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RIMECK®
 

Tam, kde jsou ochrana a účelnost na prvním místě, přichází pracovní oděvy značky 
RIMECK®. Kolekce RANGER z kvalitních vysokogramážových látek, obohacených o špičkový 
certifikovaný materiál CORDURA®, úspěšně vzdoruje opotřebení. Řada produktů High Visibility 
s 3M retroreflexními pruhy zase myslí na bezpečí při snížené viditelnosti. Trička z kolekce 
RESIST lze prát ve vysokých teplotách - ty odstraní veškeré nečistoty i bakterie, a tak splní 
i nejnáročnější hygienické požadavky.

198 199



R
IM

E
C
K
®

R
IM

E
C
K
®

RESIST LS R05

RESIST R01

RESIST R02

00 94 01 02 05 06 04 11 07

00 94 01 02 05 15 06 95 04 11 07

00 94 01 02 05 15 06 95 04 11 07 47

60°
COLOR

95°
WHITE

GENTS

60°
COLOR

95°
WHITE

DUO

UNISEX

LADIES

60°
COLOR

95°
WHITE

DUO

předsrážená bavlna odolná vyšším teplotám
pratelné na 95 °C (bílé) a 60 °C (barevné)
střih s bočními švy
průkrčník lemován žebrovým úpletem 1:1
zpevnění ramenních švů páskou
dlouhé rukávy s manžetou
manžeta z žebrového úpletu 1:1

triko unisex

předsrážená bavlna odolná vyšším teplotám
pratelné na 95 °C (bílé) a 60 °C (barevné)
střih s bočními švy
průkrčník lemován žebrovým úpletem 1:1
zpevnění ramenních švů páskou

tričko pánské

tričko dámské

Single Jersey, 100 % předsrážená bavlna
160 g/m2, S - 3XL

Single Jersey, 100 % předsrážená bavlna,
160 g/m2, S - 4XL

předsrážená bavlna odolná vyšším teplotám
pratelné na 95 °C (bílé) a 60 °C (barevné)
lehce vypasovaný střih s bočními švy
průkrčník lemován žebrovým úpletem 1:1
zpevnění ramenních švů páskou
rukávy kratší délky

Single Jersey, 100 % předsrážená bavlna,
160 g/m2, S - 3XL
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RESIST HEAVY R03

RESIST HEAVY R04

00 94 01 02 05 06 04 11 07

00 94 01 02 05 06 04 11 07

GENTS

60°
COLOR

95°
WHITE

DUO

LADIES

60°
COLOR

95°
WHITE

DUO

předsrážená bavlna odolná vyšším teplotám
pratelné na 95 °C (bílé) a 60 °C (barevné)
střih s bočními švy
průkrčník lemován žebrovým úpletem 1:1
zpevnění ramenních švů páskou

tričko pánské

tričko dámské

Single Jersey, 100 % předsrážená bavlna,
200 g/m2, S - 4XL

předsrážená bavlna odolná vyšším teplotám
pratelné na 95 °C (bílé) a 60 °C (barevné)
lehce vypasovaný střih s bočními švy
průkrčník lemován žebrovým úpletem 1:1
zpevnění ramenních švů páskou
rukávy kratší délky

Single Jersey, 100 % předsrážená bavlna,
200 g/m2, S - 3XL
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EFFECT 530

JACKET HI-Q 506

94 01 02 05 06 11 07

00 94 01 02 05 06 11 0736 69 23

RIP STOP

232736 6993

NEW PRODUCT

UNISEX

40°
WASH

ANTIPILLING

UNISEX

40°
WASH

ANTIPILLING

NEW PRODUCT

01
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01
01

01
01

01
01
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01
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01

vysoce hřejivý materiál
ramena a lokty kryty nepromokavou, oděruvzdornou tkaninou
vnitřní průkrčník začištěn páskou v barvě vrchového materiálu
celopropínací kostěný zip
kapsy s kostěným zipem
rukávy zakončené manžetou
dolní lem na stažení elastickou šňůrkou
antipillingová úprava z obou stran

fl eece unisex

fl eece unisex

Fleece, 100 % polyester, antipilingová úprava; 
Doplňkový materiál: plátnová vazba, 100 % polyamid

360 g/m2, S - 3XL

vysoce hřejivý materiál
ramena kryta nepromokavou, oděruvzdornou tkaninou
vnitřní průkrčník začištěn páskou v barvě vrchového materiálu 
celopropínací kostěný zip
kapsy s kostěným zipem
dolní lem stažený pruženkou
lemy rukávů nastavitelné suchým zipem
antipillingová úprava z vnější strany

Fleece, 100 % polyester, antipilingová úprava
Doplňkový materiál: Rip Stop, 100 % polyamid, vnitřní PU zátěr,

360 g/m2, S - 3XL

Nový produkt.

Velice pevná pravidelně se opakující vazba. Do hladkého povrchu jsou v odstupech 5 – 8 mm zatkané silnější 
osnovní i útkové nitě. Povrch tkaniny získává efekt mřížkované struktury. Tato pomyslná mřížka zásadně 
zvyšuje odolnost tkaniny proti natržení.
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NEXT 518

CASUAL 550

00 36 94 01 02 05 14 9506 3962 11 07 23 49

84 80

UNISEX

40°
WASH

ANTIPILLING

40°
WASH

SOFTSHELL

01
01

01
01

GENTS

hřejivý materiál
celopropínací spirálový zip
vnitřní průkrčník začištěn páskou v barvě vrchového materiálu
lištové kapsy se spirálovým zipem
dolní lem na stažení elastickou šňůrkou
antipillingová úprava z vnější strany

fl eece unisex

softshellová bunda pánská

Fleece, 100 % polyester, antipilingová úprava
280 g/m2, XS - 3XL

2vrstvý softshell
kombinace pleteného a hladkého materiálu
celopropínací reverzní spirálový zip
lemy rukávů nastavitelné suchým zipem
kapsy s reverzním spirálovým zipem
kapsa na rukávu
2 vnitřní kapsy
kontrastní prvky
vnitřní fl eece s antipilingovou úpravou

Pletený softshell: 100 % polyester; micro fl eece - 100 % polyester
Softshell: 96 % polyester, 4 % elastan; micro fl eece - 100 % polyester
Podšívka: 100 % polyester

350 g/m2, S - 3XL
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JACKET 501

JACKET 504

00 94 01 02 05 06 11 0736 69 9562 2314

GENTS

DUO

LADIES

DUO

40°
WASH

ANTIPILLING

40°
WASH

ANTIPILLING

NEW COLOUR

NEW COLOUR

00 94 01 02 05 06 11 0736 69 9562 2314

Nová barva. Bližší informace o termínu naskladnění Vám poskytne obchodní oddělení. 

hřejivý materiál
celopropínací kostěný zip
vnitřní průkrčník začištěn páskou v barvě vrchového materiálu
kapsy s kostěným zipem
dolní lem na stažení elastickou šňůrkou
lemy rukávů stažené pruženkou
antipillingová úprava z vnější strany

fleece pánský

fleece dámský

Fleece, 100 % polyester, antipilingová úprava,
280 g/m2, S - 4XL (4XL pouze v barvách 01, 02, 05, 23, 94)

hřejivý materiál
lehce vypasovaný střih
vnitřní průkrčník začištěn páskou v barvě vrchového materiálu
celopropínací kostěný zip
kapsy s kostěným zipem
dolní lem na stažení elastickou šňůrkou
lemy rukávů stažené pruženkou
antipillingová úprava z vnější strany

Fleece, 100 % polyester, antipilingová úprava
280 g/m2, XS - 2XL
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NEW CUT

NEW CUT

REDESIGN STŘIHU
nové konfekční velikosti
Představujeme Vám upravený střih všech pracovních oděvů Woody a Ranger. Nový 
mírně zúžený a prodloužený střih je anatomicky tvarovaný tak, aby Vám padl a vyhovoval 
v každém pohybu.

Pracovní oděvy Woody a Ranger se vyznačují oblíbeným designem a pečlivým zpracováním. 
Zachovávají si osvědčené technické detaily i výrobu ze špičkových materiálů. Nabízí 
množství praktických multifunkčních kapes, zesílené partie i refl exní prvky.

nový střih původní střihnový střih původní střih

PŮVODNÍ STŘIH 
Stávající design

Klasický volnější střih

NOVÝ STŘIH
Zúžený anatomicky tvarovaný střih

Prodloužená délka produktu odpovídající výšce postavy

Zvětšení švové záložky pro možnost individuálního prodloužení nohavic

Stávající design

Skladem: 1. čtvrtletí 2021
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CORDURA® CLASSIC

RANGER W53

RANGER W03

0201 9401

0201 9401

WOODY W51

WOODY W01

0201 9401

0201 9401

GENTS

GENTS

GENTS

40°
WASH

GENTS

40°
WASH

01 01

01 01

01 01

01 01

celopropínací kostěný zip s klopou
záhyby na zadním dílu
8 multifunkčních kapes
měchové kapsy s klopou a lištové kapsy na zip
manžety rukávů z žebrového úpletu s 3 % elastanu
dolní okraj stažený pruženkou v boční části
kovové “D” poutko na klíče a ID karty
dvojité prošití pro vyšší odolnost
retroreflexní prvky

bunda pánská

kalhoty pánské

Kepr, 100 % bavlna
270 g/m²

PŮVODNÍ STŘIH: S (46/48) - 2XL (62/64)
NOVÝ STŘIH: 44/46 - 60/62

pruženka v boční části pasového límce
7 multifunkčních kapes
zdvojený materiál v oblasti kolen a sedu
plastové “D” poutko a karabina na klíče a ID karty
poutko na kladivo
dvojité prošití pro vyšší odolnost
retroreflexní prvky

uzavíratelné 

multifunkční kapsy

 na mobil, tužky,  

osobní věci

límeček a klopa  

s patentky

poutko na zavěšení

poutko na kladivo

zdvojený materiál  

v oblasti kolen a sedu

multifunkční kapsy 

na mobil, tužky, 

metr, osobní věci

Kepr, 100 % bavlna
270 g/m²

PŮVODNÍ STŘIH: S (46/48) - 2XL (62/64)
NOVÝ STŘIH: 44/46 - 60/62

NEW CUT

NEW CUT

NEW CUT

NEW CUT

60°
WASH

60°
WASH

CORDURA® v oblasti 

paží a ramen

uzavíratelné 

multifunkční kapsy

 na mobil, tužky,  

osobní věci

stojáček a klopa  

s patentky

poutko na zavěšení

poutko na kladivo

CORDURA® 

v oblasti kolen a kapes

multifunkční kapsy 

na mobil, tužky, 

metr, osobní věci

celopropínací kostěný zip s krytkou brady a klopou 
7 multifunkčních kapes
měchové kapsy s klopou a lištové kapsy na zip
kapsa na rukávu
vnitřní manžety rukávů z žebrového úpletu s 3 % elastanu
dolní okraj nastavitelný druky v boční části
kovové “D” poutko na klíče a ID karty
dvojité prošití pro vyšší odolnost
retroreflexní prvky
vysoce odolný materiál CORDURA® v barvě 01

bunda pánská

kalhoty pánské

Plátnová vazba, 65 % polyester, 35 % bavlna
270 g/m²

CORDURA® 100 % polyamid
210 g/m²

PŮVODNÍ STŘIH: S (46/48) - 2XL (62/64)
NOVÝ STŘIH: 44/46 - 60/62

pruženka v boční části pasového límce
10 multifunkčních kapes
zdvojený materiál v oblasti kolen
plastové “D” poutko a karabina na klíče a ID karty
poutko na kladivo
dvojité prošití pro vyšší odolnost
retroreflexní prvky
vysoce odolný materiál CORDURA® v barvě 01

Plátnová vazba, 65 % polyester, 35 % bavlna
270 g/m²

CORDURA® 100 % polyamid
210 g/m²

PŮVODNÍ STŘIH: S (46/48) - 2XL (62/64)
NOVÝ STŘIH: 44/46 - 60/62

Mezi hlavní vlastnosti tkaniny patří odolnost v oděru a roztržení, odolnost proti skvrnám. Díky své pevnosti zaručuje 
dlouhou životnost. CORDURA® je registrovanou obchodní značkou společnosti INVISTA pro odolné materiály.
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RANGER W04

0201 9401

WOODY W02

0201 9401

GENTS GENTS

40°
WASH

NEW CUT NEW CUT

60°
WASH

01 01

01 01

pruženka v zadní části

multifunkční kapsy

poutko na kladivo

multifunkční kapsy

na mobil, tužky, metr, 

osobní věci

CORDURA®

v oblasti kolen 

a kapes

nastavitelné šle 

s elastickým dílem 

zapínání na knofl íky 

v boční části

Pracovní kalhoty s laclem pánské

pruženka v zadní části pasového límce
zapínání na knofl íky v boční části
šle s elastickým dílem nastavitelné přezkou
14 multifunkčních kapes
zdvojený materiál v oblasti kolen
plastové “D” poutko a karabina na klíče a ID karty
poutko na kladivo
dvojité prošití pro vyšší odolnost
retrorefl exní prvky
vysoce odolný materiál CORDURA® v barvě 01

Plátnová vazba, 65 % polyester, 35 % bavlna
270 g/m²

CORDURA® 100 % polyamid
210 g/m²

PŮVODNÍ STŘIH: S (46/48) - 2XL (62/64)
NOVÝ STŘIH: 44/46 - 60/62

Pracovní kalhoty s laclem pánské

pruženka v zadní části pasového límce
zapínání na knofl íky v boční části
šle s elastickým dílem nastavitelné přezkou
8 multifunkčních kapes
zdvojený materiál v oblasti kolen a sedu
plastové “D” poutko a karabina na klíče a ID karty
poutko na kladivo
dvojité prošití pro vyšší odolnost
retrorefl exní prvky

Kepr, 100 % bavlna
270 g/m²

PŮVODNÍ STŘIH: S (46/48) - 2XL (62/64)
NOVÝ STŘIH: 44/46 - 60/62

nastavitelné šle 

s elastickým dílem 

zapínání na knofl íky 

v boční části

poutko na kladivo

zdvojený materiál 

v oblasti kolen a sedu

multifunkční kapsy

na mobil, tužky, metr,

 osobní věci

pruženka v zadní části

multifunkční kapsy
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RANGER W54

RANGER W06

0201 9401

0201 9401

WOODY W52

WOODY W05

0201 9401

0201 9401

GENTS

GENTS

GENTS

40°
WASH

GENTS

40°
WASH

NEW CUT

NEW CUT

NEW CUT

NEW CUT

60°
WASH

60°
WASH

01 01

01 01

01 01

01 01

celopropínací kostěný zip s krytkou brady a klopou 
6 multifunkčních kapes
měchové kapsy s klopou a lištové kapsy na zip
dolní okraj nastavitelný druky v boční části
kovové “D” poutko na klíče a ID karty
dvojité prošití pro vyšší odolnost
retroreflexní prvky
vysoce odolný materiál CORDURA® v barvě 01

vesta pánská

Šortky pánské

Plátnová vazba, 65 % polyester, 35 % bavlna
270 g/m²

CORDURA® 100 % polyamid
210 g/m²

PŮVODNÍ STŘIH: S (46/48) - 2XL (62/64)
NOVÝ STŘIH: 44/46 - 60/62

pruženka v boční části pasového límce
10 multifunkčních kapes
plastové “D” poutko a karabina na klíče a ID karty
poutko na kladivo
dvojité prošití pro vyšší odolnost
retroreflexní prvky
vysoce odolný materiál CORDURA® v barvě 01

Plátnová vazba, 65 % polyester, 35 % bavlna
270 g/m²

CORDURA® 100 % polyamid
210 g/m²

PŮVODNÍ STŘIH: S (46/48) - 2XL (62/64)
NOVÝ STŘIH: 44/46 - 60/62

celopropínací kostěný zip s klopou
záhyby na zadním dílu
8 multifunkčních kapes
měchové kapsy s klopou a lištové kapsy na zip
dolní okraj stažený pruženkou v boční části
kovové “D” poutko na klíče a ID karty
dvojité prošití pro vyšší odolnost
retroreflexní prvky

vesta pánská

Šortky pánské

Kepr, 100 % bavlna
270 g/m²

PŮVODNÍ STŘIH: S (46/48) - 2XL (62/64)
NOVÝ STŘIH: 44/46 - 60/62

pruženka v boční části pasového límce
7 multifunkčních kapes
zdvojený materiál v oblasti sedu
plastové “D” poutko a karabina na klíče a ID karty
poutko na kladivo
dvojité prošití pro vyšší odolnost
retroreflexní prvky

uzavíratelné 

multifunkční kapsy

 na mobil, tužky,  

osobní věci

límeček a klopa  

s patentky

poutko na zavěšení

poutko na kladivo

zdvojený materiál  

v sedu

multifunkční kapsy 

na mobil, tužky, 

metr, osobní věci

Kepr, 100 % bavlna
270 g/m²

PŮVODNÍ STŘIH: S (46/48) - 2XL (62/64)
NOVÝ STŘIH: 44/46 - 60/62

CORDURA® 

v oblasti ramen

uzavíratelné 

multifunkční kapsy

 na mobil, tužky,  

osobní věci

stojáček a klopa  

s patentky

poutko na zavěšení

poutko na kladivo

CORDURA®  

v oblasti kapes

multifunkční kapsy 

na mobil, tužky, 

metr, osobní věci
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EN ISO 20 471
EN ISO 13 688

2

EN ISO 20 471
EN ISO 13 688

2

EN ISO 20 471
EN ISO 13 688

2

HV DRY 1V8

HV PROTECT 1V9

HV RUNWAY 2V9

97 98

97 98

97 98

UNISEX

EXTRA DRY

40°
WASH

UNISEX

40°
WASH

UNISEX

40°
WASH

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

oděv s vysokou viditelností
rychleschnoucí fl uorescenční materiál
segmentové retrorefl exní pruhy 
střih s bočními švy
lem průkrčníku z žebrového úpletu 1:1
zpevnění ramenních švů páskou
certifi kace dle norem EN ISO 20 471 (třída 2) a EN ISO 13 688

tričko unisex

oděv s vysokou viditelností
vnější strana fl uorescenční polyester
vnitřní strana bavlněná
certifi kované retrorefl exní pruhy 3M
střih s bočními švy
lem průkrčníku z žebrového úpletu 1:1
zpevnění ramenních švů páskou
certifi kace dle norem EN ISO 20 471 (třída 2) a EN ISO 13 688

tričko unisex

polokošile unisex

Grid knit, 100 % polyester, segmentové retrorefl exní pruhy 
150 g/m2, S - 3XL

Interlokové pique, 55 % bavlna, 45 % polyester, retrorefl exní pruhy 3M
175 g/m2, S - 3XL

oděv s vysokou viditelností
vnější strana fl uorescenční polyester
vnitřní strana bavlněná
certifi kované retrorefl exní pruhy 3M
střih s bočními švy
límeček s kontrastním proužkem z žebrového úpletu 1:1
léga s 3 knofl íčky v barvě materiálu
vnitřní průkrčník začištěn páskou z vrchového materiálu
zpevnění ramenních švů páskou
certifi kace dle norem EN ISO 20 471 (třída 2) a EN ISO 13 688

Interlokové pique, 55 % bavlna, 45 % polyester, retrorefl exní pruhy 3M
175 g/m2, S - 3XL

Nový produkt. Skladem: 2. čtvrtletí 2021
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EN ISO 20 471
EN ISO 13 688

3

EN ISO 20 471
EN ISO 13 688

3

HV ESSENTIAL 4V6

HV FLEECE JACKET 5V1

97 98

97 98

40°
WASH

UNISEX

40°
WASH

UNISEX

ANTIPILLING

oděv s vysokou viditelností
hladký fluorescenční materiál
vnitřní strana počesaná
certifikované retroreflexní pruhy 3M
rovný střih s bočními švy
dolní lem, manžety a průkrčník z žebrového úpletu 1:1
certifikace dle norem EN ISO 20 471 (třída 3) a EN ISO 13 688

mikina unisex

fleece unisex

Výplňková pletenina, vnitřní strana počesaná,  
100 % polyester, retroreflexní pruhy 3M,

300 g/m2, M - 3XL

oděv s vysokou viditelností
hřejivý fluorescenční materiál
certifikované retroreflexní pruhy 3M
celopropínací kostěný zip v barvě 01
lištové kapsy s kostěným zipem
dolní lem na stažení elastickou šňůrkou
lemy rukávů stažené pruženkou
antipillingová úprava z vnější strany
certifikace dle norem EN ISO 20 471 (třída 3) a EN ISO 13 688

Fleece, 100 % polyester, antipilingová úprava
retroreflexní pruhy 3M

280 g/m2, M - 3XL
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233

1

2

EN 343+A1
EN ISO 20 471
EN ISO 13 688

without 
sleeves

3
1

3 1

with 
sleeves

with 
sleeves

EN ISO 20 471
EN ISO 13 688

2

with 
sleeves

HV GUARD 4 IN 1 5V2

97 98

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

TAPED

40°
WASH

4 IN 1 

UNISEX

02

02 02
02

ANTIPILLING

voděodolný, prodyšný, fl uorescenční materiál
víceúčelové použití 4 v 1 v dvoubarevném provedení

bunda unisex

Svrchní bunda: Oxford, 100 % polyester 
s PU úpravou, retrorefl exní pruhy 3M

210 g/m²
Vnitřní bunda: Fleece, 100 % polyester, antipilingová úprava
z obou stran, retrorefl exní pruhy 3M

280 g/m2, M - 4XL

Svrchní bunda:
voděodolný, prodyšný, fl uorescenční materiál
certifi kované retrorefl exní pruhy 3M
celopropínací kostěný zip s klopou
odnímatelná kapuce s vyztuženým kšiltem, skrytá v límci
kapuce a dolní lem na stažení elastickou šňůrkou
odnímatelné rukávy
lemy rukávů stažené pruženkou, nastavitelné suchým zipem
měchové kapsy s klopou a boční kapsy
náprsní kapsa na zip s klopou
kapsa na ID kartu a propisky
podlepené švy
vstup pro branding v podšívce zadního dílu
certifi kace dle norem EN ISO 20 471 (třída 2, 3), 
EN 343+A1 (třída 3:1) a EN ISO 13 688

Vnitřní fl eece:
odnímatelná vnitřní fl eecová bunda
hřejivý fl uorescenční materiál
certifi kované retrorefl exní pruhy 3M
celopropínací kostěný zip
kapsy s kostěným zipem
lemování elastickým proužkem
antipilingová úprava z obou stran
certifi kace dle norem EN ISO 20 471 (třída 3) a EN ISO 13 688
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HV TWISTER 3V8

HV PRACTIC 5V9

HV REFLEX 3V5

HV BRIGHT 9V3

HV BRIGHT 9V4

HV ENERGY 9V2

97 98 EN ISO 20 471
EN ISO 13 688

2

97 98

97 98

EN 1150

97 98

97 98

97

EXTRA DRY

UNISEX

40°
WASH

40°
WASH

KIDS

UNISEX

40°
WASH

KIDS

UNISEX

40°
WASH

KIDS

UNISEX

40°
WASH

UNISEX

ANTIPILLING

tubulární střih se švem
rychleschnoucí fl uorescenční materiál
retrorefl exní pruhy
okraje po obvodu prošité
víceúčelové užití (varianty zobrazeny na balení)
50 × 26 cm

šátek unisex

2 v 1 - čepice a nákrčník
hřejivý fl uorescenční materiál
z jedné strany na stažení šňůrkou v barvě 01
antipillingová úprava z vnější strany

čepice unisex

čepice unisex

Single Jersey, 100 % polyester, retrorefl exní pruhy
190 g/m2, uni

Fleece, 100 % polyester, antipilingová úprava,
240 g/m2, uni, obvod 55 cm

šestipanelový střih
rychleschnoucí fl uorescenční materiál
retrorefl exní páska na kšiltu a zapínání
vyztužené 2 přední panely
prošívaný, lehce prohnutý kšilt
obšité větrací otvory
potící páska
velikost nastavitelná suchým zipem

Kepr, 50 % bavlna, 50 % polyester, retrorefl exní pruhy
240 g/m2, nastavitelná

oděv s vysokou viditelností
zapínání na suché zipy 
lemování proužkem v barvě 01
retrorefl exní pruhy
certifi kace dle norem EN ISO 20 471 (třída 2) a EN ISO 13 688

vesta unisex

oděv s vysokou viditelností
zapínání na suché zipy 
lemování proužkem v barvě 01
retrorefl exní pruhy
certifi kace dle normy EN 1150

vesta dětská

batoh dětský/unisex

Osnovní pletenina, fl uorescenční 100 % polyester, retrorefl exní pruhy
120 g/m2, M (VP 160 - 176 cm), 2XL (VP 184 - 192 cm)

Osnovní pletenina, fl uorescenční 100 % polyester, retrorefl exní pruhy
120 g/m2, 4-6 let/104-128 cm, 6-8 let/116-140 cm

fl uorescenční materiál
zavírání na stahování
2 polyesterové šňůrky v šedé barvě
retrorefl exní pruh
refl exní prvky v dolních rozích
vnitřní kapsa na zip 20 x 23 cm
rozměry batohu 45 x 34 cm

Oxford, 100 % polyester, retrorefl exní pruh,
70 - 80 g/m2, uni
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