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OBLEČENIE, V KTOROM TELO DÝCHA CELÝ PRACOVNÝ DEŇ

MONTROSE

MONTROSE
OBLEČENIE, V KTOROM TELO DÝCHA
CELÝ PRACOVNÝ DEŇ
Predstavte si pohodlné oblečenie, v ktorom sa ľudia
aj po telesnej námahe alebo pri práci v teple cítia svieži.
Práve takáto je nová montérková kolekcia Montrose, ktorú
sme v CERVA navrhli a vyrobili presne podľa vašich požiadaviek.
Oblečenie Montrose je:
»» skvelo odvetrávané (vetracie otvory v podpazuší, na chrbte,
v páse na zadnej strane, na vnútornej strane stehien),
»» plné praktických vychytávok ako vrecko na RFID čip
a D krúžok na ID kartu schované vždy pod príklopkou vrecka
»» bez kovových súčastí, takže napríklad nehrozí,
že zamestnanec pri leštení poškriabe auto kovovým
zipsom alebo sponou
»» vhodné pre priemyselné pranie.
Mysleli sme aj na užitočné detaily, ktoré vám zjednodušia triedenie
bielizne. Na rubnú stranu sme nachystali identifikačný štítok,
na ktorý dopíšete meno pracovníka, názov prevádzky
a osobné číslo.
Montrose ponúka oblečenie pre mužov a ženy v malých
aj veľkých veľkostiach.
Súčasťou kolekcie sú:
»» bundy
»» nohavice do pása
»» nohavice s náprsenkou
Kolekciu je vhodné doplniť rovnako farebnými tričkami TEESTA,
SURMA a polokošeľami DHANU.
Na výber máte z troch farebných kombinácií.
Pri nohaviciach si môžete sami predĺžiť nohavice až o 5 cm.

www.cerva.com/montrose

KOLEKCIA MONTROSE

MONTROSE

MONTROSE LADY

dekoratívne lemovky v kontrastnej farbe

ľahko odvetrateľná vďaka
častiam zo sieťoviny

1 náprsné vrecko, vo vnútri „D“ krúžok

všetky zapínania kryté légou

2 postranné vrecká
vnútorný pásik slúži na označenie
produktu užívateľom (meno,číslo
zamestnanca,oddelenie)
možnosť vloženia
identifikačného
čipu

ľahko odvetrateľná vďaka
častiam zo sieťoviny

1 zadné vrecko

ľahko odvetrateľná vďaka
častiam zo sieťoviny

nastaviteľný obvod pása vďaka
suchým zipsom po stranách

2 postranné vrecká,
vo vnútri jedného „D“ krúžok

nastaviteľná dĺžka nohavíc až o 5 cm
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KOLEKCIA MONTROSE PODĽA VAŠICH FARIEB
PRISPÔSOBTE SI KOLEKCIU MONTROSE DO SVOJICH FARIEB
Nová kolekcia Montrose je navrhnutá tak, aby sme vyšli v ústrety vašim požiadavkám na farebné úpravy pracovných odevov.
Ponúkame vám možnosť zmeniť farbu priedušného materiálu MESH a doplnkov podľa farebnej škály Pantone.
V prípade záujmu kontaktujte nášho konzultanta OOPP.

Na výber máte dámsky alebo pánsky strih
MONTROSE

MONTROSE LADY
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Časti odevu, kde je možné zmeniť farbu.

retro-reflexné
lemovky

nakladané
vrecká

www.cerva.com/montrose

priedušný materiál
MESH

PÁNSKA KOLEKCIA MONTROSE
MONTROSE
BUNDA
03010531 XX XXX
MOQ 1/10
materiál: 	60 % bavlna
40% polyester twill
200 g /m²
veľkosti: 	44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,
62, 64, 66
»» pánska pracovná bunda zo zmesového
materiálu bavlny / polyester twill
»» dekoratívne lemovky v kontrastnej farbe
»» ľahko odvetrateľná vďaka častiam
zo sieťoviny
»» všetky zapínania kryté légou
»» 2 postranné vrecká a 1 náprsné vrecko
vo vnútri s „D“ krúžkom
»» vhodná pre industriálne pranie

86

biela-sivá

B2

modrá-tm. modrá

G6

sivá-tm. sivá

86

biela-sivá

B2

modrá-tm. modrá

G6

sivá-tm. sivá

MONTROSE
NOHAVICE
03020379 XX XXX
MOQ 1/10
materiál: 	60 % bavlna
40% polyester twill
200 g /m²
veľkosti: 	44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,
62, 64, 66
»» pánske pracovné nohavice z ľahkého
zmesového materiálu
bavlny / polyester twill
»» dekorativné lemovky v kontrastnej farbe
»» príjemný komfort nosenia a odvetrania
vďaka vsadkám zo sieťoviny
»» kompletne kryté zapínanie
»» nastaviteľný obvod pásu vďaka suchým
zipsom po stranách
»» nastaviteľná dĺžka nohavic až o 5 cm
»» 2 postranné vrecká
»» vo vnútri jedného „D“ krúžok
»» 1 zadné vrecko
»» vhodné pre industriálne pranie
možnosť vloženia identifikačného čipu
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PÁNSKA KOLEKCIA MONTROSE
MONTROSE
NOHAVICE S NÁPRSENKOU
03020377 XX XXX
MOQ 1/10
materiál: 	60 % bavlna
40% polyester twill
200 g /m²
veľkosti: 	44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
»» pánske pracovné nohavice s náprsenkou z ľahkého
zmesového materiálu bavlny / polyesteru twill
»» dekoratívne lemovky v kontrastnej farbe
»» príjemný komfort nosenia a odvetrávania vďaka
vsadkám zo sieťoviny
»» kompletne kryté zapínanie
»» nastaviteľná dĺžka nohavíc až o 5 cm
»» 2 postranné vrecká
»» 1 zadné vrecko
»» 1 náprsné vrecko, vo vnútri „D“ krúžok
»» vhodné pre industriálne pranie
»» možnosť vloženia identifikačného čipu

86

biela-sivá

G6

sivá-tm. sivá

B2

modrá-tm. modrá
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DÁMSKA KOLEKCIA MONTROSE
MONTROSE LADY
BUNDA
03010532 XX XXX
MOQ 1/10
materiál: 	60 % bavlna
40% polyester twill
200 g /m²
veľkosti: 	34, 36, 38, 40, 42, 44, 46,
48, 50, 52, 54
»» dámska pracovná bunda z ľahkého
zmesového materiálu bavlny / polyester
twill
»» ženský strih
»» dekorativne lemovky v kontrastnej farbe
»» odvetrateľná vďaka častiam zo sieťoviny
»» všetky zapínania kryté légou
»» 2 postranné vrecká a 1 náprsné vrecko,
vo vnútri s „D“ krúžkom
»» vhodná pre industriálne pranie
»» možnosť vloženia identifikačného čipu

86

biela-sivá

B2

modrá-tm. modrá

G6

sivá-tm. sivá

86

biela-sivá

B2

modrá-tm. modrá

G6

sivá-tm. sivá

MONTROSE LADY
NOHAVICE
03020378 XX XXX
MOQ 1/10
materiál: 	60 % bavlna
40% polyester twill
200 g /m²
veľkosti: 	34, 36, 38, 40, 42, 44, 46,
48, 50, 52, 54
»» dámske pracovné nohavice z ľahkého
zmesového materiálu bavlny /
polyesteru twill
»» ženský strih
»» dekorativne lemovky v kontrastnej farbe
»» príjemný komfort nosenia a odvetrania
vďaka vsadkám zo sieťoviny
»» kompletne kryté zapínania
»» nastaviteľný obvod pásu vďaka suchým
zipsom po stranách
»» nastaviteľná dĺžka nohavíc až o 5 cm
»» 2 postranné vrecká
»» vo vnútri jedného „D“ krúžok
»» 1 zadné vrecko
»» vhodné pre industriálne pranie
»» možnosť vloženia identifikačného čipu
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DÁMSKA KOLEKCIA MONTROSE
MONTROSE LADY
NOHAVICE S NÁPRSENKOU
03020380 XX XXX
MOQ 1/10
materiál: 	60 % bavlna
40% polyester twill
200 g /m²
veľkosti: 	34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
»» dámske pracovné náprsenkové nohavice z ľahkého
zmesového materiálu bavlny / polyesteru twill
»» ženský strih
»» dekorativne lemovky v kontrastnej farbe
»» príjemný komfort nosenia a odvetrania vďaka
vsadkám
zo sieťoviny
»» kompletne kryté zapínanie
»» nastaviteľná dĺžka nohavíc až o 5 cm
»» 2 postranné vrecká
»» 1 zadné vrecko
»» 1 náprsné vrecko, vo vnútri „D“ krúžok
»» vhodné pre industriálne pranie
»» možnosť vloženia identifikačného čipu

86

biela-sivá

G6

sivá-tm. sivá

B2

modrá-tm. modrá
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SORTIMENT VHODNÝ KU KOLEKCII MONTROSE
TEESTA
TRIČKO
03040046 XX XXX
MOQ 10/100
materiál: 	100 % bavlna
160 g /m2
veľkosti: 	XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL
(4XL - tm. modrá, biela, čierna)
»» tričko s krátkym rukávom
»» 5 % elastanu v priekrčníku, stálosť tvaru
»» nízky profil priekrčníka športového typu

80

biela

90

oranžová

49

sv. modrá

B4

modravá

50

modrá

B5

parížska modrá

41

tm. modrá

00

sivá

61

antracit

60

čierna
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SORTIMENT VHODNÝ KU KOLEKCII MONTROSE
SURMA
TRIČKO
03040048 XX XXX
MOQ 1/100
materiál: 	95 % bavlna
5 % elastan
170 g /m2
veľkosti: XS, S, M, L, XL, 2XL
»» dámske tričko s krátkym rukávom a prímesou
strečového materiálu
»» 5 % elastanu v priekrčníku

80

biela

O3

oranžová

53

tyrkysová

50

modrá

41

tm. modrá

G7

grafitová

60

čierna
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SORTIMENT VHODNÝ KU KOLEKCII MONTROSE
DHANU
POLOKOŠEĽA
03050022 XX XXX
MOQ 1/60
materiál: 	100 % bavlna
190 g /m2
veľkosti: S, M, L, XL, 2XL, 3XL
»» polokošeľa s krátkym rukávom
»» golier a rukávy zakončené rebrovaným úpletom
»» 3 transparentné gombíky vo farbe materiálu

80

biela

90

oranžová

49

sv. modrá

B4

modravá

50

modrá

B5

parížska modrá

41

tm. modrá

00

sivá

61

antracit

60

čierna
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SORTIMENT VHODNÝ KU KOLEKCII MONTROSE

MONTROSE
ESD S1P SRC POLTOPÁNKA
020103XX 99 XXX
MOQ 1/10
veľkosti:

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

Bezpečnostné poltopánky s kovovou tužinkou a stielkou odolnou proti prepichnutiu. Podošva z dvojhustotného PU. Zvršok z brúsenej kože. Perfektne sa hodí
k montérkovej kolekcii Montrose.

70

sivá-oranžová

71

sivá-modrá
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MONTROSE
OBLEČENIE, V KTOROM TELO DÝCHA CELÝ PRACOVNÝ DEŇ
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