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PRACOVNÍ OBLEČENÍ, VE KTERÉM SE CÍTÍTE POHODLNĚ PO CELÝ ROK

CREMORNE

CREMORNE
PRACOVNÍ OBLEČENÍ, VE KTERÉM SE CÍTÍTE
POHODLNĚ PO CELÝ ROK
Díky 60% podílu bavlny je příjemné na tělo, funkční, prodyšné a stálobarevné,
s pohodlným střihem, který vás během dne neomezuje. Oblečení Cremorne
jsme pro vás vyvinuli jak v letní odlehčené verzi, tak v hřejivém zimním
provedení. Součástí jsou i chytré detaily jako elastické řešení pasu,
D kroužky nebo praktické kapsy.
Kolekce Cremorne je:
»» příjemná na nošení, díky pohodlnému „relax” střihu
a 60% podílu bavlny,
»» vhodná do interiéru i exteriéru, nižší gramáž pro teplé dny,
zateplená kolekce na zimu (z tepláků/mikiny snadno vytvoříte
spodní vrstvu kalhot/bundy),
»» v pěti atraktivních barvách s paspulkami v kontrastním odstínu.
Cremorne vám dodáme v široké škále velikostí – pracovní oděvy
ve velikostech 46-64, doplňkové oděvy v rozmezí S-4XL.
Nohavice u kalhot si můžete prodloužit až o 5 cm.
Součástí kolekce jsou:
»
»
»
»
»
»
»
»

kalhoty do pasu,
kalhoty s laclem,
šortky,
tepláky,
bundy,
mikiny,
zimní zateplené kalhoty,
prodloužené zimní bundy (parky).

Vyberte si z bílé, petrolejově modré, námořnické modré,
tmavě zelené a šedé varianty.
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KOLEKCE CREMORNE
600D Oxford zesílení

3D gumová
nášivka
paspulky v kontrastní barvě
multifunkční kapsa
nastavitelné
manžety na suchý zip

flexibilní pas - zajišťuje, že vám
kalhoty vždy perfektně sedí

"D" kroužek pro
zavěšení ID-karty

prošívání v kontrastní barvě

kontrastní materiál
kolenní části jsou
z materiálu Oxford
polyester, je možné
použít vkládací nákoleníky

nohavice je možné
prodloužit až o 5 cm
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PŘEHLED STŘIHŮ
VÍME, ŽE KAŽDÝ ČLOVĚK JE JINÝ A DÁVÁ PŘEDNOST ODLIŠNÉMU STŘIHU.
PROTO V NAŠEM PORTFOLIU NAJDETE KALHOTY VE 4 RŮZNÝCH STŘIZÍCH,
Z NICHŽ SI VYBERE OPRAVDU KAŽDÝ.

STANDARD

» rovný střih s vysokým
pasem
» nohavice je od stehna
vedena rovně
k dolnímu obvodu
» vhodný pro všechny
typy postav

RELAX

» střih s lehce sníženým
pasem
» nohavice je od stehna
mírně zúžena ke koleni
» dolní obvod nohavice
odpovídá šířce obvodu
u kolene
» vhodný pro všechny
typy postav

REGULAR

» střih se sníženým pasem
» nohavice je od stehna
zúžena ke koleni
a dolnímu obvodu
» nohavice má kónusový
tvar
» materiál s elastickým
vláknem umožňuje volný
pohyb a vysoké pohodlí
i u úzkých nohavic
» velmi oblíbený střih,
který sluší téměř
každému
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SLIM

» střih s nízkým pasem
a zeštíhleným tvarem
nohavic
» díky materiálu
s vysokým obsahem
elastického vlákna jsou
kalhoty velmi pohodlné
a bez jakéhokoliv
omezení pohybu
» střih pro všechny,
kteří dávají přednost
modernímu
a mladistvému vzhledu

KOLEKCE CREMORNE
CREMORNE
KALHOTY
03020402 XX XXX
MOQ 1/10
materiál: 	60 % bavlna, 40 % polyester, twill,
230 g /m²
zesílení:
600D Oxford
střih:
relax
velikosti: 	46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
barevnost:	
80 bílá-šedá
55 petrolejová-černá
41 tmavě modrá-černá
E4 světle olivová-černá
00 šedá-černá
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

pánské pracovní kalhoty
materiál s vysokým procentem bavlněného podílu
moderní střih
zesílená oblast kolen materiálem Oxford s možností vkládání
kolenních výztuh
2 boční kapsy
1 multifunkční kapsa na nohavici
1 zadní kapsa se zapínáním na suchý zip
elastický pas
"D" kroužek
kontrastní paspulky
nastavitelná délka nohavic

STANDARD

80

55

E4

00

RELAX

REGULAR

41

SLIM
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KOLEKCE CREMORNE
CREMORNE
KALHOTY S LACLEM
03020403 XX XXX
MOQ 1/10
materiál: 	60 % bavlna, 40 % polyester, twill,
230 g /m²
zesílení:
600D Oxford
střih:
relax
velikosti: 	46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
barevnost:	
80 bílá-šedá
55 petrolejová-černá
41 tmavě modrá-černá
E4 světle olivová-černá
00 šedá-černá
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

pánské pracovní kalhoty s laclem
materiál s vysokým procentem bavlněného podílu
moderní střih
zesílená oblast kolen materiálem Oxford s možností vkládání
kolenních výztuh
2 boční kapsy
1 multifunkční kapsa na nohavici
1 zadní kapsa se zapínáním na suchý zip
1 náprsní multifunkční kapsa
elastický pas
"D" kroužek
dvoucestný zip
kontrastní paspulky
nastavitelná délka nohavic

STANDARD

80

55

E4

00

RELAX

REGULAR

41

SLIM
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KOLEKCE CREMORNE
CREMORNE
ŠORTKY
03100028 XX XXX
MOQ 1/20
materiál: 	60 % bavlna, 40 % polyester, twill,
230 g /m²
zesílení:
600D Oxford
střih:
relax
velikosti: 	46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
barevnost:	
80 bílá-šedá
55 petrolejová-černá
41 tmavě modrá-černá
E4 světle olivová-černá
00 šedá-černá
»
»
»
»
»
»
»
»
»

pružný pas

pánské pracovní šortky
materiál s vysokým procentem bavlněného podílu
moderní střih
2 boční kapsy
1 multifunkční kapsa na nohavici
1 zadní kapsa se zapínáním na suchý zip
elastický pas
"D" kroužek
kontrastní paspulky

STANDARD

80

55

E4

00

RELAX

REGULAR

41

SLIM
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KOLEKCE CREMORNE

CREMORNE
BUNDA
03010569 XX XXX
MOQ 1/10
materiál: 	60 % bavlna, 40 % polyester, twill,
230 g /m²
zesílení:
600D Oxford
velikosti: 	46, 48, 50, 52, 54, 56,
58, 60, 62, 64
barevnost:	
80 bílá-šedá
55 petrolejová-černá
41 tmavě modrá-černá
E4 světle olivová-černá
00 šedá-černá
»
»
»
»
»
»
»
»
»

pánská pracovní bunda
materiál s vysokým procentem bavlněného podílu
moderní střih
zesílená oblast ramen materiálem Oxford
2 boční lištové kapsy
1 multifunkční náprsní kapsa
kontrastní paspulky
nastavitelná šíře rukávu na suchý zip
"D" kroužek

80

55

41

E4

CREMORNE
MIKINA

55

03060075 XX XXX
MOQ 1/10
materiál: 	55 % bavlna, 45 % polyester
300 g /m²
velikosti: 	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL
barevnost:	
55 petrolejová-černá
41 tmavě modrá-černá
E4 světle olivová-černá
00 šedá-černá
»
»
»
»
»
»

pánská celopropínací mikina na zip s kapucí
kvalitní počesaný výplněk
zesílená oblast ramen a loktů z materiálu Oxford
2 přední klokaní kapsy
kontrastní paspulky
elastické žebrované náplety na rukávech
a spodním obvodu
» poutka na přichycení do Cremorne zimní bundy

41

E4

00
00
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KOLEKCE CREMORNE
CREMORNE
ZIMNÍ BUNDA
03310002 XX XXX
MOQ 1/10
materiál: 	100 % polyester 300D polyester Oxford PU
zateplení:
100 % polyester 200 g /m2
podšívka:
100 % polyester taffeta
vodní sloupec: 3000 mm
prodyšnost:
3000 g /m²/24 h.
velikosti: 	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL
barevnost:	
55 petrolejová-černá
41 tmavě modrá-černá
E4 světle olivová-černá
00 šedá-černá
»
»
»
»
»
»
»
»

pánská zimní bunda s kapucí
prodloužený zadní díl
2 náprsní kapsy na zip
2 boční kapsy na zip
1 vnitřní kapsa na suchý zip
fleece v límci a kapuci
stahovací šňůrka v pase a spodním okraji
kontrastní paspulky
55

41

E4

00
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KOLEKCE CREMORNE
CREMORNE
TEPLÁKY
03360001 XX XXX
MOQ 1/10
materiál: 	55 % bavlna, 45 % polyester, 300 g /m²
velikosti: 	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL
barevnost:	
55 petrolejová-černá
41 tmavě modrá-černá
E4 světle olivová-černá
00 šedá-černá
»
»
»
»
»

pánské tepláky s pružným pasem a spodním lemem nohavic
počesaný výplněk
2 boční kapsy
poklopec na zip
poutka na přichycení do Cremorne zimních zateplených kalhot
55

41

E4

00

pružný pas

poutka na přichycení
do Cremorne zimních
zateplených kalhot
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KOLEKCE CREMORNE
CREMORNE
ZIMNÍ KALHOTY
03020411 XX XXX
MOQ 1/10
materiál: 	100 % polyester 300D polyester Oxford PU
zateplení:
100 % polyester 160 g /m2
podšívka:
100 % polyester taffeta
vodní sloupec: 3000 mm
prodyšnost:
3000 g /m²/24 h.
velikosti: 	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL
barevnost:	
55 petrolejová-černá
41 tmavě modrá-černá
E4 světle olivová-černá
00 šedá-černá
»
»
»
»
»

pánské zimní zateplené kalhoty s odnímatelnými šly
zvýšený zadní díl
zesílená oblast kolen
2 boční kapsy na zip
kontrastní paspulky
55

41

E4

00

varianta bez šlů

poutka na přichycení
do Cremorne tepláků
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KOLEKCE CREMORNE
Při zimních teplotách je možné použít tepláky a mikinu
jako spodní vrstvu pod zimní kalhoty a zimní bundu.
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SORTIMENT VHODNÝ KE KOLEKCI CREMORNE
TEESTA
TRIČKO
03040046 XX XXX
MOQ 10/100
materiál: 	100 % bavlna, 160 g /m2
velikosti: 	XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL
(4XL - pouze tmavě modrá, bílá, černá)
barevnost:	
80 bílá
B3 malachitová
70 žlutá
55 petrolejová
82 béžová
17 limetková
90 oranžová
E0 trávově zelená
20 červená
10 zelená
57 světle fialová
15 láhvově zelená
27 bordó
14 olivová
49 světle modrá
00 šedá
B4 modravá
61 antracit
B5 pařížská modrá
H0 kaštanová
50 modrá
69 tmavě hnědá
41 tmavě modrá
60 černá
» tričko s krátkým rukávem
» 5 % elastanu v průkrčníku, stálost tvaru
» nízký profil průkrčníku sportovního typu
80

70

82

90

20

57

27

49

B4

B5

50

41

B3

55

17

E0

10

15

14

00

61

H0

69

60
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SORTIMENT VHODNÝ KE KOLEKCI CREMORNE
GARAI
TRIČKO
03040047 XX XXX
MOQ 1/60
materiál: 	100 % bavlna, 190 g /m2
velikosti:
S, M, L, XL, 2XL, 3XL
barevnost:	
80 bílá
70 žlutá
90 oranžová
20 červená
49 světle modrá
50 modrá

41 tmavě modrá
17 limetková
10 zelená
15 láhvově zelená
00 šedá
60 černá

» tričko s krátkým rukávem
» 5 % elastanu v průkrčníku, stálost tvaru
» nízký profil průkrčníku sportovního typu
80

70

90

20

49

50

41

17

10

15

00

60
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SORTIMENT VHODNÝ KE KOLEKCI CREMORNE
DHANU
POLOKOŠILE
03050022 XX XXX
MOQ 1/60
materiál: 	100 % bavlna
190 g /m2
velikosti:
S, M, L, XL, 2XL, 3XL
barevnost:	
80 bílá
70 žlutá
90 oranžová
20 červená
27 bordó
49 světle modrá
B4 modravá
B5 pařížská modrá
50 modrá
41 tmavě modrá

B3 malachitová
E0 trávově zelená
10 zelená
14 olivová
00 šedá
61 antracit
H0 kaštanová
69 tmavě hnědá
60 černá

» polokošile s krátkým rukávem
» límec a rukávy zakončené žebrovým úpletem
» 3 transparentní knoflíky v barvě materiálu
80

70

90

20

27

49

B4

B5

50

41

B3

E0

10

14

00

61

H0

69

60
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SORTIMENT VHODNÝ KE KOLEKCI CREMORNE
CAMBON
TRIČKO S DLOUHÝM RUKÁVEM
03040039 XX XXX
MOQ 1/60
materiál: 	100 % bavlna, 160 g /m2
velikosti:
S, M, L, XL, 2XL, 3XL
barevnost:	
80 bílá
20 červená
50 modrá
41 tmavě modrá
02 světle šedý melír
60 černá
» tričko s dlouhým rukávem
» 5 % elastanu v průkrčníku, stálost tvaru
» nízký profil průkrčníku sportovního typu
80

20

50

41

02

60
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SORTIMENT VHODNÝ KE KOLEKCI CREMORNE

WATTLE
ČEPICE
03140098 60 012 velikost M / L
MOQ 1/50
03140098 60 014 velikost XL / 2XL
MOQ 1/50

TILST
ZIMNÍ ČEPICE
03140080 60 012 velikost M / L
MOQ 1/50
03140080 60 014 velikost XL / XXL
MOQ 1/50

materiál: 	100 % polyester
velikosti: 	M / L, XL / 2XL
barevnost: černá

materiál: 	100 % nylon, zateplení – 100 % polyester
velikosti:
M/L, XL/XXL
barevnost: černá

» univerzální celoroční čepice
» lehká oboustranná

» tradiční zimní čepice do velmi silných mrazů
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SORTIMENT VHODNÝ KE KOLEKCI CREMORNE
IRON
OPASEK
99300026 60 105 délka 105 cm
MOQ 1/50
99300026 60 135 délka 135 cm
MOQ 1/50
materiál: 	100 % poylester
délka:
105 cm, 135 cm
barevnost: 	černá
» univerzální opasek z elastického materiálu a kovovou sponou s logem "C"

ALLOY
OPASEK
99300027 60 105 délka 105 cm
MOQ 1/50
99300027 60 135 délka 135 cm
MOQ 1/50
materiál: 	100 % polyester
délka:
105 cm, 135 cm
barevnost: 	černá
» univerzální opasek z pevného materiálu se slitinovou přezkou s logem "C"

MIANG
OPASEK
99300015 XX 105 délka 105 cm
MOQ 1/50
99300015 XX 135 délka 135 cm
MOQ 1/50
materiál:	100 % polyester
délka:
105 cm, 135 cm
barevnost:	
41 modrá
84 khaki
60 antracitová

41

84

60

» moderní opasek s dvouřadým zapínáním
v atraktivním barevném provedení vintage
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VYSVĚTLIVKY

Vhodné na zimní období
XX

XX

Nadstandardní velikost
Vhodné pro jakékoliv pohlaví
Dostupné v kusovém balení s euro otvorem
Dostupné v kusovém balení s ramínkem
Prodyšný
Voděodolný
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CREMORNE

PRACOVNÍ OBLEČENÍ, VE KTERÉM SE CÍTÍTE POHODLNĚ PO CELÝ ROK
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