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Od roku 2000 nabízíme vlastní zakázkovou výrobu. Disponujeme velkokapacitní šicí dílnou, která v současné době zaměstnává přes 
60 zaměstnanců. Tato zakázková výroba uspokojí individuální požadavky zákazníků ze všechpracovních sfér - od stavbařů, svářečů, 
chemiků, energetiků až po gastronomii a zdravotnictví.

ZAKÁZKOVÉ ŠITÍ A VÝDEJNÍ AUTOMATY

VÝDEJNÍ AUTOMATY 590

ZAKÁZKOVÉ ŠITÍ ODĚVŮ 591

PRACOVNÍ SOUPRAVY 592

PRACOVNÍ UNIFORMY 594

VÝŠIVKA A POTISK 586

584584

Od roku 2000 nabízíme vlastní zakázkovou výrobu. Disponujeme velkokapacitní šicí dílnou, která v současné době zaměstnává přes 
60 zaměstnanců. Tato zakázková výroba uspokojí individuální požadavky zákazníků ze všechpracovních sfér - od stavbařů, svářečů, 
chemiků, energetiků až po gastronomii a zdravotnictví.

VÝDEJNÍ AUTOMATY 590

ZAKÁZKOVÉ ŠITÍ ODĚVŮ 591

PRACOVNÍ SOUPRAVY 592

PRACOVNÍ UNIFORMY 594

VÝŠIVKA A POTISK 586



585

ŠI
TÍ

 A
 P

OT
IS

KY

ZAKÁZKOVÉ ŠITÍ A VÝDEJNÍ AUTOMATY
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Technologie potisku, při níž se barva loga protlačuje 
přes speciální síto upnuté v rámu. Barva se vpíjí přímo 
do struktury materiálu a stává se tak jeho součástí. 
Poté je tepelně fi xována. Tuto technologii nelze 
aplikovat na fl eece, pletené či zimní zboží, kšiltovky 
a zdvojené materiály. Výhodou je široký výběr barev, 
trvanlivost, vysoká odolnost vůči mechanickému 
zatížení. Doporučujeme pro tisk na montérkové 
soupravy, trička, kombinézy, haleny, mikiny, refl exní 
vesty. Ideální technologie pro vícekusé zakázky. 
Je vhodný na textil, který podléhá častým pracím 
cyklům.

SÍTOTISK

VYŠÍVACÍ A POTISKOVÁ DÍLNA
Nedílnou součástí námi poskytovaných služeb je výšivka a potisk oděvů Vaším fi remním logem, případně 
zajištění požadované impregnace oděvů. Níže Vám ve stručnosti přiblížíme nejčastěji používané a námi 
nabízené technologie. Při zadávání zakázky je důležité vhodně zvolit technologii, dodat náhled loga 
v digitální podobě, specifi kovat barevné provedení, velikost a umístění loga. Na základě těchto informací 
stanovíme přesnou cenovou kalkulaci. 

Naše sítotisková dílna se rozrostla o nový stroj,
desetipaletový poloautomat VARI PRINT EASY od 
fi rmy Schenk. Deseti paletový v praxi znamená, že má 
osm palet tiskových a zbývající dvě palety slouží jako 
nakládací a vykládací pro oděvy. Ve většině případů 
je logo nejprve podtištěno podkladovou bílou barvou, 
aby každá následující barva byla dostatečně sytá 
a tištěná už pouze v jedné vrstvě. K poloautomatu VARI 
PRINT EASY, který je 4x rychlejší a o polovinu větší 
než stávající ruční stroje jsme museli navíc dokoupit 
výkonnější a delší sušící tunel. Tyto dva nové stroje 
nám zabírají třetinu přízemí potiskové dílny!

586586

nám zabírají třetinu přízemí potiskové dílny!
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VÝŠIVKA
Předností této technologie je vysoká životnost vyšitého motivu, jeho stálobarevnost, odolnost při praní na vysokou 
teplotu a při chemickém čištění, s vyjímkou bělení a impregnace. Používáme japonský stroj TAJIMA s možností 
až patnáctibarevné výšivky, tvorby 3D výšivky a výšivky velmi jemných detailů o minimální výšce 4 mm. Díky speciálnímu 
upínacímu systému jsme schopní vyšít motiv i na těžko dostupná místa, jako jsou kapsy, rukávy, nohavice, ponožky, 
rukavice či obuv. Jeho další nespornou výhodou je vyšívání přes švy oděvu bez zhoršení kvality samotné výšivky.  
Tuto technologii lze využít na téměř všechny druhy materiálů.Tuto technologii lze využít na téměř všechny druhy materiálů.

Jedná se o ochranu oděvů chemickou cestou. 
Nabízíme da typy impregnace oděvů - protiprašnou 
a nehořlavou. Nelze použít na zimní, pletené, fl eecové 
a pogumované oděvy.

Impregnace
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prodyšný a příjemný při nošení.

DIGITÁLNÍ TISKDIGITÁLNÍ TISKDIGITÁLNÍ TISK

Naše potisková dílna používá k digitálnímu tisku na textil tiskárnu DTG M2, kde je možné tisknou jak ty 
nejsložitější motivy (fotografi e, přechody barev apod.) tak také několik kusů textilu najednou.

Velkou  výhodou a předností přímého digitálního 
tisku, který se řadí mezi nejmodernější metodou 
současné doby, je neomezená barevnost, 
docílení barevných přechodů, tisk přes švy, zipy 
i knofl íčky, možnosti tisku složitých motivů, 
ale také například tisku fotografi í, či různých 
kreativních efektů. Digitální tisk řadíme mezi 
přímé tisky, tzn. barva nanesená přímo do 
struktury materiálu se stává jeho součástí. 
Samotný textil je i při tak velkém formátu loga stále 
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LASERTISK
Technologie, při níž se logo digitálně přenese na speciální nosnou fólii, která je následně aplikována na oděv 
pomocí termolisu. Touto technologií je možné přenášet i fotografi e. Výhodou je velký výběr barev, možnost 
dodržení i velice drobných detailů. Nelze aplikovat na fl eece a pogumované oděvy.

TRANSFER
Jedná se o využití principu sítotisku. Barva se pomocí speciálního síta přenese na tzv. transferový papír
a poté se aplikuje na oděv pomocí termolisu. Výhodou této technologie je možnost využití široké škály barev 
a zhotovení i velmi jemného grafi ckého motivu. Transfer není vhodný na pletené a pogumované oděvy.

ŘEZANÝ NYLON
ŘEZANÝ FLOCK

Technologie, jejíž princip spočívá v přenosu daného grafi ckého prvku na elastickou vynilovou či fl ockovou fólii. 
Po vyřezání a  separaci přebytečných částí materiálu je grafi cký motiv za pomoci termolisu přenesen na vybraný 
textil. Předností technologie je hranová ostrost a přesnost. Je vhodná pro malosériovou produkci. Nelze vyrobit 
extrémně malá loga či písmena. Tutto technologii nelze aplikovat na pogumované oděvy.
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Výdejní automat ASD

Toto řešení přispívá k významným úsporám ve spotřebě 
OOPP. Automat sám identifi kuje zaměstnance a vydá 
mu prostředky OOPP, díky čemuž nepotřebuje dohled 
další osoby. Systém díky množstevnímu omezení vydá 
pracovníkovi pouze tolik prostředků OOPP, které jsou 
nezbytné pro práci v danou chvíli.

Díky své kompaktní velikosti ocení tento automat 
především fi rmy, které mají omezený prostor a nutnost 
vydávat více různých produktů.

Identifi kace uživatele se provádí přiblížením ID karty 
nebo PINem. V závislosti na oprávněních lze zboží 
odebrat nebo i vrátit do automatu. Systém zobrazí 
informace o vybraném produktu na displeji. Po výběru 
produktu systém indikuje pozici úrovně, ze které bude 
vydáván produkt. Ten bude rozeznán pomocí LED diody 
a displeje. Z této výdejní pozice si následně zaměstnanec 
odebere vybraný produkt.

K automatu lze připojit přídavné zařízení bez nutnosti 
další řídící jednotky. Podmínkou je umístění těchto 
zařízení na jednom místě společně s automatem, který 
již řídící jednotku obsahuje. Zařízení lze libovolně 
kombinovat s ostatními typy skladových systémů 
s použitím jedné řídící jednotky a společného řídícího 
a vyhodnocovacího softwaru. Tento systém umožňuje 
snížit celkovou pořizovací cenu zařízení. Podstatnou 
výhodou tohoto řešení je jednoduchá instalace 
a přístup k zařízení přes speciální software. Data 
jednotlivých transakcí jsou zasílána do vyhodnovacího 
komunikačního datového centra na FTP nebo email.

Výhody výdejního automatu:
» Automat projde i běžnými dveřmi, nejsou požadavky na
   zvětšené průchozí rozměry
» Automatizace procesu vydávání a řízení bezpečnosti 
  a ochrany zdraví
» Schopnost omezit množství vydaných prostředků
» Snížení spotřeby zboží
» až 1080 výdejních pozic
» Možnost umístit zařízení v blízkosti zaměstnance
» Snadné řízení logistických procesů
» Produkty není třeba speciálně balit
» Vzdálený přístup k výdejním pozicím automatu
» Může nahradit konsignační sklad
» Automat lze využívat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
» Rychlá identifi kace zaměstnance
» Velká variabilita uživatelského softwaru

Toto řešení přispívá k významným úsporám ve spotřebě 
OOPP. Automat sám identifi kuje zaměstnance a vydá 
mu prostředky OOPP, díky čemuž nepotřebuje dohled 
další osoby. Systém díky množstevnímu omezení vydá 
pracovníkovi pouze tolik prostředků OOPP, které jsou 

Díky své kompaktní velikosti ocení tento automat 
především fi rmy, které mají omezený prostor a nutnost 

Identifi kace uživatele se provádí přiblížením ID karty 
nebo PINem. V závislosti na oprávněních lze zboží 
odebrat nebo i vrátit do automatu. Systém zobrazí 
informace o vybraném produktu na displeji. Po výběru 
produktu systém indikuje pozici úrovně, ze které bude 
vydáván produkt. Ten bude rozeznán pomocí LED diody 
a displeje. Z této výdejní pozice si následně zaměstnanec 

K automatu lze připojit přídavné zařízení bez nutnosti 
další řídící jednotky. Podmínkou je umístění těchto 
zařízení na jednom místě společně s automatem, který 
již řídící jednotku obsahuje. Zařízení lze libovolně 
kombinovat s ostatními typy skladových systémů 
s použitím jedné řídící jednotky a společného řídícího 
a vyhodnocovacího softwaru. Tento systém umožňuje 
snížit celkovou pořizovací cenu zařízení. Podstatnou 
výhodou tohoto řešení je jednoduchá instalace 
a přístup k zařízení přes speciální software. Data 
jednotlivých transakcí jsou zasílána do vyhodnovacího 

VÝDEJNÍ AUTOMATY
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Veškeré námi šité pracovní oděvy splňují požadavky normy 
EN ISO 13688. Šijeme dle pánských i dámských střihů, 
zhotovujeme nestandardní velikosti přesně na míru. Provádíme 
také zakázkové úpravy našich standartních modelů. Mimo 
běžných pracovních oděvů se zabýváme i výrobou speciálních 
ochranných oděvů jako jsou například: výstražné oděvy (dle EN 
ISO 20471), oděvy pro svářeče (dle EN ISO 11611), nehořlavé 
a antistatické oděvy (dle EN ISO 11612 a EN 1149).

Pracovní oděvy vyrábíme pouze z kvalitních vysrážených a stálo-
barevných materiálů, které jsou opatřeny materiálovým listem, 
zaručujícím gramáž na m2, stálobarevnost a strukturu se 
zaručenou dostavou (počet vazebních bodů na cm2) v keprové 
nebo plátnové vazbě. 

Složení materiálu může být 100 % BA nebo směs (65 % PES 
a 35 % BA, popřípadě jiný poměr bavlny, polyesteru, nylonu, 
spandexu, viskózy a hedvábí). Nabízíme širokou paletu barev - 
dle vzorníku. Gramáž látky od 135 g/m2 do 270 g/m2. Naše 
výrobky jsou zhotoveny technologiemi zaručujícími plnění 
zátěžových parametrů v jednotlivých profesích.

Samozřejmostí je propracovanost detailů při šití a finální úpravě 
každého kusu oděvu. Oděv je opatřen štítkem o způsobu 
údržby. Budete-li oděv udržovat podle těchto instrukcí, bude 
Vám dlouho a spolehlivě sloužit.

Standardní modely je možné modifikovat dle přání zákazníka, 
např.:
» našití reflexních pásů v šířce 2,5 nebo 5 cm
» ukončení dolních okrajů rukávů a nohavic dle přání zákazníka
» změna počtu a tvaru kapes
» barevné odlišení sedla
» zesílení ramen, loktů, kolen, stehen a sedových částí kalhot
» našití vyšitého loga.

Při zadávání poptávky od Vás budeme potřebovat informace, 
na základě kterých Vám vykalkulujeme cenu:
» gramáž a složení materiálu
» barvu látky (případně barevnou kombinaci)
»  střih oděvu (pokud se neshoduje se střihem některého  

z našich skladových oděvů, nutno dodat nákres nebo ušitý 
vzorek)

» množství

ŠICÍ DÍLNA

Nová budova šicí dílny v Ostravě
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PRACOVNÍ SOUPRAVY A UNIFORMY
Ná následujících dvoustranách Vám ukážeme vzorky prací pracovních sourav a uniforem, které vnikly 
na naší šicí dílně. Individuální a speciální řešení souprav, které mají nejvyšší kvalitu a zpracování!na naší šicí dílně. Individuální a speciální řešení souprav, které mají nejvyšší kvalitu a zpracování!
Ná následujících dvoustranách Vám ukážeme vzorky prací pracovních sourav a uniforem, které vnikly 
na naší šicí dílně. Individuální a speciální řešení souprav, které mají nejvyšší kvalitu a zpracování!na naší šicí dílně. Individuální a speciální řešení souprav, které mají nejvyšší kvalitu a zpracování!
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PÁNSKÉ TĚLESNÉ ROZMĚRY

DÁMSKÉ TĚLESNÉ ROZMĚRY
Velikost XS S M L XL 2XL

34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56

Obvod hrudi 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112  112-116 116-120 120-124

Obvod pasu 60-64 64-68 68-72 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108

Obvod boků 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124 124-128 128-132

Velikost 3XL 4XL

58 60 62 64

Obvod hrudi 124-128 128-132 132-136 136-140

Obvod pasu 108-112 112-116 116-120 120-124

Obvod boků 132-136 136-140 140-144 144-148

Velikost 3XL 4XL

64 66 68

Obvod hrudi 124-128 128-132 132-136

Obvod pasu 112-116 116-120 120-124

Obvod krku 47 48

Rozměry jsou uvedeny v cm.
*Tolerance + - 5%

Velikost S M L XL 2XL

44 46 48 50 52 54 56 58 60  62

Obvod hrudi 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124

Obvod pasu 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112

Obvod krku 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

obvod hrudi

obvod pasu
170
cm

obvod hrudi

výškaobvod pasu

obvod boků

170
cm

pro následující výškové skupiny

182
cm

194
cm

EU

UK

CM*

34

2

22,9

35

3

23,1

36

3,5

23,6

37

4

24,2

38

5

24,9

39

6

25,5

40

6,5

26,1

40

7

26,8

42

8

27,5

EU

UK

CM*

43

9

28,2

44

9,5

28,8

45

10

29,5

46

11

30,1

47

12

30,9

48

13

31,5

49

14

32,1

50

15

32,4

   Velikost a údaje o délkách mohou být odlišné v závislosti na střihu, značce a výrobci.
* Hodnota uvedená v tabulce udává délku vnitřní stélky v cm.

VELIKOSTNÍ TABULKA OBUVI

TABULKY VELIKOSTÍ
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• maximální teplota praní 95 °C
• normální postup

• maximální teplota praní 95 °C
• mírný postup

• maximální teplota praní 70 °C
• normální postup

• maximální teplota praní 60 °C
• normální postup

•  maximální teplota praní 60 °C
• mírný postup

• maximální teplota praní 50 °C
• normální postup

• maximální teplota praní 50 °C
• mírný postup

• maximální teplota praní 40 °C
• normální postup

• maximální teplota praní 40 °C
• mírný postup

• maximální teplota praní 40 °C
• velmi mírný postup

• maximální teplota praní 30 °C
• normální postup

• maximální teplota praní 30 °C
• mírný postup

• maximální teplota praní 30 °C
• velmi mírný postup

• ruční praní
• maximální teplota praní 40 °C

• výrobek se nesmí prát

•  žehlení při maximální teplotě 
žehlící plochy 200 °C

•  žehlení při maximální teplotě 
žehlící plochy 150 °C

•  žehlení při maximální teplotě 
žehlící plochy 110 °C

•  žehlení parou může zbůsobit 
nenávratné poškození

SYMBOLY PRO OŠETŘOVÁNÍ ODĚVŮ

ŽEHLENÍ

SUŠENÍ V BUBNOVÉ SUŠIČCE

CHEMICKÉ ČIŠTĚNÍ

BĚLENÍ CHLÓREM
• povoleno použití všech     
    oxidačních bělících prostředků

•  povolen pouze oxidační / 
nechlorový bělící prostředek

• výrobek se nesmí bělit

•  profesionální chemické čištění 
tetrachloretenem a všemi rozpouštědly 
uvedenými pod symbolem F

• normální postup

•  profesionální chemické čištění 
tetrachloretenem a všemi rozpouštědly 
uvedenými pod symbolem F

• mírný postup

•  profersionální chemické čištění v 
uhlovodících (destinační rozmezí mezi 150 °C 
a 210 °C, bod vzplanutí mezi 38 °C a 70 °C)

• normální postup

•  profersionální chemické čištění v 
uhlovodících (destinační rozmezí mezi 150 °C 
a 210 °C, bod vzblanutí mezi 38 °C a 70 °C)

• mírný postup

•  výrobek se nesmí chemicky 
čistit

• profesionální čištění za mokra
• normální postup

• profesionální čištění za mokra
• mírný postup

• výrobek se nesmí sušit
    v bubnově sušičce

• profesionální čištění za mokra
• velmi mírný postup

•  výrobek se může sušit 
v bubnové sušičce

• normální teplota
•  výrobek se může sušit v bub-

nové sušičce
• nižší teplota sušení

VYSVĚTLIVKY
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S1P

Kovová špice a planžeta

Kovová špice

Nekovová špice a planžeta

Kategorie obuvi

ESD Ochrana

Zboží na objednávku

Dámská verze

Zimní verze

Vyrobeno v EU

Vyrobeno v ČR

Voděodolný materiál

GORE-TEX materiál

Vibram materiál

Obuv bez kovových součástí

TPU

Prodyšný materiál

Voděodolný materiál

TPU membrána

Novinka

Doprodejové zboží

a1 - Odolnost proti poškrábání

a2 - Ochrana proti zamlžování

a3 - Ochrana proti UV paprskům

a4 - Nastavitelná délka postranic

a5 - Nastavitelný úhel zorníku

a6 - Měkké konce postranic

c1 - Mechanická rizika

c2 - Specifi cká chemická odolnost

c3 - Ochrana proti teplu

c4 - Mikroorganismy

c5 -Tepelná rizika, svařování

c6 - Radioaktivní kontaminace

c7 - Chlad

c8 - Práce pod napětím

c9 - Odolnost proti říznutí a bodnutí ručními noži

c10 - Určšeno pro krátkodobý styk s potravinami

Zboží pověšeno na blistru

Refl exní prvky

Novinka!
Doprodej!

Neobsahuje latex

Nelze opakovaně použít

Upínání na temeni hlavy

Účinnost proti koronavirům

Test dolomitickým prachem

Upínání za uši

polomaska třídy FFP2

polomaska třídy FFP3

polomaska třídy FFP1

Pro opakované užívání

Obsahuje aktivní uhlí

Pěnová vložka

Elastická páska

PIKTOGRAMY

METAL FREE
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CHEMICKÁ ODOLNOST RUKAVIC
LÁTKA LATEX NEOPRÉN NITRIL PVC

Aceton = = - -

Alkohol amylnatý = + + =

Anilin = ++ - =

Benzaldehyd (aldehyd benzový) - = = -

Benzen - - = -

Benzín automobilový - + ++ =

Benzylalkohol = + = +

n-Butanol + ++ ++ ++

Butoxyethanol + ++ ++ =

Butylacetát - + + -

Chloroaceton ++ ++ - -

Chlorid amonný ++ ++ ++ ++

Chlorid vápenatý ++ ++ ++ ++

Chlornan sodný ++ ++ ++ ++

Chlornan vápenatý ++ ++ ++ ++

Chloroform - - = -

Čpavek koncentrovaný ++ ++ + ++

Cyklohexan - ++ ++ =

Cyklohexanol ++ ++ ++ ++

Cyklohexanon + = - -

Diacetonalkohol ++ ++ + -

Dibutylftalát = ++ ++ -

Dichlóretan - = = -

Dietanolamin ++ ++ ++ ++

Etanol (etylenalkohol) + ++ ++ ++

2Etoxyetanol = ++ ++ +

Etylamin - + - -

Etylénglykol ++ ++ ++ ++

Fenol (kyselina karbolová) = + + +

Formaldehyd (formol) 30% ++ ++ ++ ++

Furol (furfurol nebo furaldehyd) + ++ - -

Glycerin ++ ++ ++ ++

Glykoly ++ ++ ++ ++

Hexan - + ++ =

Hydroxid draselný koncentrovaný ++ ++ + ++

Hydroxid sodný ++ ++ + ++

Hydroxid vápenatý ++ ++ ++ ++

Izobutanol (izobutylalkohol) + ++ ++ ++

Kerosen - + ++ +

Kyselina chlorovodíková 30% a 5% ++ ++ ++ ++

VYSVĚTLIVKY
++ vysoké chemické namáhání nebo plný kontakt s chemikáliemi
+ střední chemické namáhání a jednoduchý kontakt s chemikálií
= jednoduchá ochrana, kdy je nutné, po potřísnění danou látkou, rukavice vyměnit 
- rukavice nejsou vhodné pro styk s danou látkou
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CHEMICKÁ ODOLNOST RUKAVIC
LÁTKA LATEX NEOPRÉN NITRIL PVC

Kyselina chrómová = + = +

Kyselina citrónová ++ ++ ++ ++

Kyselina dusičná 20% + ++ + ++

Kyselina �uorovodíková 30% + ++ + ++

Kyselina fosforečná 75% ++ ++ ++ ++

Kyselina mléčná 85% + ++ + ++

Kyselina mravenčí 90% + ++ = ++

Kyselina octová 50% ++ ++ = ++

Kyselina octová (ledová) + ++ = =

Kyselina olejová + ++ ++ +

Kyselina sírová akumulátorová ++ ++ ++ ++

Kyselina sírová koncentrovaná = + = +

Kyselina šťavelová ++ ++ ++ ++

Louh sodný koncentrovaný ++ ++ + ++

Lučavka královská - + = =

Manganistan draselný ++ ++ ++ ++

2metoxyetanol = ++ ++ +

Metylamin + ++ ++ ++

Metanol (metylenalkohol) = + ++ +

Metylénchlorid - = = -

Monochlorobenzen - = = -

Monoetanolamin ++ ++ ++ ++

Nafta - = ++ =

Nitrobenzen - = - -

Nitropropan = = - -

Oktanol (oktylalkohol) ++ ++ ++ ++

Perchloretylen - = ++ =

Peroxid vodíku = ++ ++ ++

Petroléter - = ++ =

Ředidlo - + ++ +

Ropné látky - = + =

Styren - = = -

Terpentýnová silice - = ++ =

Tetrachlorid uhlíku - = + =

THF tetrahydrofuran = = - -

Toulen - = + =

Topné oleje - = ++ +

Trichlorethylen - = = -

Trietanolamin 85% ++ ++ ++ ++

Xylen - = + =

Odolnostní parametry daných materiálu jsou pouze orientační. Vždy je nutné, aby rukavice splňovali normu 
EN ISO 374-1:2016 a byly na danou látku otestovány. Bližší informace Vám poskytnou na nejbližší prodejně 
nebo Váš obchodní zástupce.



603

VY
SV

ĚT
LIV

KY

CHEMICKÁ ODOLNOST RUKAVIC POZNÁMKY
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POZNÁMKY
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POZNÁMKY
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