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KOLEKCIA, V KTOREJ VÁS BUDE VIDIEŤ

KNOXFIELD

KOLEKCIA KNOXFIELD
KOLEKCIA, V KTOREJ VÁS BUDE VIDIEŤ
KONEČNE JEDNOTNÉ PRACOVNÉ OBLEČENIE
Funkčné a moderné oblečenie, ktoré skvele padne, jednotlivé kusy sa výborne
kombinujú a spĺňajú nároky na Hi-Vis odevy. Takáto bola predstava nášho dizajnéra
Tomáša Hyblera. Výsledkom je unikátna kolekcia KNOXFIELD, ktorá ponúka 294 rôznych
kombinácií odevov.
Z pracovného oblečenia KNOXFIELD si môžete vybrať napríklad nohavice, mikinu, šortky
a softshellovú bundu. Zvolíte si farebnú kombináciu, ktorá vám vyhovuje a vždy máte
istotu, že všetky kusy budú spolu ladiť. Bez problémov tak oblečiete celú továreň
do uniformovaných odevov, ktoré výborne vyzerajú, sú pohodlné a perfektne padnú.
Väčšinu produktov v kolekcii je možné zaobstarať v dvoch variantoch:
1. klasické pracovné oblečenie,
2. hi-vis oblečenie spĺňajúce normu EN20471.
Oblečenie KNOXFIELD je vhodné pre prácu vo väčšine bežných prevádzok
– cesty, dialnice, železnice, sklad, stavba.
Pozrite si kolekciu plnú farebných kombinácií (fluorescentne žltá, oranžová
alebo neobvyklá červená) originálnych strihov a múdro a efektívne umiestnených
reflexných lemoviek, pruhov a lemovania. Všetky nohavice majú špeciálne spracovaný
elastický pás, vďaka ktorému sa budete cítiť pohodlne celý deň.

TABUĽKA VÝSLEDNÝCH TRIED VIDITEĽNOSTI EN ISO 20471
Kombináciou odevov z kolekcie KNOXFIELD môžete zvýšiť plochu reflexných materiálov,
ktorá je stanovená jednotlivými triedami podľa normy EN ISO 20471.

Třída

03020326

03020373

03020328

03100021

KNOXFIELD
HI-VIS FL
nohavice

KNOXFIELD
KNOXFIELD
HI-VIS 310 FL HI-VIS FL
nohavice
nohavice
s náprsenkou

KNOXFIELD
HI-VIS
šortky

2

2

2

03040111

KNOXFIELD HI-VIS tričko

1

3

3

3

1

03060051

KNOXFIELD HI-VIS mikina

2

3

3

3

2

03010464

KNOXFIELD HI-VIS bunda

2

3

3

3

2

03010535

KNOXFIELD HI-VIS fleecová bunda

2

3

3

3

2

03010536

KNOXFIELD HI-VIS softshellová bunda

2

3

3

3

2

03010466

KNOXFIELD HI-VIS PILOT bunda

3

3

3

3

3

03010465

KNOXFIELD HI-VIS zimná bunda

3

3

3

3

3

03030136

KNOXFIELD HI-VIS vesta

1

2

2

2

1

2
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KOLEKCIA KNOXFIELD
klasické pracovné oblečenie
oblečenie spĺňajúce
normu EN 20471

reflexné
lemovky

odopínacie rukávy
reflexní pásky
– zvýšená odolnost
na 50 pracích cyklů

multi-funkčné
náprsné vrecko
s D-krúžkom pre
zavesenie ID-karty

unikátny flexibilný
systém v páse - zaisťuje,
že vám nohavice vždy
perfektne sedia

D-krúžky pre
zavesenie ID-karty

pletené pružné
manžety

multi-funkčné
vrecko s pútkom
na ručné náradie
(kladivo)

príklopka na
krytie zipsu
na suchý zips
dvojité vrecká vystužené
materiálom Oxford polyester

vrecko
na náradie

trojité
prešitie
pre väčšiu
pevnosť

nohavice je možné
predĺžiť o max. 5 cm

kolenné časti sú z materiálu
Oxford polyester, je možné
použiť vkladacie nákolenníky
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extra vystužené pútko
pre pripojenie vreciek
na pracovné nástroje

reflexní pásky
- zvýšená odolnost
na 50 pracích cyklů
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vesty, bundy

softshellové bundy
fleecové bundy
mikiny

mikiny

tričká

310 g /m2

275 g /m2

275 g /m2

KOLEKCIA KNOXFIELD
PRACOVNÉ ODEVY
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DÁMSKA KOLEKCIA

softshellové bundy,
bundy

fleecové bundy

mikiny

vesty

tričká

310 g /m2

275 g /m2

275 g /m2

KOLEKCIA KNOXFIELD

HI-VIS PRACOVNÉ ODEVY (EN ISO 20471)
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KOLEKCIA KNOXFIELD PROFI

KNOXFIELD PROFI

Softshellovú bundu, mikinu aj vnútornú bundu
možno jednoducho zapnúť do bundy a získať
tak vrstvu naviac.

KNOXFIELD PROFI HI-VIS
BUNDA
KNOXFIELD PROFI HI-VIS
SOFTSHELLOVÁ BUNDA

KNOXFIELD PROFI HI-VIS
MIKINA

KNOXFIELD PROFI HI-VIS
VNÚTORNÁ BUNDA
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PREHĽAD STRIHOV
VIEME, ŽE KAŽDÝ ČLOVEK JE INÝ A DÁVA PREDNOSŤ ODLIŠNÉMU STRIHU.
PRETO V NAŠOM PORTFÓLIU NÁJDETE NOHAVICE V 4 RÔZNYCH STRIHOCH,
Z KTORÝCH SI VYBERIE NAOZAJ KAŽDÝ.

ŠTANDARD

» rovný strih s vysokým
pásom
» nohavica je od stehna
vedená rovno k dolnému
obvodu
» vhodný pre všetky typy
postáv

RELAX

» strih s ľahko zníženým
pásom
» nohavica je od stehna
mierne zúžená ku kolenu
» dolný obvod nohavice
odpovedá šírke obvodu
pri kolene
» vhodný pre všetky typy
postáv

REGULAR

» strih so zníženým pásom
» nohavica je od stehna
zúžená ku kolenu a
dolnému obvodu
» nohavica má kónusový
tvar
» materiál s elastickým
vláknom umožňuje
voľný pohyb a vysoké
pohodlie pri úzkych
nohaviciach
» veľmi obľúbený strih,
ktorý svedčí takmer
každému
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SLIM

» strih s nízkym pásom
a zoštíhleným tvarom
nohavíc
» vďaka materiálu
s vysokým obsahom
elastického vlákna sú
nohavice veľmi pohodlné
a bez akéhokoľvek
obmedzenia pohybu
» strih pre všetkých,
ktorí dávajú prednosť
modernému a
mladistvému vzhľadu
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PRISPÔSOBTE SI KOLEKCIU KNOXFIELD
PRISPÔSOBTE
SI KOLEKCIU
KNOXFIELD SVOJIM
POTREBÁM
V 5 KROKOCH

1. vyberte dámsky či pánsky strih:

Nová kolekcia KNOXFIELD
je navrhnutá tak,
aby splnila individuálne
potreby, ktoré sú na každú
profesiu kladené. Teraz máte
možnosť si vytvoriť svoj
pracovný odev na mieru
podľa vašich požiadaviek –
rozhodnúť sa pre dámsky
či pánsky strih, vybrať
si môžete z 3 gramáži,
zvoliť základnú farbu odevu
napr. podľa vašej firemnej
farby, doplniť jedno z troch
kontrastných prešití
a nakoniec zvoliť aj to
ako veľmi má byť odev
výstražný.
V prípade záujmu
kontaktujte svojho
obchodníka alebo napíšte
na news@cerva.com.

2.  zvoľte gramáž materiálu odpovedajúcu vášmu pracovnému prostrediu:
220 g /m2

275 g /m2

320 g /m2
Čím vyššiu gramáž zvolíte,
tým silnejší a odolnejší bude
pracovný odev. Zároveň bude
materiál tuhší a teplejší.
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3. zvoľte hi-vis farbu:

hi-vis žltá

hi-vis oranžová

hi-vis červená

4. zvoľte doplnkovú farbu materiálu:

antracitová

zelená

červená

světlo
sivá

námornícka
modrá

kráľovská
modrá

5. zvoľte si triedu výstražnosti pracovného odevu:

certifikované výstražné
odevy podľa normy
EN 20471

Tabuľka výsledných tried
viditeľnosti odevu podľa
normy EN ISO 20471
nájdete na str. 2.
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PRÍKLADY KOMBINÁCIÍ

CERTIFIKOVANÝCH VÝSTRAŽNÝCH ODEVOV PODĽA NORMY EN 20471

antracitová

zelená

červená

světlo sivá

hi-vis
žltá

hi-vis
oranžová

hi-vis
červená
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námornícka
modrá

kráľovská
modrá

PRÍKLADY KOMBINÁCIÍ
PRACOVNÝCH ODEVOV

antracitová

zelená

červená

světlo sivá

námornícka
modrá

kráľovská
modrá

hi-vis
žltá
v prešití
a doplnkoch

hi-vis
oranžová
v prešití
a doplnkoch

hi-vis
červená
v prešití
a doplnkoch
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NOHAVICE DO PASU
KNOXFIELD
NOHAVICE

A1

03020330 XX XXX
MOQ 1/10
materiál: 	65 % polyester, 35 % bavlna canvas,
275 g /m²
zosilnenie: 600D Oxford
strih:
relax
veľkosti:
46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
farba:	
A1 antracit-žltá
A2 antracit-oranžová
A0 antracit-červená
» pánske pracovné nohavice s elastickým
pásom
» 2 postrannými vreckami
» 1 multifunkčným vreckom na nohavici
» D krúžok pre prichytenie identifikačnej karty
» 2 skladané zadné vrecká s príklopkou
» pútko na náradie v kontrastnej farbe
» zosilnená oblasť kolien s možnosťou vloženia
kolenných výstuh
» záložka na nohaviciach umožňujúca
predĺženie dĺžky až o 5 cm
» zosilnená zadná strana spodnej časti nohavíc
» dekoratívne prešitie a kontrastné prvky
v hi-vis farbe

KNOXFIELD HI-VIS DW
NOHAVICE

A2

A0

A1

03020326 XX XXXA
MOQ 1/10
materiál: 	65 % polyester, 35 % bavlna canvas,
275 g /m²
zosilnenie: 600D Oxford
strih:
relax
veľkosti:
46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
farba:	
A1 antracit-žltá
A2 antracit-oranžová
A0 antracit-červená
» pánske pracovné nohavice v kombinácii s
hi-vis materiálom v spodnej časti nohavíc a
2 našitými reflexnými pruhmi
» elastický pás
» 2 bočné vrecká
» 1 multifunkčné vrecko na nohavici
» D krúžok na prichytenie identifikačnej karty
» 2 skladané zadné vrecká s príklopkou
» pútko na náradie v kontrastnej farbe
» zosilnená oblasť kolien s možnosťou vloženia
kolenných výstuh
» záložka na nohavici umožňujúca predĺženie
dĺžky až o 5 cm
» zosilnená zadná strana spodnej časti nohavíc
» dekoratívne prešitie a kontrastné prvky
v hi-vis farbe

A2

A0

STANDARD

RELAX

REGULAR

EN ISO
20471: 2013
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SLIM

NOHAVICE DO PASU
KNOXFIELD HI-VIS FL
NOHAVICE
03020326 XX XXX
MOQ 1/10
materiál: 	80 % polyester, 20 % bavlna canvas, 290 g /m²
zosilnenie: 600D Oxford
strih:
relax
veľkosti:
46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
farba:
70 žltá
98 žltá-oranžová
90 oranžová
20 červená
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

pánske pracovné nohavice v hi-vis prevedení s elastickým pásom
2 bočné vrecká
1 multifunkčné vrecko nohaviciach
D krúžok na prichytenie identifikačnej karty
2 skladané zadné vrecká s príklopkou
pútko na náradie v kontrastnej farbe
zosilnená oblasť kolien s možnosťou vloženia kolenných výstuh
záložka na nohavici umožňujúca predĺženie dĺžky až o 5 cm
zosilnená zadná strana spodnej časti nohavíc
dekoratívne prešitie

EN ISO
20471: 2013

70

STANDARD

RELAX

98

REGULAR

90

20

SLIM
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NOHAVICE DO PASU, 3/4 NOHAVICE
KNOXFIELD 320
NOHAVICE

A1

03020374 XX XXX
MOQ 1/10
materiál: 	65 % polyester, 35 % bavlna canvas,
320 g /m²
zosilnenie: 600D Oxford
strih:
relax
veľkosti:
46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
farba:	
A1 antracit-žltá
A2 antracit-oranžová
A0 antracit-červená
» pánske pracovné nohavice s elastickým
pásom
» 2 postrannými vreckami a 2 vložiteľnými
multifunkčnými vreckami na náradie,
2 bočnými vreckami na nohaviciach
+ 1 transparentné na ID kartu
» D krúžok
» 2 nakladané zadné vrecká s príklopkou
» pútko na náradie v kontrastnej farbe
» 2 postranné pútka na náradie
» zosilnená oblasť kolien s možnosťou
vkladania kolenných výstuh
» záložka na nohaviciach umožňujúca
predĺženia dĺžky až o 5 cm
» zosilnená zadná strana spodku nohavíc,
dekoratívne prešitie a kontrastné prvky
v hi-vis farbe

KNOXFIELD 320
3/4 NOHAVICE

A2

ID-karta
A0

A1

03020372 XX XXX
MOQ 1/10
materiál: 	65 % polyester, 35 % bavlna canvas,
320 g /m²
zosilnenie: 600D Oxford
strih:
relax
veľkosti:
46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
farba:	
A1 antracit-žltá
A2 antracit-oranžová
A0 antracit-červená

A2

» pánske pracovné 3/4 nohavice s elastickým
pásom
» 2 postrannými vreckami a 2 vložiteľnými
multifunkčnými vreckami na náradie
» 2 bočnými vreckami na nohaviciach
+ 1 transparentné na ID kartu
» D krúžok
» 2 nakladané zadné vrecká s príklopkou
» pútko na náradie v kontrastnej farbe
» 2 postranné pútka na náradie
» zosilnená oblasť kolien s možnosťou
vkladania kolenných výstuh
» dekoratívne prešitie a kontrastné prvky
v hi-vis farbe

A0
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STANDARD

RELAX

REGULAR

SLIM

NOHAVICE DO PASU
KNOXFIELD HI-VIS 310 FL
NOHAVICE
03020373 XX XXX
MOQ 1/10
materiál: 	80 % polyester, 20 % bavlna canvas, 310 g /m²
zosilnenie: 600D Oxford
strih:
relax
veľkosti:
46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
farba:
70 žltá
98 žltá-oranžová
90 oranžová
20 červená
» pánske pracovné nohavice v hi-vis prevedení s elastickým pásom
» 2 postrannými vreckami a 2 vložiteľnými multifunkčnými
vreckami na náradie
» 2 bočnými vreckami na nohaviciach + 1 transparentné
na ID kartu, D krúžok
» 2 nakladané zadné vrecká s príklopkou
» pútko na náradie v kontrastnej farbe
» 2 postranné pútka na náradie
» zosilnená oblasť kolien s možnosťou vkladania kolenných výstuh
» záložka na nohaviciach umožňujúca predĺženie dĺžky až o 5cm
» zosilnená zadná strana spodku nohavíc
» dekoratívne prešitie

EN ISO
20471: 2013

70

98

90

20

ID-karta
STANDARD

RELAX

REGULAR

SLIM
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NOHAVICE S NÁPRSENKOU
KNOXFIELD
NOHAVICE S NÁPRSENKOU

A1

03020331 XX XXX
MOQ 1/10
materiál: 	65 % polyester, 35 % bavlna canvas, 275 g /m²
zosilnenie: 600D Oxford
strih:
relax
veľkosti:
46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
farba:	
A1 antracit-žltá
A2 antracit-oranžová
A0 antracit-červená
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

pánske pracovné nohavice s náprsenkou
elastické traky a pás
2 hlboké bočné vrecká
1 multifunkčné vrecko na strane nohavíc
1 nakladané multifunkčné náprsné vrecko
na náprsenke
D krúžok na prichytenie identifikačnej karty
2 nakladané zadné vrecká s príklopkou
zosilnená oblasť kolien s možnosťou vloženia
kolenných výstuh
záložka na nohaviciach umožňujúca predĺženie
dĺžky až o 5 cm
zosilnená zadná strana spodnej časti nohavíc
dekoratívne prešitie a kontrastné prvky v hi-vis farbe

KNOXFIELD HI-VIS DW
NOHAVICE S NÁPRSENKOU

A2

A0

A1

03020328 XX XXXA
MOQ 1/10
materiál: 	65 % polyester, 35 % bavlna canvas, 275 g /m²
zosilnenie: 600D Oxford
strih:
relax
veľkosti:
46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
farba:	
A1 antracit-žltá
A2 antracit-oranžová
A0 antracit-červená
» pánske pracovné nohavice s náprsenkou v kombinácii
s hi- vis materiálom v spodnej časti nohavíc a 2
našitými reflexnými pruhmi
» elastické traky a pás
» 2 hlboké bočné vrecká
» 1 multifunkčné vrecko na strane nohavice
» 1 nakladané multifunkčné náprsné vrecko na
náprsenke
» D krúžok na uchytenie identifikačnej karty
» 2 nakladané zadné vrecká s príklopkou
» zosilnená oblasť kolien s možnosťou vloženia
kolenných výstuh
» záložka na nohavici umožňujúca predĺženie dĺžky až
o 5 cm
» zosilnená zadná strana spodnej časti nohavíc
» dekoratívne prešitie a kontrastné prvky v hi-vis farbe

A2

A0

STANDARD

RELAX

REGULAR

EN ISO
20471: 2013
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SLIM

NOHAVICE S NÁPRSENKOU
KNOXFIELD HI-VIS FL
NOHAVICE S NÁPRSENKOU
03020328 XX XXX
MOQ 1/10
materiál: 	80 % polyester, 20 % bavlna canvas, 290 g /m²
zosilnenie: 600D Oxford
strih:
relax
veľkosti:
46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
farba:
70 žltá
98 žltá-oranžová
90 oranžová
20 červená
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

pánske pracovné nohavice s náprsenkou v hi-vis prevedení
elastické traky a pás
2 hlboké bočné vrecká
1 multifunkčné vrecko na boku nohavice
1 nakladané multifunkčné náprsné vrecko na náprsenke
D krúžok na prichytenie identifikačnej karty
2 nakladané zadné vrecká s príklopkou
zosilnená oblasť kolien s možnosťou vloženia kolenných výstuh
záložka na nohaviciach umožňujúca predĺženie dĺžky až o 5 cm
zosilnená zadná strana spodnej časti nohavíc
dekoratívne prešitie

EN ISO
20471: 2013

70

STANDARD

98

RELAX

REGULAR

90

20

SLIM
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ŠORTKY
KNOXFIELD
ŠORTKY
03100022 XX XXX
MOQ 1/20
materiál: 	65 % polyester, 35 % bavlna canvas, 275 g /m²
zosilnenie: 600D Oxford
strih:
relax
veľkosti:
46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
farba:	
A1 antracit-žltá
A2 antracit-oranžová
A0 antracit-červená
»
»
»
»
»

pánske pracovné šortky s elastickým pásom
2 bočné vrecká a 2 vrecká s príklopkou na zadnej časti
pútko na náradie v kontrastnej farbe
D krúžok na prichytenie identifikačnej karty
dekoratívne prešitie v kontrastnej hi-vis farbe
A1

A2

A0

KNOXFIELD HI-VIS
ŠORTKY
03100021 XX XXX
MOQ 1/20
materiál: 	80 % polyester, 20 % bavlna canvas, 290 g /m²
strih:
relax
veľkosti:
46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
farba:
70 žltá
90 oranžová
20 červená
» pánske pracovné šortky v hi-vis prevedení s elastickým
pásom
» 2 bočné vrecká a 2 vrecká s príklopkou na zadnej časti
» pútko na náradie v kontrastnej farbe
» D krúžok na prichytenie identifikačnej karty
» dekoratívne prešitie

EN ISO
20471: 2013

70

18

90

20

STANDARD

RELAX

REGULAR

SLIM

www.cerva.com/knoxfield

BUNDY

KNOXFIELD
BUNDA
03010467 XX XXX
MOQ 1/20
materiál: 	65 % polyester, 35 % bavlna canvas,
275 g /m²
zosilnenie: 600D Oxford
veľkosti: 	46, 48, 50, 52, 54, 56, 58,
60, 62, 64
farba:	
A1 antracit-žltá
A2 antracit-oranžová
A0 antracit-červená
» pánska pracovná bunda moderného strihu
so stojačikom
» hlboké bočné vrecká
» multifunkčné náprsné vrecko
» D krúžok na prichytenie identifikačnej karty
» zosilnená oblasť ramien
» náplety na rukávoch
» prešitie kontrastnou niťou v hi-vis farebnom
odtieni

A1

A2

A0

KNOXFIELD HI-VIS
BUNDA
03010464 XX XXX
MOQ 1/10
materiál: 	80 % polyester, 20 % bavlna canvas,
290 g /m²
veľkosti: 	46, 48, 50, 52, 54, 56, 58,
60, 62, 64
farba:
70 žltá
98 žltá-oranžová
90 oranžová
20 červená
» pánska pracovná bunda moderného strihu
v prevedení hi-vis materiálu so stojačikom
» hlboké bočné vrecká
» multifunkčné náprsné vrecko
» D krúžok na prichytenie identifikačnej karty
» zosilnená oblasť ramien
» náplety na rukávoch
» 2 reflexné pruhy po obvode tela
a na rukávoch
» prešité kontrastnou niťou

70

98

90

20

EN ISO
EN ISO
20471: 2013 20471: 2013
bunda
vesta

www.cerva.com/knoxfield
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MIKINY

KNOXFIELD
MIKINA

A1

03060068 XX XXX
MOQ 1/20
materiál: 	60 % bavlna, 40 % polyester
300 g /m²
veľkosti:
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
farba:	
A1 antracit-žltá
A2 antracit-oranžová
A0 antracit-červená
» pánska mikina s guľatým priekrčníkom,
z počesaného výplnku zmesi bavlny
a polyesteru
» sedlo v kontrastnej čiernej farbe lemované
reflexnou lemovkou
» zosilnená oblasť lakťov
» kontrastné prúžky v nápletoch na rukávoch
a spodnom leme
» dekoratívne prešitie v hi-vis farbe"

20

KNOXFIELD POLO
MIKINA

A1

03060066 XX XXX
MOQ 1/20
A2

A0

materiál: 	60 % bavlna, 40 % polyester
300 g /m²
veľkosti:
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
farba:	
A1 antracit-žltá
A2 antracit-oranžová
A0 antracit-červená
» pánska mikina s golierom, z počesaného
výplnku zmesi bavlny a polyesteru
» sedlo v kontrastnej čiernej farbe lemované
reflexnou lemovkou
» prepínacia léga na 3 gombíky
» kontrastné prúžky v nápletoch v golieri,
na rukávoch a spodnom leme
» dekorativne prešitie v hi-vis farbe

www.cerva.com/knoxfield

A2

A0

MIKINY

KNOXFIELD
MIKINA

A1

03060070 XX XXX
MOQ 1/20
materiál: 	55 % bavlna, 45 % polyester,
300 g /m²
veľkosti:
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
farba:	
A1 antracit-žltá
A2 antracit-oranžová
A0 antracit-červená
» pánska mikina s kapucňou a klokaním
vreckom zo zmesového počesaného úpletu
bavlny a polyesteru
» zosilnená oblasť ramien a lakťov
» reflexná lemovka lemujúca sedlo a lištové
vrecká
» dvojitá kapucňa s kontrastným hi-vis úpletom
» dekorativne prešitie
» pružné náplety na rukávoch a spodnom
obvode

KNOXFIELD
MIKINA

A1

03060052 XX XXX
MOQ 1/20
A2

A0

materiál: 	55 % bavlna, 45 % polyester
300 g /m²
veľkosti:
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
farba:	
A1 antracit-žltá
A2 antracit-oranžová
A0 antracit-červená
» pánska mikina s kapucňou zo zmesového
úpletu bavlny a polyesteru zvnútra nečesaná
» zosilnená oblasť ramien a lakťov
» reflexný prúžok lemujúci sedlo a vrecká
» dvojitá kapucňa s kontrastným hi-vis úpletom
vo farbe zipsu a dekoratívneho prešitia
» pružné náplety na rukávoch a spodnom
obvode

www.cerva.com/knoxfield

A2

A0

21

MIKINY
KNOXFIELD HI-VIS
MIKINA
03060051 XX XXX
MOQ 1/20
materiál: 	65 % polyester, 35 % bavlna
300 g /m²
veľkosti:
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
farba:
70 žltá
90 oranžová
20 červená
» pánska mikina s kapucňou v hi-vis prevedenie zo zmesového
úpletu polyesteru a bavlny
a so zapínaním na zips
» s 2 našitými reflexnými pruhmi po obvode tela a rukávoch,
zvnútra nečesaná
» zosilnená oblasť ramien a lakťov
» reflexný prúžok lemujúci sedlo a vrecká
» dvojitá kapucňa a dekoratívne prešitie
» pružné náplety na rukávoch a spodnom obvode

EN ISO
20471: 2013

70

22

90

20

www.cerva.com/knoxfield

MIKINY

KNOXFIELD HI-VIS
MIKINA

70

03060072 XX XXX
MOQ 1/20
materiál: 	40 % bavlna, 60 % polyester - oranžová,
červená
60 % bavlna, 40 % polyester - žltá
300 g /m²
veľkosti:
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
farba:	
70 žltá
90 oranžová
20 červená
» pánska hi-vis mikina s guľatým priekrčníkom,
z počesaného výplnku zmesi bavlny
a polyesteru
» kontrastné prúžky v nápletoch na rukávoch
a spodnom leme
» dekoratívne prešitie v hi-vis farbe"

EN ISO
EN ISO
20471: 2013 20471: 2013
XS–S
M–3XL

KNOXFIELD HI-VIS POLO
MIKINA

70

03060071 XX XXX
MOQ 1/20
90

20

materiál: 	40 % bavlna, 60 % polyester - oranžová,
červená
60 % bavlna, 40 % polyester - žlutá
300 g /m²
veľkosti:
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
farba:	
70 žltá
90 oranžová
20 červená
» pánska hi-vis mikina s golierom, z počesaného výplnku
zmesi bavlny a polyesteru
» prepínacia léga na 3 gombíky
» kontrastné prúžky v nápletoch v golieri,
na rukávoch a spodnom leme
» dekorativne prešitie v hi-vis farbe

90

20

EN ISO
EN ISO
20471: 2013 20471: 2013
XS–S
M–3XL

www.cerva.com/knoxfield
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TRIČKA

KNOXFIELD
TRIČKO

A1

03040110 XX XXX
MOQ 1/60
materiál: 	100 % bavlna S / J
180 g /m²
veľkosti:
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
farba:	
A1 antracit-žltá
A2 antracit-oranžová
A0 antracit-červená
» pánske tričko z bavlneného úpletu
» sedlo v kontrastnej čiernej farbe lemované
reflexným prúžkom
» dekoratívne prešitie v hi-vis farbách

24

KNOXFIELD
POLOKOŠEĽA

A1

03050045 XX XXX
MOQ 1/60
A2

A0

materiál: 	60 % bavlna, 40 % polyester
180 g /m²
veľkosti:
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
farba:	
A1 antracit-žltá
A2 antracit-oranžová
A0 antracit-červená
» pánska polokošeľa s krátkym rukávom
zo zmesi bavlny a polyesteru v úplete pique
» sedlo v kontrastnej čiernej farbe lemované
reflexnou lemovkou
» prepínacia léga na 3 gombíky
» dekorativné prešitie v hi-vis farbe
» kontrastný prúžok v golieri

www.cerva.com/knoxfield

A2

A0

TRIČKA, VESTY

KNOXFIELD HI-VIS
TRIČKO

70

03040111 XX XXX
MOQ 1/60
materiál: 	100 % polyester
190 g /m²
veľkosti:
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
farba:
70 žltá
90 oranžová
20 červená
» pánske tričko z ľahkého polyesterového
úpletu
» sedlo v kontrastnej čiernej farbe lemované
reflexným prúžkom
» 2 reflexné pruhy po obvode tela
» dekoratívne prešitie

EN ISO
20471: 2013

KNOXFIELD HI-VIS
VESTA

70

03030136 XX XXX
MOQ 1/50
90

20

materiál: 	100 % polyester
130 g /m²
veľkosti:
S, M, L, XL, 2XL, 3XL
farba:
70 žltá
90 oranžová
20 červená
» hi-vis vesta s 2 reflexnými pruhmi
» ramená kontrastné sedlo v oblasti ramien
lemované reflexnou lemovkou
» zapínanie na zips
» 2 postranné lištové vrecká na zips

90

20

EN ISO
20471: 2013

www.cerva.com/knoxfield

25

FLEECOVÉ BUNDY

KNOXFIELD
FLEECOVÁ BUNDA

A1

03010533 XX XXX
MOQ 1/10
materiál: 	100 % polyester
300 g /m²
veľkosti:
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
farba:	
A1 antracit-žltá
A2 antracit-oranžová
A0 antracit-červená
» pánska fleecová celozapínacia mikina so
stojačikom z materiálu s antipilling úpravou
» zosilnená oblasť ramien a lakťov
» reflexná lemovka lemujúca sedlo a lištové
vrecká
» sťahovacia šnúrka s brzdou na nastavenie
šírky spodného obvodu
» suchý zips na nastavenie obvodu rukávov
» dekoratívne prešitie v kontrastnej hi-vis
farbe

KNOXFIELD HI-VIS
FLEECOVÁ BUNDA
03010535 XX XXX
MOQ 1/10

A2

A0

materiál: 	100 % polyester
300 g /m²
veľkosti:
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
farba:
70 žltá
90 oranžová
20 červená
» pánska hi-vis fleecová celozapínacia mikina
so stojačikom
z materiálu s antipilling úpravou
» zosilnená oblasť ramien a lakťov
» reflexná lemovka lemujúca sedlo a lištové
vrecká
» sťahovacia šnúrka s brzdou na nastavenie
šírky spodného obvodu
» suchý zips na nastavenie obvodu rukávov
» dekoratívne prešitie v kontrastnej farbe

EN ISO
20471: 2013

26

70

www.cerva.com/knoxfield

90

20

SOFTSHELLOVÉ BUNDY

KNOXFIELD
SOFTSHELLOVÁ BUNDA
03010534 XX XXX
MOQ 1/10
materiál: 	100 % polyester 75D mechanical
stretch / PU, 290 g /m²
vodný stĺpec:
8000 mm
priedušnosť:
4000 g /m²/24 h.
veľkosti:
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
farba:	A1 antracit-žltá
A2 antracit-oranžová
A0 antracit-červená
» pánska sofsthelová bunda s odnímateľnou
kapucňou, s TPU membránou zaisťujúcou
vodeodolnosť a paropriepustnosť
» zosilnená oblasť ramien a lakťov
» 1 náprsné vrecko na zips
» 2 postranné lištové vrecká
» 2 uzatvárateľné vnútorné vrecká
» reflexná lemovka lemujúca sedlo a bočné
vrecká
» nastaviteľná šírka spodného obvodu
a rukávov

A1

A2

A0

KNOXFIELD HI-VIS
SOFTSHELLOVÁ BUNDA

70

03010536 XX XXX
MOQ 1/10

90

materiál: 	100 % polyester 75D mechanical
stretch  / TPU membrána, 290 g /m²
vodný stĺpec:
8000 mm
priedušnosť:
4000 g /m²/24 h.
veľkosti:
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
farba:
70 žltá
90 oranžová
20 červená

20

» pánska sofsthelová bunda s odnímateľnou kapucňou,
s TPU membránou zaisťujúcou vodeodoľnosť a
paropriepustnosť v hi-vis farebnom prevedení
» zosilnená oblasť ramien a lakťov
» 1 náprsné vrecko na zips
» 2 postranné lištové vrecká
» 2 uzatvárateľné vnútorné vrecká
» reflexná lemovka lemujúca sedlo a bočné vrecká
» nastaviteľná šírka spodného obvodu a rukávov
EN ISO
20471: 2013

www.cerva.com/knoxfield
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SOFTSHELLOVÉ BUNDY, VESTY

KNOXFIELD PRINTED
SOFTSHELLOVÁ BUNDA
03010473 XX XXX
MOQ 1/10
materiál: 	100 % polyester 75D mechanical
stretch  / TPU membrána, 290 g /m²
vodný stĺpec:
10000 mm
priedušnosť:
4000 g /m²/24 h.
veľkosti:
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
farba:
70 žltá
90 oranžová
20 červená
» pánska softshelová bunda s reflexívnou
dekoratívnou potlačou na fluorescenčnom
podklade
» zosilnená oblasť ramien a lakťov
» 1 náprsné vrecko na zips
» 2 bočné vrecká
» 2 uzatvárateľné vnútorné vrecká
» odopínateľná kapucňa s efektným uchytením
» reflexný prúžok lemujúci sedlo a bočné vrecká
» nastaviteľná šírka spodného obvodu a rukávov

28

70

90

20

KNOXFIELD
ZIMNÁ VESTA
03030116 XX XXX
MOQ 1/10
materiál: 	100 % polyester
300D mechanical stretch,
TPU membrána, 200 g /m²
veľkosti:
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
farba:	A1 antracit-žltá
A2 antracit-oranžová
A0 antracit-červená
» pánska obojstranná zateplená vesta
s odopínateľnou kapucňou vhodnou
pre obe verzie nosenia vesty
» jedna strana v hi-vis prevedení
» zosilnená oblasť ramien
» náprsné vreckpodšívkao na zips a 2 bočné
vrecká
» lemovanie sedla a vreciek reflexným prúžkom
» dvojitá kapucňa s kontrastným hi-vis úpletom
vo farbe dekoratívneho kontrastného prešitia
» nastaviteľná šírka spodného obvodu

www.cerva.com/knoxfield

A1

A2

A0

ZIMNÉ BUNDY

KNOXFIELD
ZIMNÁ BUNDA

A1

03010469 XX XXX
MOQ 1/10
materiál: 	100 % polyester 300D mechanical
stretch  / TPU membrána, 200 g /m²
podšívka:
100 % polyester taffeta
veľkosti:
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
farba:	A1 antracit-žltá
A2 antracit-oranžová
A0 antracit-červená
» pánska zateplená zimná bunda s
odnímateľnou kapucňou
» predĺžený zadný diel
» zosilnená časť v oblasti ramien
» náprsné vrecko na zips v kontrastnej farbe
» 2 bočné vrecká
» 2 uzatvárateľné vnútorné vrecká
» možnosť vstupu pre výšivku alebo potlač
» nastaviteľná šírka spodného obvodu
» reflexný prúžok lemujúci sedlo a bočné
vrecká
» dekoratívne prešitie v kontrastnej hi-vis
farbe

A2

A0

KNOXFIELD HI-VIS
ZIMNÁ BUNDA
03010465 XX XXX
MOQ 1/10
materiál: 	100 % polyester 300D mechanical stretch  / TPU membrána
zateplenie: 100 % polyester, 180 g /m²
podšívka:
100 % polyester 210T
veľkosti:
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
farba:
70 žltá
98 žltá-oranžová
90 oranžová
20 červená
» pánska zateplená zimná bunda v hi-vis prevedení s odopínateľnou
kapucňou
» predĺžený zadný diel
» zosilnená časť v oblasti ramien
» náprsné vrecko na zips v kontrastnej farbe
» 2 hlboké bočné vrecká
» možnosť vstupu pre výšivku alebo potlač
» nastaviteľná šírka spodného obvodu
» 2 reflexné pruhy po obvode tela a na rukávoch
» dekoratívne prešitie

70

98

90

20

EN 343: 2003 EN ISO
+A1: 2007 20471: 2013

www.cerva.com/knoxfield
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ZIMNÉ BUNDY
KNOXFIELD HI-VIS PILOT
ZIMNÁ BUNDA
03010466 XX XXX
MOQ 1/10
materiál: 	100 % polyester 300D mechanical stretch
TPU membrána
zateplenie: 100 % polyester, 180 g /m²
podšívka:
100 % polyester 210T
veľkosti:
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
farba:
70 žltá
98 žltá-oranžová
90 oranžová
20 červená
» pánska zateplená zimná pilotka v hi-vis prevedení
s odnímateľnou kapucňou
» zosilnená časť v oblasti ramien
» náprsné vrecko na zips v kontrastnej farbe
» 2 bočné lištové vrecká
» 2 uzatvárateľné vnútorné vrecká
» reflexný prúžok lemujúci sedlo a bočné vrecká
» dekoratívne prešitie

EN 343: 2003 EN ISO
+A1: 2007 20471: 2013

70

98

20
90

90
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www.cerva.com/knoxfield

KNOXFIELD PROFI
KNOXFIELD PROFI HI-VIS
BUNDA
03010541 70 XXX
MOQ 1/10
materiál: 	100 % polyester 300D Oxford TPU
podšívka:
100 % polyester 200T
veľkosti:
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
farba:
žltá-čierna
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

pánska vetru a vode odolná hi-vis bunda s odopínacou kapucňou
zips krytý légou s uchytením na suchý zips
nastaviteľná šírka spodného obvodu sťahovacou šnúrkou
nastaviteľná šírka obvodu rukávov na suchý zips
2 postranné vrecká na zips
1 náprsné vrecko na zips
1 vnútorné vrecko na zips
termoizolačná podšívka
reflexná lemovka a segmentované reflexné pruhy
pútka na prichytenie vnútorných voliteľných búnd

EN 343

EN ISO
20471: 2013

odopínacia kapucňa

segmentované
reflexné pruhy

termoizolačná podšívka

www.cerva.com/knoxfield
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KNOXFIELD PROFI
KNOXFIELD PROFI HI-VIS
VNÚTORNÁ BUNDA
03010542 70 XXX
MOQ 1/10
vrchný materiál:	100 % polyester HI-VIS 75D mechanical stretch TPU
zateplenie:
100 % polyester, 140 g /m2
vnútorný materiál: 100 % polyester 75D mechanical stretch TPU
veľkosti:
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
farba:
žltá-čierna
»
»
»
»
»
»
»

pánska obojstranná zateplená bunda 4 v 1 s odopínacími rukávmi a kapucňou
hi-vis verzia so segmentovanými reflexnými pruhmi a reflexnými lemovkami
2 postrannými vreckami na zips
1 náprsné vrecko na zips
nastaviteľná šírka spodného obvodu pomocou sťahovacej šnúrky
zips krytý légou
obrátená verzia v čiernej farbe s kontrastnými reflexnými lemovkami

EN ISO
EN ISO
20471: 2013 20471: 2013
HI-VIS
HI-VIS
bunda
vesta

32

www.cerva.com/knoxfield

KNOXFIELD PROFI

KNOXFIELD PROFI HI-VIS
SOFTSHELLOVÁ BUNDA

KNOXFIELD PROFI HI-VIS
MIKINA

03010543 70 XXX
MOQ 1/10
materiál:
vodný stĺpec:
priedušnosť:
veľkosti:
farba:
»
»
»
»
»
»
»

03010545 70 XXX
MOQ 1/10

100 % polyester 75D / TPU
8000 mm
5000 g /m²/24 h.
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
žltá-čierna

pánska softshellová bunda v hi-vis prevedení
zateplená fleecom s odnímateľnou kapucňou
2 postranné vrecká na zips
1 náprsné vrecko na zips
segmentované reflexné pruhy a reflexné lemovky
nastaviteľná šírka spodného obvodu pomocou sťahovacej šnúrky
nastaviteľná šírka obvodu rukávov

EN ISO
20471: 2013

vrchný materiál: 	100 % polyester
300 g /m2
vnútorný materiál:	100 % polyester
300 g /m2
veľkosti:
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
farba:
žltá-čierna
» pánska obojstranná mikina na zips s odnímateľnou kapucňou
» hi-vis verzia so segmentovanými reflexnými pruhmi a reflexnými
lemovkami
» 2 postranné lištové vrecká
» pružné náplety v spodnom obvode a na koncoch rukávov
» 2 verzie v čiernej farbe s klokaním vreckom a reflexnou lemovkou

EN ISO
20471: 2013

www.cerva.com/knoxfield
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DÁMSKA KOLEKCIA KNOXFIELD
KNOXFIELD LADY
NOHAVICE
03020375 A0 XXX
MOQ 1/10
materiál: 	65 % polyester, 35 % bavlna canvas
270 g /m²
zosilnenie: 600D Oxford
strih:
relax
veľkosti:
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
farba:
antracit-červená
»
»
»
»
»
»
»
»
»

dámske pracovné nohavice s elastickým pásom
2 postrannými vreckami
D krúžok na prichytenie identifikačnej karty
2 nakladané zadné vrecká s príklopkou
pútko na náradie v kontrastnej farbe
zosilnená oblasť kolien s možnosťou vkladania kolenných výstuh
záložka na nohaviciach umožňujúca predĺženie dĺžky až o 5cm
zosilnená zadná strana spodku nohavíc
dekoratívne prešitie a kontrastné prvky v hi-vis farbe

KNOXFIELD LADY
NOHAVICE S NÁPRSENKOU
03020376 A0 XXX
MOQ 1/10
materiál: 	65 % polyester, 35 % bavlna canvas
270 g /m²
zosilnenie: 600D Oxford
strih:
relax
veľkosti:
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
farba:
antracit-červená
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

dámske nohavice s náprsenkou
elastické tráky a pás
2 hlboké postranné vrecká
1 nakladané multifunkčné náprsné vrecko na náprsenke
D krúžok na prichytenie identifikačnej karty
2 nakladané zadné vrecká s príklopkou
zosilnená oblasť kolien s možnosťou vkladania kolenných výstuh
záložka na nohaviciach umožňujúca prodĺženie dĺžky až o 5 cm
zosilnená zadná strana spodku nohavíc
dekoratívne prešitie a kontrastné prvky v hi-vis farbe

34

www.cerva.com/knoxfield

DÁMSKA KOLEKCIA KNOXFIELD

KNOXFIELD LADY
BUNDA

KNOXFIELD LADY
POLOKOŠEĽA

03010529 A0 XXX
MOQ 1/10

03050047 A0 XXX
MOQ 1/60

materiál: 	65 % polyester, 35 % bavlna canvas, 270 g /m²
zosilnenie: 600D Oxford
veľkosti: 	34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48,
50, 52, 54
farba:
antracit-červená
»
»
»
»
»
»
»

dámska pracovná bunda moderného strihu so stojačikom
hlboké postranné vrecká
multifunkčné náprsné vrecko
D krúžok na prichytenie identifikačnej karty
zosilnená oblasť ramien
náplety na rukávoch
prešitie kontrastnou niťou v hi-vis farebnom odtieni

materiál: 	95 % bavlna, 5 % elastan
200 g /m²
veľkosti:
XS, S, M, L, XL, 2XL
farba:
antracit-červená
» dámska polokošeľa z bavlneného úpletu
v lichotivom priliehavom strihu
» sedlo v kontrastnej čiernej farbe lemované reflexnou lemovkou
» dekorativne bočné časti a prešitie v hi-vis farbe

www.cerva.com/knoxfield
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DÁMSKA KOLEKCIA KNOXFIELD

KNOXFIELD LADY
ZIMNÁ VESTA

KNOXFIELD LADY
MIKINA
03060069 A0 XXX
MOQ 1/10

03030137 A0 XXX
MOQ 1/10

materiál: 	55 % bavlna, 45 % polyester
300 g /m²
veľkosti:
XS, S, M, L, XL, 2XL
farba:
antracit-červená
» dámska celozapínacia mikina s kapucňou z počesaného zmesového
úpletu bavlny a polyesteru
» zosilnená oblasť ramien a lakťov
» reflexná lemovka lemujúca sedlo a lištové vrecká
» dvojitá kapucňa s kontrastným hi-vis úpletom vo farbe zipsu
a dekoratívneho prešitia
» pružné náplety na rukávoch a spodnom obvode

vrchný materiál:	100 % polyester
300D mechanical stretch / TPU
200 g /m²
vnútorný materiál:	100 % polyester
Oxford 300D / TPU
200 g /m²
veľkosti:
XS, S, M, L, XL, 2XL
farba:
antracit-červená
» dámska obojstranná zateplená vesta s odnímateľnou kapucňou vhodnou
pre obidve verzie nosenia vesty
» jedna strana v hi-vis provedení
» zosilnená oblasť ramien
» náprsné vrecko na zips a 2 bočnými lištovými vreckami
» lemovánie sedla a vreciek reflexnou lemovkou
» dvojitá kapucňa s kontrastným hi-vis úpletom vo farbe dekoratívneho
kontrastného prešitia
» nastaviteľná šírka spodného obvodu a obvod kapucne
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KNOXFIELD DOPLNKY
KNOXFIELD
ŠILTOVKA
03140108 XX 999
MOQ 1/200
materiál: 	100 % počesaná bavlna, 180 g /m2
veľkosti: 	UNI
farba: 	64 čierna-žltá
C1 čierna-oranžová
65 čierna-červená
» 6-ť panelová šiltovka z počesanej bavlny s kontrastným dielom
lemovaným reflexnou lemovkou
» zapínanie na kovovú sponu
» vo farebnej kombinácii KNOXFIELD
64

C1

65

KNOXFIELD HI-VIS
ŠILTOVKA
03140109 98 999
MOQ 1/200
materiál: 	60 % bavlna, 40 % polyester
veľkosti: 	UNI
farba:
žltá-oranžová
» 6-ť panelová šiltovka v kombinácii hi-vis farieb s reflexnou lemovkou
» zapínanie na kovovú sponu
» vo farebnej kombinácii KNOXFIELD

KNOXFIELD
ZIMNÁ ČIAPKA
03140110 XX 012 veľkosť M / L
MOQ 1/72
03140110 XX 014 veľkosť XL / XXL
MOQ 1/72
materiál: 	100 % akryl
veľkosti:
M /L, XL /XXL
farba: 	64 čierna-žltá
C1 čierna-oranžová
65 čierna-červená
» zimná pletená čiapka so šiltom
» dva kontrastné prúžky ladiace s kolekciou KNOXFIELD
64

C1

65

www.cerva.com/knoxfield
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KNOXFIELD DOPLNKY

KNOXFIELD BASIC
PONOŽKY

KNOXFIELD LONG
PONOŽKY

03160040 XX 7XX
MOQ 1/100

03160041 XX 7XX
MOQ 1/100

materiál: 	57 % bavlna
42 % polyamid
1 % elastan
veľkosti: 	39–40, 41–42, 43–44, 45–46
farba: 	64 čierna-žltá
C1 čierna-oranžová
65 čierna-červená

materiál: 	57 % bavlna
42 % polyamid
1 % elastan
veľkosti: 	39–40, 41–42, 43–44, 45–46
farba: 	64 čierna-žltá
C1 čierna-oranžová
65 čierna-červená

» univerzálne ponožky vhodné ako na pracovné tak aj na športové
či voľnočasové využitie
» kombinácia použitých materiálov zaisťuje komfort celodenného nosenia
» elastická bandáž v oblasti nartu zabraňuje posunutiu ponožky v topánke
» jemné zovretie horného lemu
» atraktívny design s použitím fluorescentných farieb ladiacich s kolekciou
KNOXFIELD

» univerzálne ponožky vhodné ako na pracovné tak aj na športové
či voľnočasové využitie
» kombinácia použitých materiálov zaisťuje komfort celodenného nosenia
» elastická bandáž v oblasti nartu zabraňuje posunutiu ponožky v topánke
» jemné zovretie horného lemu
» atraktívny design s použitím fluorescentných farieb ladiaci s koleciou
KNOXFIELD

64

38

C1

64

65
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KNOXFIELD DOPLNKY
KNOXFIELD
OPASOK

70

99300025 XX 095 dĺžka 95 cm
MOQ 1/100
99300025 XX 110 dĺžka 110 cm
MOQ 1/100
99300025 XX 135 dĺžka 135 cm
MOQ 1/100
materiál:
100 % polyester
dĺžka:
95 cm, 110 cm, 135 cm
farba: 	70 žltá
90 oranžová

90

20

20 červená
00 sivá

00

» jednoduchý opasok pre všestranné využitie

KNOXFIELD
VRECKO NA NÁRADIE
99090039 99 999
MOQ 1/10
materiál: 	65 % polyester, 35 % bavlna canvas
320 g /m²
zosilnenie: 600D Oxford
farba:
antracit
» náhradné multifunkčné vrecko na náradie s dvomi pútkami
a možnosťou uchytenia na opasok

KNOXFIELD ID
OBAL NA KARTU
03990016 99 999
MOQ 10/100
materiál:
farba:

100 % polyester
čierna

» obal na identifikačnú kartu s karabínou
» rozmery 5,5 cm × 8,5 cm

LAIDE
NÁKOLENNÍKY
99010013 99 999
MOQ 1/50
materiál:
veľkosť:
farba:

EN 14404
+A1: 2010
Type 2,
Class 1

EVA (etylén vinyl acetát)
UNI
čierna

» chrániče určené na ochranu kolien pri prácach vyžadujúcich kľačanie

www.cerva.com/knoxfield
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KNOXFIELD DOPLNKY
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KNOXFIELD DOPLNKY
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VYSVETLIVKY

Vhodné na zimné obdobie
Nadštandardné veľkosti
Možnosť využiť produkt vo viacerých variantoch
Unisex
Dostupné v kusovom balení s euro výrezom
Priedušný materiál
Vodeodolný materiál
Obojstranné provedenie
Ochrana proti dažďu
Výstražné odevy s vysokou viditeľnosťou pre profesionálne použitie
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50
50

52

52

52

54

54

54

56

56

56

58

58

58

60

60

60

62

62

62

64

64

64

66

46

66

66

68

48

68

68

70

50

42/44

48
48
50

40/42

46
46
48

38/40

44
44
46

36/38

42
42
44

34/36

ES / IT / FR veľkosti
40
42

32/34

DE veľkosti
40

158-164
82-86

164-170

74-78

86-90

170-176

93-96

78-82

90-94

170-176

81

97-100

82-86

94-98

176-182

14

82

101-104

86-90

98-102

176-182

46

16

83

105-108

90-94

102-106

182-188

46

48

18

84

109-112

94-98

106-110

182-188

48

50

20

85

113-117

98-102

110-114

188-194

50

52

22

86

118-122

102-106

114-118

188-194

52

54

24

87

122-128

106-111

118-123

188-194

54

56

26

88

128-136

111-117

123-129

188-194

56

58

28

89

136-142

117-123

129-135

188-194

XXXL

89

142-148

123-129

135-141

194-198

XXXXL

89

148-154

129-135

141-147

194-198

XXXXXL

UK veľkosti

EU / CERVA veľkosti

A) výška
78-82
70-74
89-92
80

12

44

44

XXL

B) obvod hrudníka
68-70
85-88
79

10

42

42

XL

C) obvod pása
81-85
78

8

40

40

L

D) obvod bokov
76

6

38

38

M

E) dĺžka vnútornej nohavice

4
36

36

S

UK veľkosti
34

34

XS

ES / IT / FR veľkosti

32

SML veľkosti

DE veľkosti

178-182

56

178-182

131-137

54

178-182

125-131

115-121

52

178-182

119-125

109-115

136-142

50

174-178

113-119

103-109

130-136

85

48

170-174

107-113

97-103

125-130

85

46

166-170

102-107

91-97

120-125

85

44

166-170

98-102

86-91

115-120

85

42

162-166

94-98

82-86

110-115

84

40

XXXL
162-166

90-94

78-82

106-110

83

38

XXL
158-162

86-90

74-78

102-106

82

36

XL
158-162

82-86

70-74

98-102

81

34

L
154-158

78-82

66-70

94-98

80

32

M

A) výška

74-78

62-66

90-94

80

EU / CERVA veľkosti

S

B) obvod hrudníka

58-62

86-90

79

XS

C) obvod pása

82-86

79

SML veľkosti

D) obvod bokov

78
E) dĺžka vnútornej nohavice

KNOXFIELD
KOLEKCIA, V KTOREJ VÁS BUDE VIDIEŤ
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