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Keprová vazba, 100 % bavlna, 270 g/m2

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L), 

58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)

  retrorefl exní páska na zadním dílu
  multifunkční kapsy
  pruženka v boční části pasového límce
  zdvojená sedová část pro zvýšení odolnosti
  poutko na kladivo

Single Jersey, 

100 % předsrážená bavlna, 160 g/m2

S - 3XL

Single Jersey, 

100 % předsrážená bavlna, 160 g/m2

S - 4XL

Novinka. Bližší informace o termínu naskladnění vám poskytne obchodní oddělení. 

  odolné pánské tričko z kvalitní předsrážené bavlny
  střih s bočními švy
  pratelné na 95 °C (bílé) a 60 °C (barevné)
  kulatý výstřih
  průkrčník lemován žebrovým úpletem 1:1
  zpevnění ramenních švů páskou

  odolné dámské tričko z kvalitní předsrážené bavlny
  projmutý střih s bočními švy
  pratelné na 95 °C (bílé) a 60 °C (barevné)
  kulatý výstřih
  průkrčník lemován žebrovým úpletem 1:1
  zpevnění ramenních švů páskou

průkrčník lemován 

žebrovým úpletem 1:1

pratelné na 95 °C (bílé) 

a 60 °C (barevné)

předsrážená 

bavlna 160 g/m2

pratelné na 95 °C (bílé) 

a 60 °C (barevné)

předsrážená 

bavlna 160 g/m2

retrorefl exní páska 

na zadním dílu

multifunkční kapsy

průkrčník lemován 

žebrovým úpletem 1:1

pruženka v boční části 

pasového límce
Montérky, laclové kalhoty, vesty a bundy RIMECK® jsou vyrobeny ze 

špičkového materiálu a outdoorová kolekce je navíc posilněná certi-

fikovaným materiálem CORDURA® používaným například v armádě. I přes 

vysokou pevnost se příjemně nosí a zároveň úspěšně vzdoruje odření, oprání 

a všem formám opotřebení. Vydrží tedy plnit své poslání skutečně dlouho.
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  retrorefl exní páska na zadním dílu
  multifunkční kapsy
  pruženka v boční části pasového límce
  poutko na kladivo
  CORDURA® v kontrastní barvě

Single Jersey, 

100 % předsrážená bavlna, 200 g/m2

S - 3XL

Single Jersey, 

100 % předsrážená bavlna, 200 g/m2

S - 4XL

Novinka. Bližší informace o termínu naskladnění vám poskytne obchodní oddělení. 

   odolné pánské tričko vyšší gramáže 
z kvalitní předsrážené bavlny
  střih s bočními švy
  pratelné na 95 °C  (bílé) a 60 °C (barevné)
  kulatý výstřih
  průkrčník lemován žebrovým úpletem 1:1
  zpevnění ramenních švů páskou

   odolné dámské tričko vyšší gramáže 
z kvalitní předsrážené bavlny
  projmutý střih s bočními švy
  pratelné na 95 °C  (bílé) a 60 °C  (barevné)
  kulatý výstřih
  průkrčník lemován žebrovým úpletem 1:1
  zpevnění ramenních švů páskou

průkrčník lemován 

žebrovým úpletem 1:1

pratelné na 95 °C (bílé) 

a 60 °C (barevné)

předsrážená bavlna 

160 g/m2

pratelné na 95 °C (bílé) 

a 60 °C (barevné)

retrorefl exní páska 

na zadním dílu

multifunkční kapsy
CORDURA® v kontrastní 

barvě

průkrčník lemován 

žebrovým úpletem 1:1

pruženka v boční části 

pasového límce

předsrážená bavlna 

160 g/m2

Plátnová vazba, 65 % polyester, 35 % bavlna, 

270 g/m² (CORDURA® 100 % PAD, 210 g/m²)

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L), 

58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)
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Single Jersey, 

100 % předsrážená bavlna, 

160 g/m2

S - 3XL

   odolné triko s dlouhým rukávem 
z kvalitní předsrážené bavlny 
  střih s bočními švy
  pratelné na 95 °C (bílé) 
a 60 °C (barevné)
  kulatý výstřih
  lemovaný průkrčník a manžety 
z žebrového úpletu 1:1
  zpevnění ramenních švů páskou

Novinka. Bližší informace o termínu naskladnění vám poskytne obchodní oddělení. 

pratelné na 95 °C (bílé) 

a 60 °C (barevné)

předsrážená bavlna

lemovaný průkrčník 

a manžety z žebrového 

úpletu 1:1

průkrčník manžeta
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Keprová vazba, 

100 % bavlna, 270 g/m²

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L),

58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)

multifunkční

 kapsy

multifunkční kapsy

retrorefl exní

 páska

retrorefl exní páska

poutko 

na zavěšení

pruženka v bocích

elastická

 manžeta

zdvojená kolena

retrorefl exní páska na předním 
i zadním dílu
multifunkční kapsy
pruženka v boční části 
pasového límce kalhot
zdvojená kolena a sedová část
pro zvýšení odolnosti
poutko na kladivo

Keprová vazba, 

100 % bavlna, 270 g/m²

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L),

58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)

   retrorefl exní páska 
na zádech a rukávech
   rukávy zakončené 
elastickou manžetou
  multifunkční kapsy
   pruženka v boční části 
dolního kraje bundy
  poutko na zavěšení
   zadní díl se záhyby 
pro volnost pohybu
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 WOODY W52

02/01 94/01

600

retrorefl exní páska 
na předním i zadním dílu
multifunkční kapsy
poutko na zavěšení
pruženka v boční části 
dolního kraje vesty
zadní díl se záhyby 
pro volnost pohybu

multifunkční

 kapsy

retrorefl exní

 páska

poutko 

na zavěšení

pruženka

retrorefl exní páska

poutko na zavěšení

pruženka

multifunkční kapsy

Keprová vazba, 

100 % bavlna, 270 g/m²

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L),

58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)
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Keprová vazba, 

100 % bavlna, 270 g/m²

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L),

58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)

retrorefl exní páska pod koleny
na předním dílu kalhot
multifunkční kapsy
zapínání na knofl íky v boční části
zdvojená kolena a sedová část 
pro zvýšení odolnosti
poutko na kladivo
kalhoty s nastavitelným laclem 
zapínané na plastovou sponu 
elastické šle 

elastické šle

zdvojená kolena

nastavitelný lacl

retrorefl exní páska

pruženka

 v zadní části

pruženka v zadní části multifunkční kapsy
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  RANGER W53

  RANGER W03
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94/01

94/01

400

400

RANGER
KO L E KC E

retrorefl exní páska na předním 
i zadním dílu a na rukávech
elastická manžeta v rukávu
multifunkční kapsy 
poutko na zavěšení
v boční části dolního kraje možnost
nastavení šíře obvodu - na 3 druky
CORDURA® použita v kontrastní barvě
uzavíratelná kapsa na rukávu

retrorefl exní páska v dolní části nohavic
multifunkční kapsy
pruženka v boční části 
pasového límce kalhot
zdvojená kolena pro zvýšení odolnosti
poutko na kladivo 
CORDURA® použita v kontrastní barvě

multifunkční

 kapsy

multifunkční kapsy

CORDURA®

 retrorefl exní páska

poutko 

na zavěšení

pruženka v bocích

elastická

 manžeta

CORDURA®

Plátnová vazba, 65 % polyester, 

35 % bavlna, 270 g/m²

(CORDURA® 100 % PAD, 210 g/m²)

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L), 

58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)

Plátnová vazba, 65 % polyester, 

35 % bavlna, 270 g/m²

(CORDURA® 100 % PAD, 210 g/m²)

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L), 

58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)
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  RANGER W54

02/01 94/01

400

retrorefl exní páska 
na předním i zadním dílu
multifunkční kapsy
poutko na zavěšení
v boční části dolního kraje možnost
nastavení šíře obvodu - na 3 druky
CORDURA® použita v kontrastní barvě

multifunkční

 kapsy

retrorefl exní

 páska

CORDURA®

3 druky

retrorefl exní páska

CORDURA®

3 druky

multifunkční kapsy

Plátnová vazba, 65 % polyester, 

35 % bavlna, 270 g/m²

(CORDURA® 100 % PAD, 210 g/m²)

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L), 

58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)
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  RANGER W04

94/0102/01

400

retrorefl exní páska v dolní části nohavic
multifunkční kapsy
zapínání na knofl íky v boční části
poutko na kladivo
kalhoty s nastavitelným laclem 
zapínané na plastovou sponu 
elastické šle 
CORDURA® použita v kontrastní barvě

elastické šle

CORDURA®

nastavitelný lacl

retrorefl exní páska

pruženka

 v zadní části

pruženka v zadní části multifunkční kapsy

Plátnová vazba, 65 % polyester, 

35 % bavlna, 270 g/m²

(CORDURA® 100 % PAD, 210 g/m²)

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L), 

58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)
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  JACKET 501

DUO

FLEECE
KO L E KC E

*4XL pouze v barvách 01, 02, 05, 23, 94

   fl eecová bunda klasického střihu 
s dvěma kapsami na zip
  celopropínací na zip
  rukávy stažené do manžety s pruženkou
  dolní okraj na stažení elastickou šňůrkou
  antipillingová úprava na vnější straně

Fleece, 100 % polyester, antipillingová 

úprava, 280 g/m2

S - 4XL*

antipillingová úprava

dvě kapsy na zip

elastická šňůrka

   fl eecová bunda projmutého střihu 
s dvěma kapsami na zip
  celopropínací na zip
  možnost stažení dolního lemu elastickou šňůrkou
  antipillingová úprava na vnější straně
  rukávy stažené do manžety s pruženkou

Fleece, 100 % polyester, antipillingová 

úprava, 280 g/m2

XS - 2XL

antipillingová úprava

dvě kapsy na zip

elastická šňůrka
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400

  JACKET HI-Q 506

400

  NEXT 518

  kvalitní unisexová fl eecová vesta klasického střihu
  dvě přední lištové kapsy na zip
  možnost stažení dolního lemu elastickou šňůrkou
  antipillingová úprava na vnější straně vesty

Fleece, 100 % polyester, antipillingová úprava, 

280 g/m2

XS - 3XL

antipillingová úprava

dvě kapsy na zip

elastická šňůrka

  celopropínací unisexová fl eecová bunda
  vysoce hřejivý materiál
  ramena kryta nepromokavou, 
oděruvzdornou tkaninou
  antipillingová úprava na vnější straně
  rukávy nastavitelné suchým zipem
  dvě kapsy na zip

Fleece, 100 % polyester, antipillingová úprava, 

360 g/m2

Doplňkový materiál: Rip Stop 

s PU potahem 210T nylon

S - 3XL

odolný Rip Stop 

na ramenou

dvě kapsy na zip

rukávy nastavitelné 

suchým zipem

antipillingová úprava
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  HV BRIGHT 9V4

  HV RUNWAY 2V9

97 98

400

400

  HV BRIGHT 9V3

97 98

400

  HV PROTECT 1V9

97 9798 98

400

HIGH-VISIBILITY

NEW

NEW Novinka. Bližší informace o termínu naskladnění vám poskytne obchodní oddělení. 

KO L E KC E

Osnovní pletenina, fl uorescenční 100 % polyester,

120 g/m², retrorefl exní pruhy  

31 (VP 101 – 119 cm), 32 (VP 122 – 134 cm)

Interlokové pique, 55 % bavlna, 45 % polyester, 

175 g/m2, retrorefl exní pruhy 3M

S - 3XL

dětská výstražná vesta s vysokou viditelností
zapínání na suché zipy ve středu předního dílu

EN 1150
oděvy s vysokou

viditelností pro 
neprofesionální 

použití

Osnovní pletenina, fl uorescenční 100 % polyester,

120 g/m², retrorefl exní pruhy

M (VP 160 - 176 cm), 2XL (VP 184 - 192 cm)

výstražná vesta s vysokou viditelností
zapínání na suché zipy ve středu předního dílu

EN ISO 20 471
oděvy s vysokou

viditelností (třída 2)

EN ISO 13 688
ochranné oděvy

Interlokové pique, 55 % bavlna, 45 % polyester, 

175 g/m², retrorefl exní pruhy 3M

S - 3XL

EN ISO 20 471
oděvy s vysokou

viditelností (třída 2)

EN ISO 13 688
ochranné oděvy

  unisexová polokošile z fl uorescenčního materiálu
  střih s bočními švy
  límeček z žebrové pleteniny s dekorativním proužkem
  léga s třemi knofl íčky v barvě materiálu
  použity certifi kované retrorefl exní pruhy výrobce 3M

EN ISO 20 471
oděvy s vysokou

viditelností (třída 2)

EN ISO 13 688
ochranné oděvy

  unisexové tričko z fl uorescenčního
materiálu s hlavicovým rukávem
  bavlna na vnitřní části pro lepší komfort
  průkrčník lemovaný žebrovým
úpletem 1:1 ze 100% polyesteru
  střih s bočními švy
  použity certifi kované retrorefl exní pruhy výrobce 3M
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  HV Polar JACKET 5V1

97 98

  HV ESSENTIAL 4V6

97 98

3

3

400

400

Fleece, 100 % polyester, 280 g/m², 

retrorefl exní pruhy 3M

M - 3XL

fl eecová bunda z fl uorescenčního materiálu 
celopropínací na zip
dvě přední výpustkové kapsy uzavíratelné na zip 
prostorné kapesní váčky sahají až do dolního kraje
možnost stažení spodního lemu elastickou šňůrkou 
rukávy stažené pruženkou, poutko na zavěšení
antipilingová úprava na vnější straně
použity certifi kované retrorefl exní pruhy výrobce 3M

Single Jersey, vnitřní strana počesaná,

100 % polyester, 300 g/m², retrorefl exní pruhy 3M

M - 3XL

mikina z fl uorescenčního materiálu 
s hlavicovým rukávem
vnitřní strana počesaná
dolní kraj, rukávy a průkrčník ukončen lemem
z žebrového úpletu 1:1
použity certifi kované retrorefl exní pruhy výrobce 3M

žebrový úplet

elastická

 šňůrka

celopropínací

 zip

hlavicový

 rukáv

retrorefl exní pruhy 3M elastická šňůrka

retrorefl exní

 pruhy 3M

EN ISO 20 471
oděvy s vysokou

viditelností (třída 3)

EN ISO 13 688
ochranné oděvy

EN ISO 20 471
oděvy s vysokou

viditelností (třída 3)

EN ISO 13 688
ochranné oděvy
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  HV PRACTIC 5V9   HV REFLEX 3V5

  HV TWISTER 3V8

97 97

97

98

98

300

400

  HV ENERGY 9V2

97 98

300

Fleece, 100 % polyester, 240 g/m²

univerzální velikost pro dospělé

Kepr, 50 % bavlna, 50 % polyester, 240 g/m²

nastavitelná

Single Jersey, 100 % polyester,

190 g/m², retrorefl exní pruhy

univerzální (50 x 26 cm)

fl uorescenční šátek s retrorefl exními pruhy
dolní okraje prošité na obou stranách
po straně šev
víceúčelové užití
(možnosti nošení jsou zobrazeny na balení)

2 v 1 (čepice a nákrčník) ve fl uorescenčních barvách
v horní části možnost stažení šňůrkou
antipillingová úprava z vnější strany

šestipanelová čepice z fl uorescenčního materiálu
retrorefl exní lem na kšiltu
velikost nastavitelná suchým zipem
s našitou retrorefl exní páskou
obšívané větrací otvory

Oxford, 100 % polyester, 70 - 80 g/m²,

retrorefl exní pruh

univerzální (45 x 34 cm)

praktický batoh na záda z fl uorescenčního materiálu
použit retrorefl exní pruh
refl exní prvky v dolních rozích
dvě stahovací šňůrky
vnitřní kapsa na zip
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