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BÝT ŽENOU ZA JAKÝCHKOLI PODMÍNEK

YOWIE

YOWIE
BÝT ŽENOU ZA JAKÝCHKOLI PODMÍNEK
SKVĚLE PADNOUCÍ PRACOVNÍ A VOLNOČASOVÉ OBLEČENÍ.
Originální dámská kolekce pracovních a volnočasových
oděvů v moderním barevném provedení s atraktivním
potiskem. Kolekce YOWIE se skládá z lehké softshellové
bundy, pracovních kalhot, laclových kalhot, šortek,
legín, zástěry, páště do deště, sukně vyrobené z velmi
pohodlného a na údržbu praktického bavlněného materiálu
s příměsí Spandexu. Kolekci doplňují fleecové mikiny
s reliéfovým potiskem, zimní vesty vhodné do chladnějšího
počasí, rukavice, opasky, šátky, brýle v designu kolekce
a atraktivní farmářky.
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KOLEKCE YOWIE

plastová
přeska
atraktivní
květinový
vzor

dvě náprsní
kapsy

závěsná
kapsička
na mobilní
telefon

multifunkční
kapsy

zesílená oblast kolen
s možností vkládání
kolenních výztuh

boty WUJA
vhodné
ke kolekci

atraktivní
květinový vzor,
nastavitelná šíře
na suchý zip
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SOFTSHELLOVÉ BUNDY, SUKNĚ
YOWIE PRINTED
SOFTSHELLOVÁ BUNDA
03010388 XX XXX
MOQ 1/20
materiál: 	150D polyester
TPU, polar fleece
270 g /m²
vodní sloupec: 8000 mm
prodyšnost:
5000 g /m²/24 h.
velikosti:
XS, S, M, L, XL, 2XL
»» dámská softshellová bunda s kapucí
» atraktivní potisk a přiléhavý střih
» 2 postranní kapsy na zip
» 2 vnitřní kapsy
» nastavitelná šíře rukávů prostřednictvím suchého zipu
» nastavitelná šíře spodního obvodu prostřednictvím
stahovací šňůrky
» nastavitelný obvod kapuce díky stahovací šňůrce

38

fialová-tmavě modrá

87

hnědá-zelená

YOWIE
SUKNĚ
03200002 XX XXX
MOQ 1/20
materiál: 	97 % bavlna
3 % Spandex®
260 g /m²
velikosti: 	34, 36, 38, 40, 42, 44
»» dámská sukně z originální dámské kolekce pracovních
oděvů v moderním barevném provedení s atraktivním
vzorem
» velmi pohodlný a na údržbu praktický materiál zajistí
komfort při celodenním nošení
» velká přední kapsa a závěsná kapsička na mobilní telefon
» vhodné do práce i pro volnočasové aktivity a na zahradu

39

tmavě modrá-fialová

87

hnědá-zelená
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ŠORTKY, LEGÍNY
YOWIE
ŠORTKY
03100024 XX XXX
MOQ 1/20
materiál: 	97 % bavlna
3 % Spandex®
260 g /m²
velikosti: 	34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48
»» dámské pracovní šortky z pohodlného
elastického materiálu
» dekorativní atraktivní potisk na nohavici
» 2 velké přední kapsy s multifunkčními poutky
» 2 multifunkční kapsy na nohavici a 2 zadní kapsy,
z toho jedna s patkou na suchý zip
» dekorativní prošití a atraktivní barevná kombinace
ladící s kolekcí Yowie
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tmavě modrá-fialová

87

hnědá-zelená

YOWIE
LEGÍNY
03020382 XX XXX
MOQ 1/20
materiál: 	95 % bavlna
5 % elastan
200 g /m²
velikosti: 	XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
»» dámské legíny vyrobené z elastického úpletu
bavlna / Spandex®
» dekorativní potisk ve spodní části nohavice
» perfektní střih
» atraktivní barevná kombinace ladící ke koleci Yowie
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tmavě modrá-fialová
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SOFTSHELLOVÉ BUNDY, KALHOTY
YOWIE
SOFTSHELLOVÁ BUNDA
03010324 XX XXX
MOQ 1/20
materiál: 	100 % polyester softshell
210 g /m²
vodní sloupec: 8000 mm
prodyšnost:
2000 g /m²/24 h.
velikosti:
XS, S, M, L, XL, 2XL
»» dámská bunda z lehkého softshellu s kapucí
» barevně a designově laděná ke kolekci Yowie
» projmutý střih
» dokonale chrání proti větru
» vhodná jak na běžné nošení, tak pro lehčí
sportovní aktivity
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fialová-tmavě modrá
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YOWIE
KALHOTY
03020209 XX XXX
MOQ 1/20
materiál: 	97 % bavlna
3 % Spandex®
260 g /m²
velikosti: 	34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48
»» dámské kalhoty z originální dámské kolekce pracovních
oděvů v moderním barevném provedení s atraktivním
potiskem
» velmi pohodlný a na údržbu praktický materiál zajistí
komfort při celodenním nošení
» díky přídavku Spandexu drží kalhoty svůj tvar
» vhodné do práce i pro volnočasové aktivity a na zahradu

39

fialová-tmavě modrá

87

hnědá-zelená
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KALHOTY S LACLEM
YOWIE
KALHOTY S LACLEM
03020208 XX XXX
MOQ 1/20
materiál: 	97 % bavlna
3 % Spandex®
260 g /m²
velikosti: 	34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48
»» dámské laclové kalhoty z originální dámské kolekce
pracovních oděvů v moderním barevném provedení
s atraktivním potiskem
» velmi pohodlný a na údržbu praktický materiál zajistí
komfort při celodenním nošení
» díky přídavku Spandexu drží kalhoty svůj tvar
» vhodné do práce i pro volnočasové aktivity a na zahradu

39

fialová-tmavě modrá

87

hnědá-zelená
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VESTY, FLEECOVÉ BUNDY

YOWIE
VESTA

YOWIE
FLEECOVÁ BUNDA

03030086 XX XXX
MOQ 1/20

03010323 XX XXX
MOQ 1/20

vrchní materiál:	100 % polyamid Ribstop 210T
160 g /m²
zateplení:
100 % polyester
vnitřní materiál: 100 % polyester fleece
velikosti:
XS, S, M, L, XL, 2XL
»» dámská zateplená vesta se stojáčkem
» atraktivní květinový potisk po stranách
» mírně prodloužený zadní díl
» projmutý střih
» perfektní doplněk pracovní kolekce Yowie pro chladné dny

materiál:	100 % polyester microfleece
190 g /m²
velikosti: XS, S, M, L, XL, 2XL
»» dámská bunda z mikrofleecu s reliéfovým potiskem perfektně ladí
ke kolekci pracovních oděvů Yowie
» lehká a příjemná na dotek
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červená
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41

tmavě modrá

PLÁŠTĚ, ZÁSTĚRY
YOWIE
PLÁŠŤ
03110059 XX XXX
MOQ 1/20
materiál: 	100 % polyester / PU
vodní sloupec: 8000 mm
velikosti:
XS, S, M, L, XL, 2XL
»» dámský plášť do deště
s atraktivním květinovým vzorem
ladícím s kolekcí YOWIE
» zapínáni na zip kryté légou
se zapínáním na druky
» 2 postranní kapsy s patkou na druky
» 2 větrací otvory v podpaží
» nastavitelná šířka rukávu pomocí druků
» elastický PU materiál
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fialová-tmavě modrá
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hnědá-zelená
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YOWIE
ZÁSTĚRA
03130039 XX 999
MOQ 1/50
materiál: 	97 % bavlna
3 % Spandex®
280 g /m2
velikost: UNI
»» dámská zahradní stylová zástěra,
s množstvím různých kapes včetně
kapsy na telefor s patkou
» atraktivní potištěný design a barevná
kombinace ladící s kolekcí Yowie
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YOWIE DOPLŇKY
YOWIE
ČEPICE
03140100 XX 011 velikost S / M
MOQ 1/72
03140100 XX 017 velikost L / XL
MOQ 1/72
materiál: 	100 % polyester
velikosti: 	S/M, L/XL
»» dámská čepice z lehkého elastického materiálu
s potiskem ve stylu Yowie
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fialová-tmavě modrá

87

hnědá-zelená

CLIF
ŠÁTEK
03140075 XX 999
MOQ 1/200
materiál: 	100 % polyester
velikost: 	UNI
»» pánská varianta – design nářadí – podpoří vaše pracovní úsilí
» dámská varianta – perfektně doplňuje kolekci Yowie svým
květinovým vzorem a barevným provedením
» absorbuje vlhkost a odvádí ji na povrch

56

fialová-tmavě modrá

10

zelená-hnědá

60

černá-červená

YOWIE
OPASEK
99300021 XX 011 S/M
MOQ 1/50
99300021 XX 017 L / XL
MOQ 1/50
materiál:	100 % polyester
velikosti: S / M – 95 cm, L / XL – 113 cm
»» design vhodný ke kombinaci s dámskou kolekcí pracovních
oděvů Yowie
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tmavě modrá-fialová
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SORTIMENT VHODNÝ KE KOLEKCI YOWIE
SURMA
TRIČKO
03040048 XX XXX
MOQ 1/100
materiál: 	95 % bavlna
5 % elastan
170 g /m2
velikosti: XS, S, M, L, XL, 2XL
»» dámské tričko s krátkým rukávem a příměsí
strečového materiálu
» 5 % elastanu v průkrčníku
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bílá

70

žlutá
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oranžová
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červená
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SORTIMENT VHODNÝ KE KOLEKCI YOWIE

PINTAIL
RUKAVICE

OYRE LADY
BRÝLE

01080085 XX XXX
MOQ 12/120
velikosti:

05010582 XX XXX
MOQ 1/300

7, 8, 9

»» bezešvé rukavice z nylonu s pružnou manžetou, máčené
v pěnovém latexu
» barevně sladěné s dámskou pracovní kolekcí Yowie

normy:
EN 166, EN 170, EN 172
hmotnost: 28 g
»» dámské dialektrické ochranné brýle moderního vzhledu
» zorníky s nemlživou úpravou a odolnou vrstvou proti poškrábání
» kompatibilní se šňůrkami Rooty

EN 388
3131
EN 170 (2C-1,2 1 FT)

81 025
39

fialová-tmavě modrá

87

bezbarvý

EN 172 (5-3,1 1 FT)

06 026

kouřový

06 018

kouřový

zelená-hnědá
EN 170 (2C-1,2 1 FT)

81 019
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bezbarvý

EN 172 (5-3,1 1 FT)

SORTIMENT VHODNÝ KE KOLEKCI YOWIE

WUJA
KOTNÍK

FARMER LADY
KOTNÍK

02020562 XX XXX
MOQ 1/10
velikosti:

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

»» atraktivní dámská kotníková obuv s pryžovou podešví
» svršek z textilních materiálů
» perfektně se hodí ke kolekci oděvů YOWIE.

56

fialová

02020532 XX XXX
MOQ 1/10

10

velikosti:

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

»» dámská kotníková obuv „farmářka“ s pryžovou podešví
rezistentní olejům
» pohodlná obuv se svrškem z kvalitní lícové prodyšné kůže Nubuck
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www.cerva.com

béžová

56

fialová

75

hnědá

www.cerva.com

YOWIE
BÝT ŽENOU ZA JAKÝCHKOLI PODMÍNEK
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