
              

CENNÍK
PRACOVNÝCH ODEVOV ŠICEJ DIELNE

PLATNÝ OD 1.10.2011

Pracovné obleky Cena bez DPH
(€)

Cena s DPH
(€)

M1 – klasický, modrý, blúza jednoduchá, nohavice so šnúrkou 14,00 16,66
M1 – klasický, farebný, blúza jednoduchá, nohavice so šnúrkou 15,50 18,45
M2 – blúza do gumy, nakladané vrecká, nohavice vzadu do gumy 22,90 27,25
M3 – blúza na zips, nohavice s náprsenkou 26,00 30,94
M4 – dámsky, klasický, blúza jednoduchá, nohavice vzadu do gumy 16,00 19,04
M1/NT1 – blúza jednoduchá, jednofarebné nohavice na traky 19,00  22,61 
M2/NT2 – blúza do gumy, nohavice na traky s ozdobnými pásikmi  24,00 28,56
M3/N2 – blúza na zips, nohavice do pása, vzadu do gumy 23,50  23,24 
Rado - blúza na zips, v spodnej časti pružný úplet, nohavice na traky  28,60 34,32 
Martin - blúza na gombíky v spodnej časti do gumy, nohavice na traky 24,00 28,80

Nohavice
N1 – do pása, so šnúrkou   8,50 10,12
N2 – do pása, vzadu do gumy    9,70  11,54 
N3 – do pása, vzadu do gumy, dvojfarebné,   10,30 12,26
NT1 – na traky, jednofarebné   10,60  12,63 
NT2 – na traky, ozdobné pásiky  11,50 13,69
NT3 – na traky, ozdobné pásiky, dvojfarebné   13,00 15,47 
Nd1 – dámske, do pása, zapínanie na boku, vzadu guma     9,00 10,71 
NTd1 – dámske, na traky, jednofarebné  10,95 13,03 
NTd2 – dámske, na traky, dvojfarebné, ozdobné pásiky   12,00 14,28 

Ochranné pracovné odevy a pomôcky  
Brigita / Boris - pracovný plášť 11,30 13,45
Regina - blúzka sestričky  8,65 10,29
Karol - kabát prešívaný 22,60 26,89
Vesta prešívaná 15,95 18,98
Čiapka pracovná so šiltom 1,99 2,37

Materiál
Rukavice  zámočnícke Snipe koža 1,66 1,97
Rukavice  zámočnícke Stilt – dlaň a prsty z lícovej kože koža 2,32 2,76
Rukavice  zváračské Merlin koža 1,99 2,37
Rukavice  zváračské Crane - dlaň a prsty z lícovej kože koža 2,66 3,17
Palce kožené koža 0,66 0,78
Zváračská maska koža 25,90 30,82
Wibram S1 s oceľovou špicou koža 15,60 18,56
Araukan S1 – pracovná obuv s oceľovou špicou koža 23,57 28,05
Araukan S1 Z– pracovná obuv s oceľovou špicou, zateplené koža 25,89 30,81

Na pracovné odevy robíme potlač loga sieťotlačou alebo vyšívaním podľa priania zákazníka.
Výrobky vlastnia certifikát vydaný príslušnou štátnou skúšobňou.
Keper:  materiál – 100% bavlna
             hmotnosť – 245 g/m2

Dodacia lehota: 14 až 30 dní po obdržaní objednávky podľa rozsahu zákazky
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