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FUNKČNÍ A POHODLNÁ KOLEKCE V MODERNÍM STŘIHU

DAYBORO

DAYBORO
KOLEKCE V MODERNÍM STŘIHU, KTERÁ KOMBINUJE
FUNKČNOST A POHODLÍ
Pracovní oblečení Dayboro vytváříme z unikátního materiálu TRIFIBETEX®,
který kombinuje bavlnu, polyester a elastan. Umožní vám naprostou svobodu
pohybu a maximální komfort i při práci na kolenou nebo vleže. Doplnili
jsme i řadu užitečných drobností jako reflektivní prvky, kolenní kapsy
ze zesíleného materiálu, kapsy na telefon nebo poutka na nářadí.
Oblečení Dayboro je:
» komfortní na celodenní nošení,
» doplněné o reflektivní prvky v černé barvě, které ve dne neruší design
a při osvícení odráží světlo, čímž zvyšují vaši bezpečnost,
» ušité v moderním střihu, vypadá dobře a neubírá na pohodlnosti
díky praktickému zpracování sedu a zapínání kalhot,
» připravené i v zimní verzi, která zahrnuje mikinu s kapucí, softshellovou
bundu, zimní pilotku i bundu v prodloužené délce (parku).
Pracovní oděvy vám dodáme ve velikostech 46–64, doplňkové oblečení
ve velikostech S-4XL. Na výběr máte z různých atraktivních barevných
kombinací.
U všech kalhot můžete prodloužit délku nohavic až o 5 cm.
Součástí kolekce jsou:
»
»
»
»
»
»
»
»
»

kalhoty do pasu,
kalhoty s laclem,
3/4 kalhoty,
šortky,
bundy s odepínatelnou kapucí,
mikiny s kapucí,
softshellové bundy,
prodloužené zimní bundy (parky),
zimní pilotky.

Dayboro zahrnuje jedinečnou montérkovou bundu s odepínací kapucí.
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KOLEKCE DAYBORO

600D Oxford zesílení

odepínací kapuce

kombinace materiálů:

trojité prošití
pro větší pevnost

nastavitelné manžety
na kovové druky
unikátní flexibilní systém
v pase - zajišťuje, že vám
kalhoty vždy perfektně sedí

designový taháček

D-kroužek pro
zavěšení ID-karty

3D gumová nášivka
reflektivní prvky

multifunkční kapsa
s poutkem
na ruční nářadí
(kladivo)

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

nohavice je možné
prodloužit až o 5 cm
Krokový a sedový šev kalhot, šitý přeplátovaným
švem, prošitý trojitým stehem, zaručuje
maximální pevnost při namáhání v tahu.
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KOLEKCE DAYBORO

INOVATIVNÍ A UNIKÁTNÍ MATERIÁL,
KTERÝ VÁM UMOŽNÍ NAPROSTOU SVOBODU POHYBU
TRIFIBETEX® je unikátní směs 3 vláken – bavlny, polyesteru a elastického vlákna spandex. Tato kombinace zajistí maximální komfort
a flexibilitu pohybu při jakékoliv práci a zároveň si zachovává funkčnost.
Největší podíl přírodního bavlněného vlákna (62 %) dává tkanině velmi příjemný pocit na dotek, vysokou prodyšnost a výbornou savost.
Díky polyesteru (35 %) je zvýšena pevnost, zároveň materiálu dodává nízkou srážlivost a mačkavost, tvarovou stabilitu, odolnosti proti ušpinění
a celkově zvyšuje životnost výrobku při častém praní.
Spandex (3 % v šíři) přidává do materiálu skvělou vlastnost – protažení v napětí až do dvojnásobku své délky a následný návrat
do původní délky díky tvarové paměti.
Kombinace bavlny, polyesteru a spandexu, nejpevnější vazba CANVAS a ideální dostava tkaní dává materiálu TRIFIBETEX®
ty nejlepší vlastnosti:
»
»
»
»
»
»
»

pevnost
prodyšnost
stálobarevnost
savost
pružnost
odolnost proti ušpinění
vysoký komfort při nošení a styku s pokožkou

Unikátní materiál TRIFIBETEX® splňuje náročné požadavky na vysoký
komfort při nošení, snadnou údržbu i dlouhou životnost
produktu a díky vysokému obsahu bavlny také na ekologii.
water
dust

FLEXIB
LE

COTTON
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SPANDEX

POLYESTER

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 DAYBORO
DAYBORO
KALHOTY
03020396 XX XXX
MOQ 1/10
materiál: 	62 % bavlna, 35 % polyester, 3 % Spandex®
260 g /m²
zesílení:
600D Oxford
střih: 	regular
velikosti: 	46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
barevnost:	
80 bílá-šedá
E3 mechově zelená-černá
55 petrolejová-černá
41 tmavě modrá-černá
61 antracitová-šedá
69 tmavě hnědá-hnědá
60 černá-antracitová
»
»
»
»

pánské pracovní kalhoty s pružným pasem
elastický inovativní materiál Trifibetex®
odolné trojité prošití nohavic a sedu
Oxford 600D zesílení v oblasti kolen s možností vkládání
kolenních výztuh
» prostorné multifunkční přední kapsy s poutky na nářadí
» reflexní prvky v barevném odstínu
» nastavitelná délka nohavic
80

E3

55

61

69

60

41

elastický pas

STANDARD

RELAX

REGULAR

SLIM
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KOLEKCE DAYBORO
DAYBORO LADY
KALHOTY
03520061 61 XXX
MOQ 1/10
materiál: 	62 % bavlna, 35 % polyester, 3 % Spandex®
260 g /m²
zesílení:
600D Oxford
střih: 	regular
velikosti:
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
barevnost:	antracitová-šedá
»
»
»
»

dámské pracovní kalhoty s pružným pasem
elastický inovativní materiál Trifibetex®
odolné trojité prošití nohavic a sedu
Oxford 600D zesílení v oblasti kolen s možností vkládání
kolenních výztuh
» prostorné multifunkční přední kapsy s poutky na nářadí
» reflexní prvky v barevném odstínu
» nastavitelná délka nohavic

STANDARD

RELAX

REGULAR

SLIM
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KOLEKCE DAYBORO
DAYBORO
KALHOTY S LACLEM
03020397 XX XXX
MOQ 1/10
materiál: 	62 % bavlna, 35 % polyester, 3 % Spandex®
260 g /m²
zesílení:
600D Oxford
střih: 	regular
velikosti: 	46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
barevnost:	
80 bílá-šedá
E3 mechově zelená-černá
55 petrolejová-černá
41 tmavě modrá-černá
61 antracitová-šedá
69 tmavě hnědá-hnědá
60 černá-antracitová
»
»
»
»

pánské pracovní kalhoty s laclem
elastický inovativní materiál Trifibetex®
pružný pas, odolné trojité prošití nohavic a sedu
Oxford 600D zesílení v oblasti kolen s možností vkládání kolenních
výztuh
» prostorné multifunkční přední kapsy s poutky na nářadí
» reflexní prvky v barevném odstínu
» nastavitelná délka nohavic

STANDARD

80

E3

55

61

69

60

RELAX

REGULAR

41

SLIM
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KOLEKCE DAYBORO
DAYBORO
3/4 KALHOTY
03020395 XX XXX
MOQ 1/20
materiál: 	62 % bavlna, 35 % polyester, 3 % Spandex®, 260 g /m²
zesílení:
600D Oxford
střih: 	regular
velikosti: 	46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
barevnost:	
E3 mechově zelená-černá
55 petrolejová-černá
41 tmavě modrá-černá
61 antracit-šedá
69 tmavě hnědá-hnědá
60 černá-antracit
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

reflektivní
pásky pro lepší
viditelnost

pánské pracovní 3/4 kalhoty
elastický inovativní materiál TRIFIBETEX®
ergonomický střih
snížený pružný pas
odolné trojité prošití nohavic a sedu
zesílená oblast kolen s možností vkládání kolenních výztuh
prostorné multifunkční přední kapsy s poutky na nářadí
2 zadní kapsy s klopou zesílené Oxfordem
stehenní kapsa na telefon s klopou a zapínáním na suchý zip
kapsa na metr a nůž
poutko na kladivo
"D" kroužek
poutko na nářadí v pase
originální zpracování zapínání kalhot
reflektivní prvky v barevném odstínu

STANDARD

E3

55

41

61

69

60

RELAX

REGULAR

SLIM
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KOLEKCE DAYBORO
DAYBORO
ŠORTKY
03100027 XX XXX
MOQ 1/20
materiál: 	62 % bavlna, 35 % polyester, 3 % Spandex®
260 g /m²
zesílení:
600D Oxford
střih: 	regular
velikosti: 	46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
barevnost:	
80 bílá-šedá
E3 mechově zelená-černá
55 petrolejová-černá
41 tmavě modrá-černá
61 antracitová-šedá
69 tmavě hnědá-hnědá
60 černá-antracitová
»
»
»
»
»

pánské pracovní šortky s pružným pasem
elastický inovativní materiál Trifibetex®
odolné trojité prošití nohavic a sedu
prostorné multifunkční přední kapsy s poutky na nářadí
reflexní prvky v barevném odstínu
80

E3

61

61

69

60

55

pružný pas

STANDARD

RELAX

REGULAR

SLIM
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KOLEKCE DAYBORO
DAYBORO
BUNDA
odepínatelná
kapuce

03010555 XX XXX
MOQ 1/10
materiál: 	62 % bavlna, 35 % polyester, 3 % Spandex®, 260 g /m²
zesílení:
600D Oxford
velikosti: 	46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
barevnost:	
E3 mechově zelená-černá
55 petrolejová-černá
41 tmavě modrá-černá
61 antracit-šedá
69 tmavě hnědá-hnědá
60 černá-antracit
»
»
»
»
»
»
»
»

pánská pracovní bunda
elastický inovativní materiál TRIFIBETEX®
ergonomický střih
odnímatelná kapuce
zesílená oblast ramen z materiálu Oxford
2 boční kapsy
1 vnitřní kapsa na telefon
reflektivní prvky v barevném odstínu
E3

55

41

61

69

60
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KOLEKCE DAYBORO

80

DAYBORO
MIKINA
03060074 XX XXX
MOQ 1/10
materiál: 	55 % bavlna, 45 % polyester, 340 g /m²
zesílení:
600D Oxford
velikosti: 	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL
barevnost:	
E3 mechově zelená-černá
55 petrolejová-černá
41 tmavě modrá-černá
69 tmavě hnědá-hnědá
60 černá-antracit
»
»
»
»
»
»
»

pánská celopropínací mikina na zip s kapucí
kvalitní počesaný výplněk ve vyšší gramáži
pohodlný střih
zesílená oblast ramen z materiálu Oxford
2 boční kapsy se zapínáním na zip
reflektivní prvky v barevném odstínu
elastické žebrovité náplety na rukávech
a spodním obvodu

E3

DAYBORO
SOFTSHELLOVÁ BUNDA
E3

55

41

69

60

03010576 XX XXX
MOQ 1/10
materiál: 	100 % polyester, 75D mechanical
stretch / TPU membrána
vodní sloupec:
8000 mm
prodyšnost:
4000 g /m²/24 h.
velikosti: 	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL
barevnost:	
80 bílá-šedá
E3 mechově zelená-černá
55 petrolejová-černá
41 tmavě modrá-černá
69 tmavě hnědá-hnědá
60 černá-antracitová

55

» pánská softshellová bunda s odepínací kapucí
» 3 přední kapsy na zip, 2 vnitřní kapsy
» nastavitelná šíře rukávů plastovým suchým zipem,
stahovací pas
» reflexní prvky v barevném odstínu

69

41

60
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KOLEKCE DAYBORO

DAYBORO
PILOT ZIMNÍ BUNDA
03320001 XX XXX
MOQ 1/10
materiál: 	100 % polyester /PU, 120 g /m2
podšívka:
100 % polyester 210 T taffeta
zateplení:
100 % polyester, 160 g /m2
vodní sloupec: 3000 mm
prodyšnost:
3000 g /m²/24 h.
velikosti: 	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL
barevnost:	E3 mechově zelená-černá
55 petrolejová-černá
41 tmavě modrá-černá
69 tmavě hnědá-hnědá
60 černá-antracit
»
»
»
»
»
»
»
»

pánská zimní pilotka s odepínací kapucí
1 náprsní kapsa na zip
2 boční kapsy na zip
2 vnitřní kapsy na zip
hlavní zip krytý légou se zapínáním na suchý zip
stahovací šňůrka v kapuci
fleece v límci a kapuci
elastické žebrované náplety na rukávech
a spodním obvodu
» možnost strojního vyšívání
» reflektivní prvky v barevném odstínu

E3

DAYBORO
ZIMNÍ BUNDA
03310001 XX XXX
MOQ 1/10

55

41

69

60

materiál: 	100 % polyester / PU, 120 g /m2
podšívka:
100 % polyester 210 T taffeta
zateplení:
100 % polyester, 160 g /m2
vodní sloupec: 3000 mm
prodyšnost:
3000 g /m²/24 h.
velikosti: 	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL
barevnost:	
E3 mechově zelená-černá
55 petrolejová-černá
41 tmavě modrá-černá
69 tmavě hnědá-hnědá
60 černá-antracit
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

pánská zimní bunda s odepínací kapucí
prodloužený zadní díl
1 náprsní kapsa na zip
2 boční kapsy na zip
2 vnitřní kapsy na zip
hlavní zip krytý légou se zapínáním na suchý zip
stahovací šňůrka v kapuci a spodním obvodu
fleece v límci a kapuci
nastavitelná šíře rukávů suchým zipem
možnost strojního vyšívání
reflektivní prvky v barevném odstínu
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E3

55

41

69

60

SORTIMENT VHODNÝ KE KOLEKCI DAYBORO
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 DAYBORO
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 DAYBORO
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 DAYBORO
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 DAYBORO
WATTLE
ČEPICE
03140098 60 012 velikost M / L
MOQ 1/50
03140098 60 014 velikost XL / 2XL
MOQ 1/50
materiál: 	100 % polyester
velikosti: 	M / L, XL / 2XL
barevnost: černá
» univerzální celoroční čepice
» lehká oboustranná

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"

DAYBORO
PONOŽKY
03160059 60 7XX
MOQ 1/100
materiál: 	50 % Merino vlna, 40 % polypropylen, 6 % nylon, 4 % elastan
velikosti:
39–40, 41–42, 43–44, 45–46
barevnost: černá
» vysoce kvalitní ponožky
s nejlepšími funkčním vlastnostmi
» technologie provedení zajistí komfort pro celodenní nošení
» ideální odvod potu
» jemný svěr lemu
» zesílená vrstva froté v chodidle
» vetkávané logo „C“
» vhodné pro práci, sport, volný čas
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VYSVĚTLIVKY

Vhodné na zimní období
XX

XX

Nadstandardní velikost
Vhodné pro jakékoliv pohlaví
Unikátní materiál, který kombinuje bavlnu, polyester a elastan
Dostupné v kusovém balení s ramínkem
Vyrobeno z merino vlny
Prodyšný
Voděodolný
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DAYBORO

KOLEKCE, KTERÁ KOMBINUJE FUNKČNOST A POHODLÍ
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