU V PALCÍCH (A) 31-34

34-37

37-40

40-43

43-46

VELIKOSTI
OBVOD HRUDNÍKU V CM (A)
CELKOVÁ VÝŠKA V CM
CELKOVÁ VÝŠKA V PALCÍCH

118-129 129-141
46-51

51-56

180-188 180-188 180-188 180-188 180-188 180-188 180-188
71-74

71-74

71-74

71-74

71-74

71-74

71-74
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STRETCH

STRETCH

také v dámském

STRETCH
PRACOVNÍ KALHOTY
Prozkoumejte na str. 27-28

STRETCH

také v dámském

DASSY®

AXIS
PAINTERS
STRETCHOVÉ MALÍŘSKÉ

DASSY

®

FLUX PAINTERS

TRONIX PAINTERS

DASSY®

DYNAX PAINTERS

STRETCHOVÉ MALÍŘSKÉ PRACOVNÍ
KALHOTY S NÁKOLENNÍMI KAPSAMI
Prozkoumejte na str. 27-28

STRETCHOVÉ MALÍŘSKÉ PRACOVNÍ KALHOTY,
S KAPSAMI NA NÁŘADÍ A NÁKOLENNÍMI KAPSAMI

STRETCHOVÉ MALÍŘSKÉ LACLOVÉ PRACOVNÍ
KALHOTY S NÁKOLENNÍMI KAPSAMI

Prozkoumejte na str. 27

Prozkoumejte na str. 30

také v dámském

DASSY®

HELIX
PAINTERS
STRETCHOVÉ MALÍŘSKÉ

DASSY®

STRETCH

také v dámském

Objevte celou řadu DASSY®, která je k
dispozici v barvách bílá, bílá / tmave šedá
nebo bílá / světle šedá a snadno si vyberte
perfektní malířské oblečení!

PRACOVNÍ KRAŤASY
Prozkoumejte na str. 30-28

STRETCH
DASSY®

TRIX PAINTERS
Prozkoumejte na str. 30

GRAVITY

DASSY®

STRETCHOVÉ MALÍŘSKÉ PRACOVNÍ
KRAŤASY S KAPSAMI NA NÁŘADÍ

SOFTSHELLOVÁ BUNDA
Prozkoumejte na str. 14-24
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DASSY®

FARO

DASSY®

HULST

PRACOVNÍ BUNDA DVOUBAREVNÁ

ZATEPLENÁ VESTA DVOUBAREVNÁ

PRACOVNÍ VESTA DVOUBAREVNÁ

Prozkoumejte na str. 50

Prozkoumejte na str. 51

Prozkoumejte na str. 50

také v dámském

Prozkoumejte na str. 44-62

PRACOVNÍ KALHOTY S NÁKOLENNÍMI
KAPSAMI DVOUBAREVNÉ
Prozkoumejte na str. 47-63

SEATTLE

PRACOVNÍ KALHOTY DVOUBAREVNÉ S KAPSAMI
NA NÁŘADÍ A NÁKOLENNÍMI KAPSAMI

Prozkoumejte na str. 47

CALAIS

DASSY®

BOSTON

DASSY®

DASSY®

NASHVILLE
PRACOVNÍ KALHOTY DVOUBAREVNÉ

DASSY®

také v dámském

také v dámském

LUGANO

DASSY®

DASSY®

TIGNES

ZIMNÍ BUNDA S KOŽEŠINOU
DVOUBAREVNÁ
Prozkoumejte na str. 52

LACLOVÉ KALHOTY DVOUBAREVNÉ
Prozkoumejte na str. 48

DASSY®

ROMA

PRACOVNÍ KRAŤASY DVOUBAREVNÉ
Prozkoumejte na str. 48

JAKARTA

SOFTSHELLOVÁ BUNDA
DVOUBAREVNÁ
Prozkoumejte na str. 51-63

Prozkoumejte na str. 49

VERSAILLES

DASSY®

DASSY®

DASSY®

MONZA

PRACOVNÍ KRAŤASY S KAPSAMI
NA NÁŘADÍ DVOUBAREVNÉ

LACLOVÉ KALHOTY DVOUBAREVNÉ S
NÁKOLENNÍMI KAPSAMI
Prozkoumejte na str. 49
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také v dámském

NEXUS

VICTOR

POLOKOŠILE VHODNÁ PRO
PRŮMYSLOVÉ ČIŠTĚNÍ
Prozkoumejte na str. 57

TRIČKO VHODNÉ
PRO PRŮMYSLOVÉ ČIŠTĚNÍ
Prozkoumejte na str. 57

MIKINA DVOUBAREVNÁ

BASIEL

LIONEL
MIKINA

Prozkoumejte na str. 54

Prozkoumejte na str. 55

DASSY®

LEON

DASSY®

také v dámském

také v dámském
DASSY®

CESAR

DASSY®

DASSY®

KAZAN

FLEECOVÁ BUNDA
DVOUBAREVNÁ
Prozkoumejte na str. 54-64

DASSY®

také v dámském
DASSY®

také v dámském

VELOX
MIKINA

Prozkoumejte na str. 18-24
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DASSY®

Prozkoumejte na str. 31

HUGO

DASSY®

Prozkoumejte na str. 31

DASSY®

TRIČKO S KRÁTKÝM RUKÁVEM

DASSY®

také v dámském

TRAXION
POLOKOŠILE

OSCAR

POLOKOŠILE DVOUBAREVNÁ

POLOKOŠILE

TRIČKO S KRÁTKÝM RUKÁVEM

Prozkoumejte na str. 55

Prozkoumejte na str. 55-64

Prozkoumejte na str. 55-64

DASSY®

Flux Painters, Stretchové malířské pracovní kalhoty, s kapsami na nářadí a nákolenními s kapsami | DASSY® Nox S3, Bezpečnostní polobotky
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Prozkoumejte na str. 28
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DASSY®

AXIS WOMEN

STRETCHOVÉ PRACOVNÍ KRAŤASY DÁMSKÉ
Prozkoumejte na str. 23

STRETCH

DYNAX PAINTERS WOMEN

STRETCHOVÉ MALÍŘSKÉ PRACOVNÍ KALHOTY S
NÁKOLENNÍMI KAPSAMI DÁMSKÉ
Prozkoumejte na str. 28

DASSY

STRETCH
DASSY®

HELIX PAINTERS WOMEN

STRETCHOVÉ MALÍŘSKÉ PRACOVNÍ KALHOTY DÁMSKÉ

DASSY®

STRETCH

Prozkoumejte na str. 23

STRETCHOVÉ PRACOVNÍ KALHOTY S NÁKOLENNÍMI
KAPSAMI DÁMSKÉ
Prozkoumejte na str. 23

®

STRETCHOVÉ PRACOVNÍ KALHOTY DÁMSKÉ

DASSY®

DYNAX WOMEN

DASSY®

HELIX WOMEN

STRETCH

STRETCH

STRETCH

Podívejte se na celou naši dámskou kolekci
DASSY® s přizpůsobeným dámským střihem,
perfektně střiženým pro pracující ženy.

AXIS PAINTERS WOMEN

STRETCHOVÉ MALÍŘSKÉ PRACOVNÍ KRAŤASY DÁMSKÉ
Prozkoumejte na str. 28

PRACOVNÍ KALHOTY DVOUBAREVNÉ
DÁMSKÉ
Prozkoumejte na str. 62

SEATTLE WOMEN

DASSY®

DASSY®

BOSTON WOMEN

PRACOVNÍ KALHOTY S NÁKOLENNÍMI
KAPSAMI DVOUBAREVNÉ
Prozkoumejte na str. 63

PRACOVNÍ KALHOTY DVOUBAREVNÉ S KAPSAMI
NA NÁŘADÍ A NÁKOLENNÍMI KAPSAMI

Prozkoumejte na str. 63

DASSY®

NORDIX WOMEN

DASSY®

STRETCH

Prozkoumejte na str. 62

NASHVILLE WOMEN

DASSY®

DASSY®

LIVERPOOL
WOMEN
PRACOVNÍ KALHOTY DÁMSKÉ

GRAVITY WOMEN

Prozkoumejte na str. 16-17

Prozkoumejte na str. 24

TAVIRA WOMEN

DASSY®

SOFTSHELLOVÁ BUNDA DÁMSKÁ

DASSY®

DÁMSKÁ STRETCHOVÁ ZIMNÍ BUNDA

JAKARTA WOMEN

SOFTSHELLOVÁ BUNDA DÁMSKÁ

SOFTSHELLOVÁ BUNDA DVOUBAREVNÁ DÁMSKÁ

Prozkoumejte na str. 63

Prozkoumejte na str. 63
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Prozkoumejte na str. 25

Prozkoumejte na str. 25

KAZAN WOMEN

LEON
WOMEN
DÁMSKÁ POLOKOŠILE

TRIČKO S KRÁTKÝM RUKÁVEM DÁMSKÉ

Prozkoumejte na str. 64

Prozkoumejte na str. 64

Prozkoumejte na str. 64

114

FLEECOVÁ BUNDA DVOUBAREVNÁ
DÁMSKÁ
Prozkoumejte na str. 64

NEXUS WOMEN

OSCAR WOMEN

DASSY®

DASSY®

DASSY®

PENZA WOMEN

FLEECOVÁ BUNDA DÁMSKÁ

DASSY®

Prozkoumejte na str. 24

DASSY®

TRIČKO S KRÁTKÝM RUKÁVEM DÁMSKÉ

Prozkoumejte na str. 24

VELOX
WOMEN
MIKINA DÁMSKÁ

DASSY®

TRAXION
WOMEN
DÁMSKÁ POLOKOŠILE

DASSY®

DASSY®

CONVEX WOMEN

LEHKÁ BUNDA DÁMSKÁ - MIKINA

DASSY®

Velox Women, Mikina dámská

Na následujících stránkách najdete přehled všech produktů DASSY podle barvy a kolekce. Nejprve jsme zařadili vrchní oblečení, pak uvádíme přehled kalhot.
Máte tak rychlý přehled všech dostupných položek v barvě dle vašeho výběru.
0704 / 0783

0825

0508

Černá

Tmavě modrá (navy)

Černá / Světle šedá

Tmavě modrá (navy) / Černá

6741

6874

6571

0261

6744

0583

6279

0373

0883

6471

6876

0483

Tmavě modrá / Černá

Tmavě šedá / Černá

Tmavě modrá / Tmavě šedá

6847

6479

Středně šedá / Černá

6281

0102

Bílá
6141

Bílá / Světle šedá
5142

Zelená / Černá

6631

Oranžová / Tmavě zelená
6366

Tmavě zelená / Oranžová
6681

Oranžová / Tmavě modrá (navy)
6861

Tmavě modrá (navy) / Oranžová
0606

Červená

Žlutá / Středně šedá
6494

Tmavě zelená

Oranžová

Středně šedá / Žlutá

6643

Červená / Světle šedá
6463

Tmavě zelená / Černá

Světle šedá / Červená

0683

Středně modrá (royal) / Tmavě modrá (navy)

6821

Červená - Červená Tavira
6642

Tmavě modrá (navy) / Středně modrá (royal)

0843

Bílá / Tmavě šedá

Tmavě modrá (navy) / Žlutá
6943

6371

Středně modrá (royal)

Žlutá / Tmavě modrá (navy)
6892

Olivově zelená / Černá

0326

0826

6474

Tmavě hnědá / Tmavě šedá

6370

Tmavě šedá

Světle šedá / Žlutá
6981

6378

Tmavě modrá

Světle šedá / Černá

Žlutá / Světle šedá
6493

Tmavě hnědá
6541

Jeansová / Černá

Světle šedá

0612

Žlutá
6941

Písková / Černá

Jeansová

Černá / Tmavě šedá

0660

Písková

Červená / Světle šedá
6674

Červená / Černá

Azurově modrá
6846

Azurově modrá / Tmave šedá

6762

Černá / Červená

6483

Tmavě šedá / Azurově modrá
6780

Černá / Azurově modrá
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DASSY®

D-FX & FLEX
0783

černá

DASSY®

GRAVITY / str.14-24

DASSY®

TRAXION / str.20-25

DASSY®

TRIX / str.12

DASSY®

NEXUS / str.20-25

DASSY®

HYPER / str.14

DASSY®

HELIX / str.8-23

DASSY®

NORDIX / str.16-17

DASSY®

DYNAX / str.8-23

DASSY®

CONVEX / str.18-24

DASSY®

FLUX / str.8

DASSY®

VELOX / str.18-24

DASSY®

AXIS / str.12-23

DASSY®

TRONIX / str.12

DASSY®

D-FX & FLEX
6744

černá/tmavě šedá
6780

černá/azurově modrá

DASSY®

FUSION / str.14

DASSY®

PULSE / str.18

DASSY®

MAGNETIC / str.10
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DASSY®

SONIC / str.21

DASSY®

COSMIC / str.13

DASSY®

ATOM / str.14

DASSY®

ORBITAL / str.21

DASSY®

BIONIC / str.13

DASSY®

GRAVITY / str.14

DASSY®

KINETIC / str.21

DASSY®

VOLTIC / str.13

DASSY®

HYPER / str.14

DASSY®

SPECTRUM / str.10

DASSY®

STELLAR / str.18

DASSY®

NOVA / str.10

DASSY®

0783

DNA
černá

6744

černá/tmavě šedá
DASSY®

DASSY®

WAYNE / str.40

DASSY®

STARK / str.36

DASSY®

CONNOR / str.36

KENT / str.37

DASSY®

SMITH / str.36

DASSY®

AUSTIN / str.40

DASSY®

CROFT / str.40

DASSY®

INDY / str.40

DASSY®

BOLT / str.37

DASSY®

CLASSIC
0704 / 0783

černá
6741

černá/světle šedá
DASSY®

DASSY®

AVILA / str.50

DASSY®

LUGANO / str.50

DASSY®

LIONEL / str.55

DASSY®

LEON / str.55-64

DASSY®

TAVIRA / str.51-63

DASSY®

PENZA / str.54-64

DASSY®

CESAR / str.55

FARO / str.50

DASSY®

CHATEL / str.52

DASSY®

KAZAN / str.54

DASSY®

LIVERPOOL / str.44-62

DASSY®

MONS / str.51

DASSY®

MINSK / str.52

DASSY®

VICTOR / str.57

DASSY®

VEGAS / str.44

DASSY®

HULST / str.51

DASSY®

FELIX / str.54

DASSY®

OSCAR / str.55-64

DASSY®

MIAMI / str.46

DASSY®

NOUVILLE / str.50

DASSY®

BASIEL / str.54

DASSY®

HUGO / str.57

DASSY®

BOSTON / str.47-63
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DASSY®

OXFORD / str.46

DASSY®

VERSAILLES / str.49

DASSY®

SEATTLE / str.47-63

DASSY®

BARI / str.48

DASSY®

MONZA / str.49

DASSY®

CALAIS / str.48

DASSY®

VENTURA / str.48

DASSY®

CANNES / str.49

DASSY®

CLASSIC
CANVAS

0704

černá

DASSY®

TULSA / str.58

DASSY®

KINGSTON / str.59

DASSY®

JACKSON / str.59

DASSY®

TEXAS / str.59

DASSY®

CLASSIC
100% BAVLNA
0704

černá

DASSY®

LOCARNO/ str.61

DASSY®

LIVERPOOL / str.60

DASSY®

MIAMI / str.60

DASSY®

VENTURA / str.61

DASSY®

NIMES / str.61

DASSY®

D-FX & FLEX
0483

tmavě šedá
6479

tmavě šedá/černá
6483

tmavě šedá/azurově modrá
DASSY®

FUSION / str.14

DASSY®

STELLAR / str.18
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DASSY®

PULSE / str.18

DASSY®

ATOM / str.14

DASSY®

CONVEX / str.18-24

DASSY®

GRAVITY / str.14-24

DASSY®

VELOX / str.18-24

DASSY®

HYPER / str.14

DASSY®

SONIC / str.21

DASSY®

NORDIX / str.16-17

DASSY®

ORBITAL / str.21

DASSY®

TRAXION / str.20-25

DASSY®

SPECTRUM / str.10

DASSY®

BIONIC / str.13

DASSY®

KINETIC / str.21

DASSY®

NOVA / str.10

DASSY®

TRONIX / str.12

DASSY®

NEXUS / str.20-25

DASSY®

MAGNETIC / str.10

DASSY®

HELIX / str.8-23

DASSY®

AXIS / str.12-23

DASSY®

DYNAX / str.8-23

DASSY®

TRIX / str.12

DASSY®

FLUX / str.8

DASSY®

COSMIC / str.13

DASSY®

VOLTIC / str.13

DASSY®

6479

DNA

tmavě šedá/černá

DASSY®

WAYNE / str.40

DASSY®

STARK / str.36

DASSY®

CONNOR / str.36

DASSY®

KENT / str.37

DASSY®

SMITH / str.36

DASSY®

AUSTIN / str.40

DASSY®

CROFT / str.40

DASSY®

INDY / str.40

DASSY®

BOLT / str.37

DASSY®

CLASSIC
0373

světle šedá
6471

světle šedá/černá
0483

tmavě šedá

DASSY®

AVILA / str.50

DASSY®

FARO / str.50

DASSY®

MONS / str.51

DASSY®

HULST / str.51

DASSY®

NOUVILLE / str.50

119

DASSY®

LUGANO / str.50

DASSY®

BASIEL / str.54

DASSY®

LEON / str.55-64

DASSY®

SEATTLE / str.47-63

DASSY®

TAVIRA / str.51-63

DASSY®

LIONEL / str.55

DASSY®

CESAR / str.55

DASSY®

BARI / str.48

DASSY®

JAKARTA / str.51

DASSY®

KAZAN / str.54-64

DASSY®

LIVERPOOL / str.44-62

DASSY®

MONZA / str.49

DASSY®

TIGNES / str.52

DASSY®

VICTOR / str.57

DASSY®

MIAMI / str.46

DASSY®

CALAIS / str.48

DASSY®

MINSK / str.52

DASSY®

OSCAR / str.55-64

DASSY®

BOSTON / str.47-63

DASSY®

VENTURA / str.48

DASSY®

FELIX / str.54

DASSY®

HUGO / str.57

DASSY®

OXFORD / str.46

DASSY®

VERSAILLES / str.49

DASSY®

CLASSIC
CANVAS

0373

světle šedá

DASSY®

DASSY®

CANNES / str.49

TULSA / str.58

DASSY®

KINGSTON / str.59

DASSY®

JACKSON / str.59

DASSY®

TEXAS / str.59

DASSY®

CLASSIC
100% BAVLNA
0373

světle šedá

DASSY®

LOCARNO/ str.61
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DASSY®

LIVERPOOL / str.60

DASSY®

MIAMI / str.60

DASSY®

VENTURA / str.61

DASSY®

NIMES / str.61

DASSY®

D-FX & FLEX
5142

bílá/tmavě šedá

DASSY®

GRAVITY / str.31-24

DASSY®

DYNAX PAINTERS / str.27-28

DASSY®

FLUX PAINTERS / str.27

DASSY®

VELOX / str.31-24

DASSY®

AXIS PAINTERS / str.30-28

DASSY®

TRAXION / str.31-25

DASSY®

TRIX PAINTERS / str.30

DASSY®

NEXUS / str.31-25

DASSY®

HELIX PAINTERS / str.27-28

DASSY®

TRONIX PAINTERS / str.30

DASSY®

CLASSIC
0102

bílá
6141

bílá/světle šedá
DASSY®

FARO / str.50

DASSY®

LIONEL / str.55

DASSY®

LEON / str.55-64

DASSY®

MONZA / str.49

DASSY®

BASIEL / str.54

DASSY®

CESAR / str.55

DASSY®

CALAIS / str.48

DASSY®

HULST / str.51

DASSY®

KAZAN / str.54-64

DASSY®

NASHVILLE / str.44-62

DASSY®

LUGANO / str.50

DASSY®

VICTOR / str.57

DASSY®

BOSTON / str.47-63

DASSY®

JAKARTA / str.51-63

DASSY®

OSCAR / str.55-64

DASSY®

SEATTLE / str.47

DASSY®

TIGNES / str.52

DASSY®

HUGO / str.57

DASSY®

ROMA / str.48

DASSY®

VERSAILLES / str.49
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DASSY®

D-FX & FLEX
0843

azurově modrá
6846

azurově modrá/tmavě šedá
DASSY®

FUSION / str.14

DASSY®

STELLAR / str.18

DASSY®

KINETIC / str.21

DASSY®

NOVA / str.10

DASSY®

TRONIX / str.12

DASSY®

PULSE / str.18

DASSY®

NEXUS / str.20

DASSY®

MAGNETIC / str.10

DASSY®

ATOM / str.14

DASSY®

CONVEX / str.18

DASSY®

HELIX / str.8

DASSY®

AXIS / str.12

DASSY®

GRAVITY / str.14

DASSY®

VELOX / str.18

DASSY®

DYNAX / str.8

DASSY®

TRIX / str.12

DASSY®

HYPER / str.14

DASSY®

ORBITAL / str.21

DASSY®

FLUX / str.8

DASSY®

COSMIC / str.13

DASSY®

NORDIX / str.16-17

DASSY®

TRAXION / str.20

DASSY®

SPECTRUM / str.10

DASSY®

BIONIC / str.13

DASSY®

VOLTIC / str.13

DASSY®

CLASSIC
0826

středně modrá (royal)
6281

středně modrá (royal)/tmavě
modrá (navy)
DASSY®

NOUVILLE / str.50
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DASSY®

LUGANO / str.50

DASSY®

LIVERPOOL / str.44

DASSY®

MIAMI / str.46

DASSY®

BOSTON / str.47

DASSY®

OXFORD / str.46

DASSY®

SEATTLE / str.47

DASSY®

BARI / str.48

DASSY®

MONZA / str.49

DASSY®

VENTURA / str.48

DASSY®

VERSAILLES / str.49

DASSY®

CANNES / str.49
DASSY®

CLASSIC
0825

tmavě modrá (navy)
6821

tmavě modrá (navy)/středně modrá (royal)
6874

tmavě modrá (navy)/černá
0883

tmavě modrá

DASSY®

TAVIRA / str.51-63

DASSY®

PENZA / str.54-64

DASSY®

CESAR / str.55

DASSY®

AVILA / str.50

DASSY®

CHATEL / str.52

DASSY®

KAZAN / str.54

DASSY®

LIVERPOOL / str.44-62

DASSY®

FARO / str.50

DASSY®

TIGNES / str.52

DASSY®

VICTOR / str.57

DASSY®

VEGAS / str.44

DASSY®

MONS / str.51

DASSY®

MINSK / str.52

DASSY®

OSCAR / str.55-64

DASSY®

MIAMI / str.46

DASSY®

HULST / str.51

DASSY®

FELIX / str.54

DASSY®

HUGO / str.57

DASSY®

BOSTON / str.47

DASSY®

NOUVILLE / str.50

DASSY®

LIONEL / str.55

DASSY®

LEON / str.55-64

DASSY®

OXFORD / str.46
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DASSY®

BARI / str.48

DASSY®

VENTURA / str.48

DASSY®

CANNES / str.49

DASSY®

DENIM
0261

jeansová
6279

jeansová/černá
DASSY®

KNOXVILLE / str.33

DASSY®

OSAKA / str.33

DASSY®

MELBOURNE / str.33

DASSY®

CLASSIC
100% BAVLNA
0825

tmavě modrá (navy)

DASSY®

LOCARNO/ str.61

DASSY®

LIVERPOOL / str.60

DASSY®

MIAMI / str.60

DASSY®

VENTURA / str.61

DASSY®

NIMES / str.61

DASSY®

D-FX & FLEX
0883

tmavě modrá
6847

tmavě modrá/tmavě šedá
DASSY®

FUSION / str.14

DASSY®

STELLAR / str.18

DASSY®

TRAXION / str.20-25

124

DASSY®

PULSE / str.18

DASSY®

KINETIC / str.21

DASSY®

ATOM / str.14

DASSY®

CONVEX / str.18-24

DASSY®

NEXUS / str.20-25

DASSY®

GRAVITY / str.14-24

DASSY®

VELOX / str.18-24

DASSY®

HELIX / str.8-23

DASSY®

HYPER / str.14

DASSY®

SONIC / str.21

DASSY®

DYNAX / str.8-23

DASSY®

NORDIX / str.16-17

DASSY®

ORBITAL / str.21

DASSY®

FLUX / str.8

DASSY®

SPECTRUM / str.10

DASSY®

BIONIC / str.13

DASSY®

NOVA / str.10

DASSY®

TRONIX / str.12

DASSY®

MAGNETIC / str.10

DASSY®

AXIS / str.12-23

DASSY®

TRIX / str.12

DASSY®

COSMIC / str.13

DASSY®

VOLTIC / str.13

DASSY®

DNA

6876

tmavě modrá/černá

DASSY®

WAYNE / str.40

DASSY®

STARK / str.36

DASSY®

CONNOR / str.36

DASSY®

KENT / str.37

DASSY®

SMITH / str.36

DASSY®

AUSTIN / str.40

DASSY®

CROFT / str.40

DASSY®

INDY / str.40

DASSY®

BOLT / str.37

DASSY®

D-FX & FLEX
0583

tmavě hnědá
6541

tmavě hnědá/tmavě šedá
DASSY®

FUSION / str.14

DASSY®

PULSE / str.18

DASSY®

CONVEX / str.18

DASSY®

ATOM / str.14

DASSY®

VELOX / str.18

DASSY®

GRAVITY / str.14

DASSY®

ORBITAL / str.21

DASSY®

NORDIX / str.16-17

DASSY®

TRAXION / str.20

DASSY®

STELLAR / str.18

DASSY®

KINETIC / str.21
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DASSY®

NEXUS / str.20

DASSY®

MAGNETIC / str.10

DASSY®

HELIX / str.8

DASSY®

AXIS / str.12

DASSY®

DYNAX / str.8

DASSY®

TRIX / str.12

DASSY®

FLUX / str.8

DASSY®

COSMIC / str.13

DASSY®

SPECTRUM / str.10

DASSY®

BIONIC / str.13

DASSY®

NOVA / str.10

DASSY®

TRONIX / str.12

DASSY®

VOLTIC / str.13

DASSY®

CLASSIC
0508

písková
6571

písková/černá
DASSY®

FARO / str.50

DASSY®

BOSTON / str.47

DASSY®

SEATTLE / str.47

DASSY®

MONS / str.51

DASSY®

BARI / str.48

DASSY®

HULST / str.51

DASSY®

LUGANO / str.50

DASSY®

LIVERPOOL / str.44

DASSY®

VERSAILLES / str.49

DASSY®

6378

DNA

olivově zelená/černá

DASSY®

WAYNE / str.40
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DASSY®

KENT / str.37

DASSY®

STARK / str.36

DASSY®

CONNOR / str.36

DASSY®

SMITH / str.36

DASSY®

DNA

6370

zelená/černá

DASSY®

DASSY®

BOLT / str.37

DASSY®

SMITH / str.36

WAYNE / str.40

DASSY®

KENT / str.37

DASSY®

STARK / str.36

DASSY®

CONNOR / str.36

DASSY®

BOLT / str.37

DASSY®

CLASSIC
6371

tmavě zelená/černá

DASSY®

FARO / str.50

DASSY®

KAZAN / str.54

DASSY®

NASHVILLE / str.44

DASSY®

HULST / str.51

DASSY®

BOSTON / str.47

DASSY®

LUGANO / str.50

DASSY®

ROMA / str.48

DASSY®

JAKARTA / str.51

DASSY®

CALAIS / str.48

DASSY®

TIGNES / str.52

DASSY®

VERSAILLES / str.49

DASSY®

CANNES / str.49

DASSY®

D-FX & FLEX
0683

červená
6674

červená/černá
DASSY®

FUSION / str.14

DASSY®

ATOM / str.14

DASSY®

GRAVITY / str.14-24

DASSY®

HYPER / str.14

DASSY®

NORDIX / str.16-17
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DASSY®

STELLAR / str.18

DASSY®

KINETIC / str.21

DASSY®

NOVA / str.10

DASSY®

TRONIX / str.12

DASSY®

PULSE / str.18

DASSY®

NEXUS / str.20-25

DASSY®

MAGNETIC / str.10

DASSY®

CONVEX / str.18-24

DASSY®

HELIX / str.8-23

DASSY®

AXIS / str.12-23

DASSY®

VELOX / str.18-24

DASSY®

DYNAX / str.8-23

DASSY®

TRIX / str.12

DASSY®

ORBITAL / str.21

DASSY®

FLUX / str.8

DASSY®

COSMIC / str.13

DASSY®

TRAXION / str.20-25

DASSY®

SPECTRUM / str.10

DASSY®

BIONIC / str.13

DASSY®

VOLTIC / str.13

DASSY®

CLASSIC
0683

červená

6642

červená/světle šedá
DASSY®

LUGANO / str.50

DASSY®

LEON / str.55
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DASSY®

CESAR / str.55

DASSY®

TAVIRA / str.51

DASSY®

SEATTLE / str.47

DASSY®

FELIX / str.54

DASSY®

LIONEL / str.55

DASSY®

OSCAR / str.55

DASSY VYSOKÁ
VIDITELNOST
®

0612

oranžová

DASSY®

KALUGA / str.71

DASSY®

CARTERVILLE / str.73

DASSY®

CARTER / str.73

DASSY®

BRANDON / str.73

DASSY®

IDAHO / str.59

VYSOKÁ
VIDITELNOST
DASSY®

6681

oranžová/tmavě modrá (navy)
6861

tmavě modrá (navy)/oranžová
DASSY®

BILBAO / str.70

DASSY®

LIMA / str.74

DASSY®

CHICAGO / str.76

DASSY®

TOULOUSE / str.70

DASSY®

DENVER / str.71

DASSY®

GLASGOW / str.69

DASSY®

DUSSELDORF / str.71

DASSY®

OMAHA / str.68

DASSY®

SOLA / str.74

DASSY®

ORLANDO / str.77

DASSY®

LANCASTER / str.68

DASSY®

ODESSA / str.76

DASSY®

MALAGA / str.71

DASSY®

PHOENIX / str.76

DASSY®

VENNA / str.68

DASSY®

ATLANTIS / str.70

DASSY®

BUFFALO / str.69

DASSY®

LUCCA / str.77

DASSY®

MALMEDY / str.77

VYSOKÁ
VIDITELNOST
DASSY®

6631

oranžová/tmavě zelená
6366

tmavě zelená/oranžová
DASSY®

BILBAO / str.70

DASSY®

DUSSELDORF / str.71

DASSY®

ORLANDO / str.77

DASSY®

MALAGA / str.71

DASSY®

ATLANTIS / str.70
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DASSY®

LIMA / str.74

DASSY®

CHICAGO / str.76

DASSY®

TOULOUSE / str.70

DASSY®

DENVER / str.71

DASSY®

GLASGOW / str.69

DASSY®

OMAHA / str.68

DASSY®

SOLA / str.74

DASSY®

LANCASTER / str.68

DASSY®

ODESSA / str.76

DASSY®

PHOENIX / str.76

DASSY®

VENNA / str.68

DASSY®

BUFFALO / str.69

DASSY®

LUCCA / str.77

DASSY®

MALMEDY / str.77

VYSOKÁ
VIDITELNOST

VYSOKÁ
VIDITELNOST

DASSY®

DASSY®

6643

0606

červená/světle šedá

červená

6463

světle šedá/červená
DASSY®

CARTERVILLE / str.73

DASSY®

ORLANDO / str.77

DASSY®

CHICAGO / str.76
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DASSY®

MALAGA / str.71

DASSY®

SOLA / str.74

DASSY®

CARTER / str.73

DASSY®

ATLANTIS / str.70

DASSY®

ODESSA / str.76

DASSY®

DASSY®

BRANDON / str.73

DASSY®

LIMA / str.74

DASSY®

LUCCA / str.77

BILBAO / str.70

DASSY®

DENVER / str.71

DASSY®

MALMEDY / str.77

DASSY®

PHOENIX / str.76

DASSY VYSOKÁ
VIDITELNOST
®

0660

žlutá

DASSY®

KALUGA / str.71

DASSY®

CARTERVILLE / str.73

DASSY®

CARTER / str.73

DASSY®

BRANDON / str.73

DASSY®

IDAHO / str.69

VYSOKÁ
VIDITELNOST
DASSY®

6981

žlutá/tmavě modrá (navy)
6892

tmavě modrá (navy)/žlutá
DASSY®

BILBAO / str.70

DASSY®

LIMA / str.74

DASSY®

CHICAGO / str.76

DASSY®

TOULOUSE / str.70

DASSY®

DENVER / str.71

DASSY®

GLASGOW / str.69

DASSY®

DUSSELDORF / str.71

DASSY®

OMAHA / str.68

DASSY®

SOLA / str.74

DASSY®

ORLANDO / str.77

DASSY®

LANCASTER / str.68

DASSY®

ODESSA / str.76

DASSY®

MALAGA / str.71

DASSY®

PHOENIX / str.76

DASSY®

VENNA / str.68

DASSY®

ATLANTIS / str.70

DASSY®

BUFFALO / str.69

DASSY®

LUCCA / str.77

DASSY®

MALMEDY / str.77

VYSOKÁ
VIDITELNOST
DASSY®

6941

žlutá/světle šedá
6493

světle šedá/žlutá
DASSY®

BILBAO / str.70

DASSY®

DUSSELDORF / str.71

DASSY®

ORLANDO / str.77

DASSY®

MALAGA / str.71

DASSY®

ATLANTIS / str.70
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DASSY®

LIMA / str.74

DASSY®

CHICAGO / str.76

DASSY®

TOULOUSE / str.70

132

DASSY®

DENVER / str.71

DASSY®

GLASGOW / str.69

DASSY®

MALMEDY / str.77

DASSY®

OMAHA / str.68

DASSY®

SOLA / str.74

DASSY®

LANCASTER / str.68

DASSY®

ODESSA / str.76

DASSY®

PHOENIX / str.76

DASSY®

VENNA / str.68

DASSY®

BUFFALO / str.69

DASSY®

LUCCA / str.77

DASSY®

MULTINORMY
VÝSTRAŽNÉ ODĚVY
6943

žlutá/středně šedá
6494

středně šedá/žlutá
DASSY®

FRANKLIN / str.81

DASSY®

LENOX / str.80

DASSY®

MANCHESTER / str.80

DASSY®

COLOMBIA / str.81

DASSY®

SPENCER / str.81

DASSY®

MULTINORMY
6474

středně šedá/černá

DASSY®

KIEL / str.78

DASSY®

LINCOLN / str.78

DASSY®

WILSON / str.79

DASSY®

NIORT / str.79

DASSY®

NEHOŘLAVÉ
0373

světle šedá

DASSY®

MONTANA / str.83

DASSY®

ARIZONA / str.82

DASSY®

DAKOTA / str.83

DASSY®

TORONTO / str.83

DASSY®

NEHOŘLAVÉ
0704

černá
DASSY®

MONTANA / str.83

DASSY®

ARIZONA / str.82

DASSY®

DAKOTA / str.83

DASSY®

TORONTO / str.83
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POZNÁMKY
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DASSY® KALHOTY

136

ARIZONA

200778

Nehořlavé kalhoty s nákolenními kapsami

p.82

NOVA

200846

Pracovní kalhoty s nákolenními kapsami

p.10

BOSTON

200426

Dvoubarevné kalhoty s nákolenními kapsami

p.47

ODESSA

200984

Letní Hi-Vis kalhoty s nákolenními kapsami

p.76

BOSTON WOMEN

200669

Dvoubarevné kalhoty s nákolenními kapsami

p.63

OMAHA

200620

Hi-Vis kalhoty

p.68

BUFFALO

200431

Hi-Vis kalhoty s nákolenními kapsami

p.69

OSAKA

201011

Stretchové pracovní jeansy

p.33

CHICAGO

200807

Hi-Vis kalhoty s nákolenními kapsami

p.76

OXFORD

200444

Pracovní kalhoty s kapsami na nářadí a nákolenními kapsami

p.46

CONNOR

200893

Canvasové kalhoty s nákolenními kapsami

p.36

PHOENIX

200810

Hi-Vis kalhoty

p.76

DYNAX

200980

Stretchové kalhoty s nákolenními kapsami

p.8

SEATTLE

200428

Dvoubarevné kalhoty s kapsami na nářadí a nákolenními kapsami p.47

DYNAX WOMEN

201001

Stretchové kalhoty s nákolenními kapsami

p.23

SEATTLE KIDS

200847

Dvoubarevné pracovní kalhoty s kapsami na nářadí

DYNAX PAINTERS

201019

Malířské stretchové kalhoty s nákolenními kapsami

p.27

SEATTLE WOMEN

200668

Dvoubarevné kalhoty s kapsami na nářadí a nákolenními kapsamip.63

p.28

p.65

DYNAX PAINTERS WOMEN 201020

Malířské stretchové kalhoty s nákolenními kapsami

SOLA

200881

Hi-Vis voděodolné kalhoty

p.74

FLUX

200975

Stretchové kalhoty s kapsami na nářadí a nákolenními kapsami p.8

SPECTRUM

200892

Pracovní kalhoty

p.10

FLUX PAINTERS

201023

Malířské stretchové kalhoty s kapsami na nářadí a nákolenními kapsami p.27

STARK

200721

Canvasové pracovní kalhoty

p.36

GLASGOW

200899

Hi-Vis kalhoty s kapsami na nářadí a nákolenními kapsami

p.69

TEXAS

200595

Canvasové kalhoty s kapsami na nářadí a nákolenními kapsami p.59

HELIX

200973

Stretchové pracovní kalhoty

p.8

VEGAS

200822

Pracovní kalhoty s reflexními pruhy na nohavicích

HELIX WOMEN

200998

Stretchové pracovní kalhoty

p.23

HELIX PAINTERS

p.44

DASSY® KRAŤASY

201022

Malířské stretchové kalhoty

p.27

HELIX PAINTERS WOMEN 201024

Malířské stretchové kalhoty

p.28

JACKSON

200596

Canvasové pracovní kalhoty s nákolenními kapsami

p.59

AXIS

250082

Pracovní stretchové kraťasy

p.12

KINGSTON

200622

Canvasové pracovní kalhoty

p.59

AXIS WOMEN

250087

Pracovní stretchové kraťasy

p.23

KNOXVILLE

200691

Stretchové jeansy s nákolenními kapsami

p.33

AXIS PAINTERS

250090

Malířské stretchové kraťasy

p.30

LANCASTER

200612

Hi-Vis kalhoty

p.68

AXIS PAINTERS WOMEN 250092

Malířské stretchové kraťasy pro ženy

p.28

LENOX

200818

Dvoubarevné multinormní Hi-Vis kalhoty s nákolenními kapsami p.80

BARI

250011

Pracovní kraťasy

p.48

LINCOLN

200570

Multinormní kalhoty s nákolenními kapsami

p.78

BIONIC

250071

Pracovní kraťasy s kapsami na nářadí

p.13

LIVERPOOL

200427

Pracovní kalhoty

p.44

COSMIC

250067

Pracovní kraťasy

p.13

LIVERPOOL COTTON

200548

Pracovní kalhoty

p.60

IDAHO

250084

Hi-Vis pracovní kraťasy

p.69

LIVERPOOL WOMEN

200667

Pracovní kalhoty

p.62

LUCCA

250059

Hi-Vis pracovní kraťasy

p.77

MAGNETIC

200908

Kalhoty s kapsami na nářadí a nákolenními kapsami

p.10

MONZA

250012

Dvoubarevné kraťasy s kapsami na nářadí

p.49

MANCHESTER

200819

Multinormní Hi-Vis kalhoty s nákolenními kapsami

p.80

ROMA

250024

Dvoubarevné pracovní kraťasy

p.48

MELBOURNE

200953

Stretchové jeansy s kapsami na nářadí a nákolenními kapsami

p.33

SMITH

250044

Canvasové pracovní kraťasy

p.36

MIAMI

200487

Pracovní kalhoty s nákolenními kapsami

p.46

TRIX

250083

Pracovní stretchové kraťasy

p.12

MIAMI COTTON

200536

Pracovní kalhoty s nákolenními kapsami

p.60

TRIX PAINTERS

250091

Malířské stretchové kraťasy s kapsami na nářadí

p.30

NASHVILLE

200658

Dvoubarevné pracovní kalhoty

p.44

VENNA

250030

Hi-Vis pracovní kraťasy

p.68

NASHVILLE WOMEN

200681

Dvoubarevné pracovní kalhoty

p.62

DASSY® LACLOVÉ KALHOTY | KOMBINÉZY
BOLT

400149

Canvasové laclové kalhoty s nákolenními kapsami

p.37

NORDIX WOMEN

300480

Stretchová zimní bunda

p.16

CALAIS

400138

Dvoubarevné laclové kalhoty

p.48

NOUVILLE

300195

Pracovní bunda

p.50

CANNES

100286

Dvoubarevná kombinéza s nákolenními kapsami

p.49

ORLANDO

300367

Hi-Vis bunda

p.77

COLOMBIA

400141

Multinormní Hi-Vis laclové kalhoty s nákolenními kapsami

p.81

PENZA

300219

Fleecová bunda

p.54

DAKOTA

400142

Nehořlavé laclové kalhoty s nákolenními kapsami

p.83

PENZA WOMEN

300294

Fleecová bunda

p.64

MALMEDY

400156

Hi-Vis laclové kalhoty s nákolenními kapsami

p.77

PULSE

300400

Zateplená mikina s kapucí

p.18

NIMES KATOEN

100313

Kombinéza s nákolenními kapsami

p.61

TAVIRA

300304

Softshellová bunda

p.51

NIORT

100333

Multinormní kombinéza s nákolenními kapsami

p.79

TAVIRA WOMEN

300439

Softshellová bunda

p.63

SPENCER

100380

Multinormní Hi-Vis kombinéza s nákolenními kapsami

p.81

TIGNES

500087

Dvoubarevná zimní bunda s kožešinou

p.52

TRONIX

400163

Stretchové laclové kalhoty s nákolenními kapsami

p.12

TULSA

300259

Canvasová pracovní bunda

p.58

TRONIX PAINTERS

400164

Malířské stretchové laclové kalhoty s nákolenními kapsami

p.30

WAYNE

350087

Canvasová zateplená vesta

p.40

TORONTO

100370

Nehořlavá kombinéza s nákolenními kapsami

p.83

TOULOUSE

400127

Hi-Vis laclové kalhoty s nákolenními kapsami

p.70

VENTURA

400101

Laclové kalhoty s nákolenními kapsami

p.48

VENTURA COTTON

400101

Laclové kalhoty s nákolenními kapsami

p.61

BASIEL

300358

Dvoubarevná mikina

p.42

VERSAILLES

400124

Dvoubarevné laclové kalhoty s nákolenními kapsami

p.49

BRANDON

710024

Hi-Vis UV polokošile

p.73

VOLTIC

400148

Laclové kalhoty s nákolenními kapsami

p.13

CARTER

710027

Hi-Vis UV tričko

p.73

WILSON

400143

Multinormní laclové kalhoty s nákolenními kapsami

p.79

CARTERVILLE

710037

Hi-Vis UV tričko s dlouhým rukávem

p.73

CESAR

710004

Dvoubarevná polokošile

p.55

DENVER

300376

Hi-Vis mikina s krátkým zipem

p.71

FELIX

300270

Mikina s krátkým zipem

p.54

DASSY® BUNDY | ZATEPLENÉ VESTY

DASSY® PLETENINY

ATLANTIS

300346

Hi-Vis voděodolná parka

p.70

HUGO

710039

Polokošile vhodná pro průmyslové čištění

p.57

ATOM

300403

Pracovní bunda

p.14

INDY

300318

Mikina s kapucí a krátkým zipem

p.40

AUSTIN

500098

Canvasová zimní bunda

p.40

KINETIC

710019

Tričko

p.21

AVILA

350076

Pracovní vesta

p.50

LEON

710003

Polokošile

p.55

BILBAO

350100

Hi-Vis zateplená vesta

p.70

LEON WOMEN

710006

Polokošile

p.64

CHATEL

500084

Zimní bunda s kožešinovou podšívkou

p.52

LIONEL

300449

Mikina s náplety

p.55

CONVEX

300447

Lehká bunda - mikina

p.18

NEXUS

710025

Tričko

p.20

CONVEX WOMEN

300474

Lehká bunda - mikina

p.24

NEXUS WOMEN

710033

Tričko

p.25

CROFT

300319

Třívrstvá fleecová bunda

p.40

ORBITAL

710011

Polokošile

p.21

DUSSELDORF

300184

Hi-Vis bunda

p.71

OSCAR

710001

Tričko 100% Bavlna

p.55

FARO

350077

Dvoubarevná pracovní vesta

p.50

OSCAR WOMEN

710005

Tričko 100% Bavlna

p.64

FRANKLIN

300374

Multinormní Hi-Vis bunda

p.81

SONIC

710012

Tričko s dlouhým rukávem

p.21

FUSION

350111

Softshellová zateplená vesta

p.14

STELLAR

300394

Mikina s krátkým zipem

p.18

GRAVITY

300396

Softshellová bunda

p.14

TRAXION

710026

Polokošile

p.20

GRAVITY WOMEN

300473

Softshellová bunda

p.24

TRAXION WOMEN

710034

Polokošile

p.25

HULST

350051

Dvoubarevná zateplená vesta

p.51

VELOX

300450

Mikina

p.18

HYPER

300404

Větru a vodě odolná bunda

p.14

VELOX WOMEN

300472

Mikina

p.24

JAKARTA

300336

Dvoubarevná softshellová bunda

p.51

VICTOR

710038

Tričko vhodné pro průmyslové praní

p.57

JAKARTA WOMEN

300435

Dvoubarevná softshellová bunda

p.63

WATSON KIDS

300391

Mikina na zip a s kapucí

p.65

KALUGA

300247

Hi-Vis fleecová bunda

p.71

KAZAN

300217

Dvoubarevná fleecová bunda

p.54

KAZAN WOMEN

300293

Dvoubarevná fleecová bunda

p.64

KENT

300316

Canvasová pracovní bunda

p.37

ACHILLES

10003

Bezpečnostní sandály

p.87

KIEL

300245

Multinormní bunda

p.78

CORUS

10010

Bezpečnostní polobotky

p.86

LIMA

500120

Hi-Vis zimní bunda

p.74

HERMES

10001

Bezpečnostní kotníková obuv

p.88

LOCARNO COTTON

300233

Pracovní bunda

p.61

JUPITER

10006

Bezpečnostní polobotky

p.87

LUGANO

300183

Dvoubarevná pracovní bunda

p.50

NEPTUNUS

10007

Bezpečnostní polobotky

p.87

MALAGA

300329

Hi-Vis softshellová bunda

p.71

NOX

10011

Bezpečnostní polobotky

p.86

MINSK

300411

Zimní bunda

p.52

SPARTA

10009

Bezpečnostní kotníková obuv

p.86

MONS

350062

Zateplená vesta

p.51

THANOS

10008

Bezpečnostní kotníková obuv

p.88

MONTANA

300342

Nehořlavá bunda

p.83

ZEUS

10002

Bezpečnostní polobotky

p.88

NORDIX

300463

Stretchová zimní bunda

p.16

DASSY® BEZPEČNOSTNÍ OBUV

137

DASSY® PŘÍSLUŠENSTVÍ

138

ARES

800055

Vložky do bot

p.89

ASTRIX

800107

Pouzdro na ID kartu

p.90

AURA

800068

Pletená šála

p.91

BRIGHTON

800002

Kapsář na nářadí

p.91

CERES 130cm

800063

Kulaté tkaničky 130cm

p.89

CERES 150cm

800063

Kulaté tkaničky 150cm

p.89

CRATOS

800047

Certifikované nákoleníky

p.90

GORDON WITH LOOPS

800076

Canvasový kapsář na nářadí s poutky na suchý zip

p.91

JUNO

720002

Vlněné ponožky

p.91

LEOS 120cm

800075

Ploché tkaničky 120cm

p.89

LEOS 150cm

800075

Ploché tkaničky 150cm

p.89

MERCURIUS

800019

Pásek s potiskem

p.90

NOTUS

800013

Nákoleníky

p.90

ODIN

910011

Pletená čepice

p.91

PLUTO

720001

Coolmaxfx ponožky

p.91

SATURNUS

800026

Pásek

p.90

THEMIS

800062

Šle s potiskem

p.91

TRITON

910004

Čepice s výšivkou DASSY

p.91

XANTUS

800102

Stretchový pásek s logem DASSY

p.90

®

Buďte stále aktuální
sledujte DASSY® na všech online kanálech

/DASSYprofessionalworkwear
www.dassy.eu
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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.

Zvýšení bezpečnosti a komfortu oděvů pro práci profesionálů. To je naše mise.
Den co den se snažíme nabídnout ty nejlepší pracovní oděvy se zaměřením na
funkčnost, kvalitu, odolnost a design. Takže můžete začít pracovat s plnou důvěrou.
Protože práci dokončíte.
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