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DESmAN LADY  
bUNDA KURTKA
0301 0036 00 xxx
DESmAN LADY  
KALhOTY SpODNIE
0302 0002 90 xxx

1 20MOQ  

mATERIáL: 65 % polyester, 35 % bavlna, 235 g /m² 
mATERIAł: 65 % poliester, 35 % bawełna, 235 g /m²

VELIKOSTI ROZmIARY: 40–60

bAREVNOST KOLOR:  
šedá-oranžová szary-pomarańczowy

BUNDA KURTKA
•	 dámská montérková bunda pohodlného střihu 

a s funkčními detaily
•	 lehce prodloužený díl na zádech
•	manžety ke stažení na suchý zip
•	wygodna i funkcjonalna kobieca kurtka robocza 
•	 lekko wydłużona z tyłu
•	 regulacja mankietów na rzepy Velcro

KALHOTY SpODNie
•	 dámské montérkové kalhoty pohodlného střihu 

a s funkčními detaily
•	 v pase ke stažení na knoflíky a suchý zip
•	wygodne i funkcjonalne damskie  

spodnie robocze
•	w talii regulacja na guziki i rzepy Velcro

DESmAN LADY  
KALhOTY S LAcLEm  
SpODNIE OgRODNIcZKI
0302 0001 90 xxx

1 20MOQ  

mATERIáL: 65 % polyester, 35 % bavlna, 235 g /m² 
mATERIAł: 65 % poliester, 35 % bawełna, 235 g /m²

VELIKOSTI ROZmIARY: 40–60

bAREVNOST KOLOR: 
šedá-oranžová szary-pomarańczowy

•	 dámské montérkové kalhoty s laclem  
pohodlného střihu a s funkčními detaily

•	 elastické šle
•	wygodne i funkcjonalne damskie  

ogrodniczki robocze
•	 elastyczne szelki

Multifunkční kapsy
kieszenie wielofunkcyjne

mONTéRKOVé KOLEKcE A SOUpRAVY KOLEKcjE I KOmpLETY UbRAń RObOcZYch
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NEW
COLLECTIONcRV  

FLOWERS
býT žENOU ZA jAKýchKOLI pODmíNEK 
bY cZUć SIę KObIEcO W KAŻDEj SYTUAcjI

SKVĚLE pADNOUcí pRAcOVNí A VOLNOčASOVé ObLEčENí. ORigiNÁLNÍ DÁMSKÁ 
KOLeKCe pRACOVNÍCH A VOLNOČASOVýCH ODěVů V MODeRNÍM BAReVNÉM pROVeDeNÍ 
S ATRAKTiVNÍM pOTiSKeM. KOLeKCe YOwie Se SKLÁDÁ z LeHKÉ SOFTSHeLLOVÉ BUNDY; 
pRACOVNÍCH KALHOT, LACLOVýCH KALHOT A SUKNě VYROBeNÉ z VeLMi pOHODLNÉHO 
A NA úDRžBU pRAKTiCKÉHO BAVLNěNÉHO MATeRiÁLU S přÍDAVKeM SpANDexU. 
KOLeKCi DOpLňUjÍ FLeeCOVÉ MiKiNY S ReLiÉFOVýM pOTiSKeM, BODYwARMeR VHODNý 
DO CHLADNějŠÍHO pOČASÍ, RUKAViCe A ŠÁTeK V DeSigNU KOLeKCe, jeDiNeČNÉ BOTY 
V DeSigNU FARMÁřeK.

IDEALNIE DOpASOWANA ODZIEŻ DO pRAcY I WYpOcZYNKU. ORYgiNALNA DAMSKA 
KOLeKCjA ODzieżY, KTóRA zNAKOMiCie SpRAwDzi Się zARówNO pODCzAS pRACY jAK 
i wYpOCzYNKU. MODNY, NOwOCzeSNY KRój i ATRAKCYjNe wzORNiCTwO. KOLeKCjA 
YOwie OFeRUje KURTKi SOFSHeLLOwe, SpODNie i OgRODNiCzKi ROBOCze ORAz SpóDNiCe 
wYKONANe z BARDzO KOMFORTOwej w NOSzeNiU i łATwej w KONSeRwACji BAwełNY 
z DOMieSzKą SpANDexU. KOLeKCję DOpełNiAją: KURTKi pOLAROwe, KAMizeLKi 
NA NiepOgODę, RęKAwiCzKi i SzALe w TYCH SAMYCH DeSeNiACH ORAz wYjąTKOwe 
BUTY „FARMeRKi”.

WWW.CERVA.COM
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NEW

YOWIE 
SOFTShELLOVá bUNDA 
KURTKA SOFTShELLOWA
0301 0324 38 xxx

1 20MOQ  

 
 
 
 
 
 
 
mATERIáL: 100 % polyester softshell, 210 g /m²  
mATERIAł: 100 % poliesterowa tkanina softshellowa, 210 g /m²

VELIKOSTI ROZmIARY: xS–xL

bAREVNOST KOLOR: sv.fialová-tmavě modrá lila-granatowy

•	 dámská bunda z lehkého softshellu s kapucí
•	 barevně a designově laděná ke kolekci Yowie
•	 projmutý střih
•	 dokonale chrání proti větru
•	 vhodná jak na běžné nošení, tak pro lehčí sportovní aktivity
•	  damska kurtka z kapturem wykonana z lekkiego softshellu 
•	 kolorystyka i wzornictwo kompatybilne z kolekcją ubrań roboczych YOwie
•	 dopasowany krój
•	 świetna ochrona przed wiatrem
•	 doskonała do codziennego użytku i aktywnego wypoczynku

YOWIE KALhOTY SpODNIE
0302 0209 39 xxx

1 20MOQ  

mATERIáL: 97 % bavlna, 3 % Spandex®, 260 g /m² 
mATERIAł: 97 % bawełna, 3 % Spandex®, 260 g /m²

VELIKOSTI ROZmIARY: 34–48

bAREVNOST KOLOR: tmavě modrá granatowy

•	 dámské kalhoty z originální dámské kolekce 
pracovních oděvů v moderním 

•	 barevném provedení s atraktivním potiskem
•	 velmi pohodlný a na údržbu praktický materiál 

zajistí komfort při celodenním nošení 
•	 díky přídavku Spandexu drží kalhoty svůj tvar
•	 vhodné do práce i pro volnočasové aktivity, 

na zahradu
•	 damskie spodnie wchodzące w skład orygina-

lnej damskiej kolekcji roboczej
•	modne zestawienie kolorów i atrakcyjne 

wzornictwo
•	 dzięki domieszce Spandexu spodnie zachowują 

swój kształt
•	 sprawdza się zarówno podczas pracy i w cza-

sie wolnym, a także w pracach ogrodowych

mONTéRKOVé KOLEKcE A SOUpRAVY KOLEKcjE I KOmpLETY UbRAń RObOcZYch
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YOWIE 
KALhOTY S LAcLEm 
OgRODNIcZKI  
DAmSKIE
0302 0208 39 xxx

1 20MOQ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mATERIáL: 97 % bavlna, 3 % Spandex®, 260 g /m² 
mATERIAł: 97 % bawełna, 3 % Spandex®, 260 g /m²

VELIKOSTI ROZmIARY: 34–48

bAREVNOST KOLOR: tmavě modrá granatowy

•	 dámské laclové kalhoty z originální dámské kolekce  
pracovních oděvů v moderním 

•	 barevném provedení s atraktivním potiskem
•	 velmi pohodlný a na údržbu praktický materiál zajistí komfort  

při celodenním nošení 
•	 díky přídavku Spandexu drží kalhoty svůj tvar
•	 vhodné do práce i pro volnočasové aktivity, na zahradu

•	 damskie spodnie ogrodniczki wchodzące w skład oryginalnej 
damskiej kolekcji roboczej

•	modne zestawienie kolorów i atrakcyjne wzornictwo
•	wygodny, praktyczny i łatwy w utrzymaniu w czystości materiał 

zapewnia całodzienny komfort użytkowania
•	 dzięki domieszce Spandexu spodnie zachowują swój kształt
•	 sprawdza się zarówno podczas pracy i w czasie wolnym, a także 

w pracach ogrodowych

NEW

WWW.CERVA.COM
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NEW

NEW

YOWIE FLEEcOVá bUNDA 
KURTKA pOLAROWA
0301 0323 xx xxx

1 20MOQ  

mATERIáL: 100 % poylester microfleece, 190 g /m² 
mATERIAł: 100 % poliester mikropolar, 190 g /m²

VELIKOSTI ROZmIARY: xS–2xL

•	 dámská mikina z mikrofleecu s reliéfovým potiskem  
perfektně ladí ke kolekci pracovních oděvů YOwie

•	 lehká a příjemná na dotek
•	 damska kurtka z mikropolaru z haftem maszynowym
•	 kompatybilna z kolekcją ubrań roboczych YOwie
•	 lekki i przyjemny w dotyku materiał

bAREVNOST KOLOR: 

57

sv. fialová
lila

40

modrá
granatowy

YOWIE SUKNĚ  
SpóDNIcA
0320 0002 39 xxx

1 20MOQ  

 
 
 
 
 
 
 
 

mATERIáL: 97 % bavlna, 3 % Spandex®, 260 g /m² 

mATERIAł: 97 % bawełna, 3 % Spandex®, 260 g /m²

VELIKOSTI ROZmIARY: 34–44

bAREVNOST KOLOR: tmavě modrá granatowy

•	 dámská sukně z originální dámské kolekce  
pracovních oděvů v moderním 

•	 barevném provedení s atraktivním potiskem
•	 velmi pohodlný a na údržbu praktický materiál zajistí 

komfort při celodenním nošení 
•	 velká přední kapsa a závěsná kapsička na mobilní telefon
•	 vhodné do práce i pro volnočasové aktivity, na zahradu
•	 spódnica wchodząca w skład oryginalnej  

damskiej kolekcji roboczej
•	modne zestawienie kolorów i atrakcyjne wzornictwo
•	wygodny, praktyczny i łatwy w utrzymaniu w czystości 

materiał zapewnia całodzienny komfort użytkowania
•	 duża przednia kieszeń i kieszonka na telefon
•	 sprawdza się zarówno podczas pracy i w czasie wolnym, 

a także w pracach ogrodowych

mONTéRKOVé KOLEKcE A SOUpRAVY KOLEKcjE I KOmpLETY UbRAń RObOcZYch

67



NEW

pINTAIL
0108 0085 39 xxx

12 120MOQ  

VELIKOSTI ROZmIARY: 7, 8, 9

Bezešvé rukavice z nylonu s pružnou manžetou, máčené v pěnovém latexu.

Bezszwowe nylonowe rękawice z elastycznym mankietem, powlekane 
spienionym lateksem.

3131

bAREVNOST KOLOR: 

39

navy
granatowy

29

červená
czerwony

36

zelená
zielony

YOWIE
VESTA KAmIZELKA 
0303 0086 xx xxx

1 20MOQ  

 
 
 
 
 
 
 
 

mATERIáL: vnější: 100 % polyamid ribstop 210T, zateplení 100 % 
polyester 160 g /m², vnitřní materiál: 100 % polyester fleece 
mATERIAł: wierzchni: 100 % poliamid Rip-stop 210T, ocieplina 100 % 
poliester 160 g /m², materiał od wewnątrz: 100 % polar

VELIKOSTI ROZmIARY: xS–2xL

•	 dámská zateplená vesta se stojáčkem
•	 atraktivní květinový potisk po stranách
•	mírně prodloužený zadní díl
•	 projmutý střih
•	 perfektní doplněk pracovní kolekce YOwie pro chladné dny

•	 damska, ocieplana kamizelka z kołnierzem
•	 atrakcyjny wzór kwiatowy
•	 lekko przedłużana z tyłu
•	 dopasowany krój
•	 doskonałe uzupełnienie kolekcji ubrań roboczych YOwie na chłodne dni

WWW.CERVA.COM
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NEWNEW

cLIFF mULTIFUNcTIONAL 
šáTEK chUSTA
0314 0075 xx 999

1 300MOQ   

 

mATERIáL mATERIAł: 100 % polyester 100 % poliester

VELIKOSTI ROZmIARY: UNi

bAREVNOST KOLOR: 
 60

 
56

•	 pánská vaianta – design nářadí - podpoří vaše pracovní úsilí 
•	 dámská varianta – perfektně doplňuje kolekci YOwie  

svým květinovým designem a barevným provedením 
•	 absorbuje vlhkost a odvádí ji na povrch

•	w wersji dla mężczyzn – wzór w narzędzia – zwiększa komfort podczas pracy
•	w wersji dla kobiet – idealnie uzupełnia kolekcję YOwie (wzór kwiatowy, kolory)
•	 pochłania wilgoć i odprowadza ją na zewnątrz

FARmER LADY ANKLE
0202 0532 56 xxx

1 10MOQ  

VELIKOSTI ROZmIARY: 36–42

bAREVNOST KOLOR: fialová fioletowy

Dámská kotníková obuv „farmářka“ s pryžovou podrážkou rezistentní olejům. 
pohodlná obuv se svrškem z kvalitní lícové prodyšné kůže Nubuck.

Damskie trzewiki “farmerki” z olejoodporną, gumową podeszwą. Komfortowe 
obuwie z cholewką wykonaną z wysokiej jakości oddychającej licowej skóry 
nubukowej. Kompatybilne z damskim ubraniem roboczym YOwie.

mONTéRKOVé KOLEKcE A SOUpRAVY KOLEKcjE I KOmpLETY UbRAń RObOcZYch
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BAREVNOsT KOLOR: 

40

modrá
niebieski

60

černá
czarny

20

červená
czerwony

BAREVNOsT KOLOR: 

10

zelená 
zielony

20

červená  
czerwony

56

bordó
bordowy

60

černá  
czarny

MEsLAY
0301 0266 xx xxx

1 10MOQ  

MATERIáL: 310T 100 % nylon/PU, zateplená polyesterem,  
160 g /m², podšívka 100 % polyester 
MATERIAł: 310T 100 % nylon/PU, ocieplina poliester,  
160 g /m² podszewka 100 % poliester

VELIKOsTI ROZMIARY: S–3xL

•	 zimní voděodolná bunda moderního střihu s odepínatel-
nou nastavitelnou kapucí na zip

•	 vynikající termoizolační vlastnosti, lehká, vzdušná,  
nepromokavá

•	 vnitřní žebrované manžety z elastického materiálu
•	 spodní lem ke stažení na šňůrku

•	 zimowa, wodoodporna kurtka o nowoczesnym kroju 
z odpinanym kapturem

•	 doskonałe właściwości termoizolacyjne, lekka, paroprze-
puszczalna, kaptur dopinany na zamek błyskawiczny

•	 elastyczne, prążkowane mankiety
•	 dół kurtki z możliwością regulacji obwodu za pomocą 

sznurka 

MEsLAY LADY
0301 0328 xx xxx

1 10MOQ  

MATERIáL: 310T 100 % nylon/PU, zateplená polyesterem,  
160 g /m², podšívka 100 % polyester 
MATERIAł: 310T 100 % nylon/PU, poliestrowa ocieplina,  
160 g /m², podszewka 100 % poliester

VELIKOsTI ROZMIARY: xS–2xL

•	 dámská zimní bunda moderního střihu  
s odepínatelnou kapucí

•	 vynikající termoizolační vlastnosti
•	 lehká, nepromokavá
•	 projmutý střih
•	 vnitřní žebrované manžety z elastického materiálu
•	 spodní lem ke stažení na šňůrku

•	 damska kurtka zimowa o modnym kroju,  
z odpinanym kapturem

•	 doskonała izolacja termiczna
•	 lekka, wodoodporna
•	 dopasowany krój
•	wewnętrzne, elastyczne ściągacze
•	 regulacja u dołu za pomocą sznurka 

NeW 
COLOR

ZIMA

NeW
COLOR

ZIMA

NeW

WWW.CERVA.COM
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BAREVNOsT KOLOR: 

60

černá
czarny

20

červená
czerwony

OIsLY MAN
0301 0274 xx xxx

1 10MOQ  

MATERIáL: vrchní materiál 100 % nylon, zateplení 
100 % poylester – imitace peří 
MATERIAł: materiał wierzchni 100 % nylon, ocieplina 
100 % poliester – imitacja piór

VELIKOsTI ROZMIARY: S–3xL

•	 velmi lehká, hřejivá prošívaná bunda pro užití 
po celý rok

•	materiál příjemný na dotek
•	moderní střih a barevné provedení
•	 sbalitelná do malého pytlíku = vynikající pro 

uložení a transport

•	 bardzo lekka, ciepła, pikowana kurtka całoroczna 
•	 przyjemny w dotyku materiał
•	modny krój i kolory
•	 po złożeniu mieści się w małym woreczku  =  łatwość 

transportu i przechowywania

OIsLY LADY
0301 0269 xx xxx

1 10MOQ  

MATERIáL: vrchní materiál 100 % nylon, zateplení 
100 % poylester – imitace peří 
MATERIAł: materiał wierzchni 100 % nylon, ocieplina 
100 % poliester – imitacja piór

VELIKOsTI ROZMIARY: xS–2xL

•	 velmi lehká, hřejivá prošívaná bunda s kapucí 
pro užití po celý rok

•	materiál příjemný na dotek
•	moderní střih a barevné provedení
•	 sbalitelná do malého pytlíku = vynikající pro 

uložení a transport

•	 bardzo lekka, ciepła, pikowana kurtka całoroczna 
•	 przyjemny w dotyku materiał
•	modny krój i kolory
•	 po złożeniu mieści się w małym woreczku  =  łatwość 

transportu i przechowywania

BAREVNOsT KOLOR: 

60

černá
czarny

40

modrá
niebieski

ZIMA

NeW

ZIMA

NeW

ZIMNÍ BUNDY KURTKI ZIMOWE

91



YOWIE  
sOFTsHELLOVá 
BUNDA 
KURTKA  
sOFTsHELLOWA
0301 0324 38 xxx

1 20MOQ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIáL: 100 % polyester softshell, 210 g /m² 
MATERIAł: 100 % poliesterowa tkanina softshellowa, 210 g/m²

VELIKOsTI ROZMIARY: xS–xL

BAREVNOsT KOLOR: sv. fialová-tmavě modrá lila-granatowy

•	 dámská bunda z lehkého softshellu s kapucí
•	 barevně a designově laděná ke kolekci Yowie
•	 projmutý střih
•	 dokonale chrání proti větru
•	 vhodná jak na běžné nošení, tak pro lehčí sportovní aktivity

•	 damska kurtka z kapturem wykonana z lekkiego softshellu 
•	 kolorystyka i wzornictwo kompatybilne z kolekcją ubrań 

roboczych YOWI
•	 dopasowany krój
•	 świetna ochrona przed wiatrem
•	 doskonała do codziennego użytku i aktywnego wypoczynku

YOWIE
další produkty kolekce
pozostałe produkty z kolekcji str. 65

 NeW

sOFTsHELLOVé BUNDY sOFTsHELLOWE KURTKI
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DVINA
0301 0089 xx xxx

1 20MOQ  

MATERIáL: 94 % polyester, 6 % Spandex®, podšívka 100 % polyester 
MATERIAł: 94 % poliester, 6 % Spandex®, podszewka 100 % poliester

VELIKOsTI ROZMIARY: xS–2xL

BAREVNOsT KOLOR: 

10

světle zelená 
jasnozielony

50

světle modrá
jasnoniebieski

56

fialová
fioletowy

•	 dámská softshellová 
•	 odepínatelná kapuce na zip
•	 lehce prodloužený zadní díl
•	 dokonale chrání proti větru
•	 vhodná jak na běžné nošení, tak pro lehčí sportovní aktivity,  

nenáročnou turistiku

•	 damska kurtka softshellowa
•	 dopinany na zamek błyskawiczny kaptur
•	 lekko wydłużona z tyłu
•	 doskonale chroni przed wiatrem
•	 odpowiednia do codziennego użytku jak i do aktywności  

na świeżym powietrzu

WWW.CERVA.COM
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pUKU LADY
0301 0193 80 xxx

1 20MOQ  

MATERIáL: 100 % polyester – pletenina a softshell, 
380 g /m², podšívka 100 % polyester fleece 
MATERIAł: 100 % poliester – dzianina i softshell, 
380 g /m², podszewka 100 % poliester polar

VELIKOsTI ROZMIARY: xS–2xL

BAREVNOsT KOLOR: bílá-šedá biały-szary

•	 dámská bunda s kontrastními zipy v materiálové 
kombinaci pletenina a softshell

•	 částečně větru a voděodolná.

•	 kobieca kurtka z kontrastującymi zamkami bły-
skawicznymi wykonana z dzianiny i softshell’u 

•	 częściowo wiatroszczelna i wodoodporna

pUKU MAN
0301 0194 10 xxx

1 20MOQ  

MATERIáL: 100 % polyester – pletenina a softshell, 
450 g /m², podšívka 100 % polyester fleece 
MATERIAł: 100 % poliesterr – dzianina i softshell, 
450 g /m², podszewka 100 % poliester polar

VELIKOsTI ROZMIARY: S–3xL

BAREVNOsT KOLOR: khaki

•	 stylová bunda s kapucí
•	materiálová kombinace pletenina a softshellu 
•	 částečně větru a vodě odolná

•	modna kurtka z kapturem
•	wykonana z kombinacji dzianiny i softshell’u
•	 częściowo wiatroszczelna i wodoodporna

BE-02-003
0301 0260 xx xxx

1 20MOQ  

MATERIáL MATERIAł: softshell, 270 g /m²

VELIKOsTI ROZMIARY: M–3xL

BAREVNOsT KOLOR: 

60

černá
czarny

41

navy
granatowy

00

šedá
szary

•	 celopropínací softshellová bunda se dvěma 
předními lištovými kapsami

•	 kurtka softshellowa, zapinana na zamek  
błyskawiczny z dwiema przednimi kieszeniami

OUt
DOOr

OUt
DOOr NeW

BUNDY KURTKI
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NeW

YOWIE  
FLEEcOVá BUNDA 
KURTKA pOLAROWA
0301 0323 xx xxx

1 20MOQ  

 
 
 
 
 
 

MATERIáL: 100 % poylester microfleece, 190 g /m² 
MATERIAł: 100 % poliester microfleece 190 g /m²

VELIKOsTI ROZMIARY: xS–2xL

BAREVNOsT KOLOR: 

40

modrá
granatowy

57

sv. fialová
lila

•	 dámská mikina z mikrofleecu s reliéfovým potiskem  
perfektně ladí ke kolekci pracovních oděvů YOWIE

•	 lehká a příjemná na dotek

•	 damska kurtka z mikropolaru z haftem maszynowym
•	 kompatybilna z kolekcją ubrań roboczych YOWIE
•	 lekki i przyjemny w dotyku materiał

YOWIE
další produkty kolekce
pozostałe produkty z kolekcji str. 65

WWW.CERVA.COM
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NeW

GOMTI
0301 0291 xx xxx

1 20MOQ  

MATERIáL: 100 % poylester, 180 g /m² 
MATERIAł: 100 % poliester, 180 g /m²

VELIKOsTI ROZMIARY: S–2xL

BAREVNOsT KOLOR: 

80

bílá
biały

60

černá
czarny

20

červená
czerwony

52

sv. modrá
granatowy

•	 dámská bunda z mikrofleecu se stojáčkem
•	 přiléhavý střih
•	 lehký a příjemný materiál

•	 damska kurtka z mikropolaru z kołnierzem
•	 dopasowany krój
•	 lekki i wygodny materiał

FLEEcOVé BUNDY KURTKI pOLAROWE
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KARELA
0301 0062 xx xxx

1 20MOQ  

MAtERiáL: 100 % polyester, 280 g /m² 
MAtERiAł: 100 % poliester, 280 g /m²

VELiKosti RozMiARy: xS–3xL

bAREVnost KoLoR: 

60

černá
czarny

41

tmavomodrá
granatowy

50

královská modrá
niebieski

20

červená
czerwony

00

šedá
szary

80

bílá
biały

•	 kvalitní celopropínací fleecová bunda klasického střihu bez  
podšívky s kontrastními zipy

•	 větruodolná, prodyšná 
•	wysokiej jakości, wydłużona kurtka polarowa bez podszewki o kla-

sycznym kroju z zamkami błyskawicznymi w kontrastowym kolorze 
•	wiatroszczelna, paroprzepuszczalna

UNI 
SEX

bE-02-004
0301 0261 xx xxx

1 20MOQ  

MAtERiAL: 100 % polyester, 240 g /m², anti-pillingová úprava 
na vnější straně 
MAtERiAł: 100 % poliester, 240 g /m², tod wewnątrz niemechacące 
się wykończenie

VELiKosti RozMiARy: M–3xL

bAREVnost KoLoR: 
 60

 
41

 
00

•	 fleecová bunda klasického střihu se dvěma kapsami  
a náprsní kapsičkou na zip

•	 kurtka z polaru o klasycznym kroju, posiada dwie  
przednie kieszenie oraz kieszeń piersiową

NEW

FLEECoVÉ bUnDy KURtKi PoLARoWE
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OIsLY MAN  
VEsTA KAMIZELKA
0303 0083 xx xxx

1 20MOQ  

MATERIáL: vrchní materiál 100 % nylon, zateplení 
100 % poylester – imitace peří 
MATERIAł: materiał wierzchni 100 % nylon, ocieplina 
100 % poliester – imitacja piór

VELIKOsTI ROZMIARY: M–3xL

•	 velmi lehká a přesto hřejivá prošívaná vesta 
s celoročním využitím 

•	moderní design
•	 sbalitelná do malého pytlíku = vynikající pro 

uložení a transport

•	 bardzo lekka, ciepła, pikowana całoroczna kamizelka
•	modne wzornictwo
•	 po złożeniu mieści się w małym woreczku = łatwość 

transportu i przechowywania

OIsLY LADY 
VEsTA KAMIZELKA
0303 0084 xx xxx

1 20MOQ  

MATERIáL: vrchní materiál 100 % nylon, zateplení 
100 % poylester – imitace peří 
MATERIAł: materiał wierzchni 100 % nylon, 
ocieplina 100 % poliester – imitation of feathers

VELIKOsTI ROZMIARY: S–2xL 

•	 velmi lehká a přesto hřejivá prošívaná vesta 
s celoročním využitím 

•	moderní design
•	mírně projmutý střih
•	 sbalitelná do malého pytlíku = vynikající pro 

uložení a transport
•	 bardzo lekka, ciepła, pikowana całoroczna kamizelka
•	modne wzornictwo
•	 dopasowany krój
•	możliwość transportu i przechowywania  

w małym woreczku

BAREVNOsT KOLOR: 

60

černá
czarny

20

červená
czerwony

BAREVNOsT KOLOR: 

60

černá
czarny

41

navy
granatowy

NeWNeW

VEsTY KAMIZELKI
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YOWIE VEsTA  
KAMIZELKA
0303 0086 xx xxx

1 20MOQ  

 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIáL: 100 % polyamid ribstop 210T, zateplení 100 % polyester 
160 g /m², vnitřní materiál: 100 % polyester fleece 
MATERIAł: wierzchni: 100 % poliamid Rip-stop 210T, ocieplina  
100 % poliester 160g/m², materiał od wewnątrz: 100 % polar

VELIKOsTI ROZMIARY: xS–2xL

BAREVNOsT KOLOR: 

29

červená
czerwony

39

navy
granatowy

36

zelená
zielony

•	 dámská zateplená vesta se stojáčkem
•	 atraktivní květinový potisk po stranách
•	mírně prodloužený zadní díl
•	 projmutý střih
•	 perfektní doplněk pracovní kolekce Yowie pro chladné dny

•	 damska, ocieplana kamizelka z kołnierzem
•	 atrakcyjny wzór kwiatowy
•	 lekko przedłużana z tyłu
•	 dopasowany krój
•	 doskonałe uzupełnienie kolekcji ubrań roboczych YOWI na chłodne dni

YOWIE
další produkty kolekce
pozostałe produkty z kolekcji str. 65

NeW

WWW.CERVA.COM
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ROsEVILLE LADY
0303 0037 xx xxx

1 20MOQ  

MATERIáL: 100 % nylon, 100 % polyester fleece 
MATERIAł: 100 % nylon, 100 % poliester polar

VELIKOsTI ROZMIARY: xS–3xL

BAREVNOsT KOLOR: 

41

tmavomodrá-světle modrá
granatowy-niebieski

20

červená-modrá
czerwony-granatowy

10

zelená-černá
zielony-czarny

90

oranžová-hnědá
pomarańczowy-brązowy

•	 dámská oboustranná zateplená vesta se stojáčkem 
•	 prodloužený díl na zádech
•	 kombinace nylonové tkaniny (s RipStop úpravou) 
•	 nepromokavá
•	 reflexní doplňky na prodloužených táhlech zipů

•	 damska dwustronna kamizelka ocieplana z wysokim kołnierzem
•	 przedłużany tył
•	 tkanina wykonana z mieszanki nylonowych włókien,  

wytrzymała na prucie (RipStop)
•	wodoodporna
•	 elementy odblaskowe przy zamkach błyskawicznych

VEsTY KAMIZELKI
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OCHRONA: CIAŁA • DŁONI • NÓG • GŁOWY • SŁUCHU • OCZU

ŚRODKI OCHRONY
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Komfort

Komfort

Wygoda

Wygoda
Komfort

Komfort

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

BHP
BHP17

KUrTKi narciarSKiE DaMSKiE
ladies’ ski jackets • ЖЕНСКАЯ ЛЫЖНАЯ КУРТКА

130
g/m2

KOD 
PRODUKTU

ROZMIAR H (cm) C (cm) OPAKOWANIE

LPKN2S S 158-164 82-86 torba foliowa 10

LPKN2M M 164-170 88-92 torba foliowa 10

LPKN2L L 170-176 94-98 torba foliowa 10

LPKN2XL XL 170-176 100-104 torba foliowa 10

LPKN22XL 2XL 176-182 106-110 torba foliowa 10

•	 powłoka: poliester typu Dobby Taslon o gramaturze 130g/m2

•	 ocieplina: gramatura 140g/m2

•	 podszewka: tricot 110g/m2 / pikowana tafta 50g/m2

Wodoszczelny suwak

Ocieplany kaptur z podwójną 
regulacją, mocowany na suwak

Rękawy z regulacją na rzep

Kieszeń wewnętrzna zasuwana 
na nośnik pamięci z wyjściem 
słuchawkowym 

Kieszeń wewnętrzna na 
telefon komórkowy

Zasuwana wodoszczelna 
kieszeń na kartę elektroniczną

Siatkowa kieszeń na gogle 
+ ściereczka do czyszczenia gogli

Kieszeń wewnętrzna 
typu „Napoleon”

Pas śniegowy z podwójną 
regulacją

Elastyczne ściągacze 
z otworem na kciuk

Zamek błyskawiczny z dodatkową 
klapką na napy

Wodoszczelne szwy

Osłona suwaka

Otwory 
wentylacyjne 
z siatką 
zamykane na 
suwak

Regulacja szerokości

Odblaskowe logo 
„LAHTI PRO”

9 kieszeni (5 zewnętrznych i 4 wewnętrzne, 
w tym 7 zamykanych na suwak)

Super lekka i wytrzymała tkanina o wysokich parametrach 
oddychalności 10000g/m2/24h i wodoszczelności 10000 mm

C

H

®

W sprzedaży od listopada 2013


