
PROFI ODĚVY
PRO MALÍŘE

MALOVÁNÍ JEŠTĚ NIKDY 
NEBYLO TAK SNADNÉ
Nová kolekce pro malíře perfektně 
padne a je úžasně pohodlná.

www.profi-odevy.cz
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3275 Kalhoty 
malířské speciál
Uvolněte se v práci v nových 
kalhotách pro malíře 
kombinující nejnovější design 
s pravou funkčností. 
Perfektně padnou a poskytují 
pohodlí při práci včetně 
maximální ochrany kolen.

1400 Kč bez DPH

1680 Kč s DPH

3375 Kalhoty 
malířské „Basic“
Klasika. Kalhoty pro malíře 
z hutného materiálu 
kombinují moderní design 
s absolutní funkčností. 
Ochrana kolen a výztuhy 
přesně tam, kde potřebujete.

1117 Kč bez DPH

1340 Kč s DPH

3975 Kalhoty 
malířské „Pirate“
Buďte v pohodě v novém 
střihu. Průkopnické šortky 
„Pirate“ pro malíře s novým 
designem poskytují maximální 
pohodlí a ventilaci. Spolehněte 
se na funkčnost a ochranu 
díky certifi kovanému systému 
ochrany kolen, 
s každým pohybem.

1400 Kč bez DPH

1680 Kč s DPH

3775 Dámské kalhoty 
malířské speciál
Nejnovější pracovní kalhoty pro ženy. 
Kombinace dámského střihu, který 
skvěle padne, a pravé funkčnosti 
se zesílením ze silného polyesteru 
právě tam, kde potřebujete. 
Poskytují maximální komfort při práci 
a nejvyšší ochranu pro vaše kolena.

1400 Kč bez DPH

1680 Kč s DPH

0375 Kalhoty 
malířské s laclem
Nová generace kalhot 
s laclem pro malíře. 
Spolehněte se na moderní 
design s maximální 
funkčností a maximální 
ochranu kolen.

1675 Kč bez DPH

2010 Kč s DPH

9081 Čepice 
malířská Rip-stop
Nezbytná pro malíře. Čepice 
nejvyšší kvality s velkým 
prostorem pro profi lování 
fi rmy a mimořádně lehká 
pro pracovní komfort v horku. 

300 Kč bez DPH

360 Kč s DPH
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1275 Bunda 
malířská „Soft Shell“
Zvýrazněte profi l fi rmy cestou 
do práce a z ní ve strečové 
a vodoodpudivé softshellové 
bundě, která „dýchá“ zatímco 
vy pracujete. Můžete počítat 
s pohodlím při každém 
pohybu a řadou prostoru 
pro profi lování fi rmy.

1817 Kč bez DPH

2180 Kč s DPH

2801 Mikina 
malířská se zipem
Robustní, poctivá mikina 
s kapucí a zipem  s extra 
velkou klokaní kapsou, 
ve které  skvěle zahřejete 
ruce. Pro pohodlné nošení 
a profi lování fi rmy.

984 Kč bez DPH

1180 Kč s DPH

2502 Tričko 
malířské
Nekonečné možnosti. 
Klasické bavlněné tričko 
s mnoha možnostmi 
profi lování vaší fi rmy. 

182 Kč bez DPH

218 Kč s DPH

2403 Dámské 
malířské strečové 
tričko
Svěží vzhled, optimální střih 
a extra svobodu pohybu. 
Tričko ze zesíleného 
strečového materiálu, ideální 
pro fi remní profi lování. 

399 Kč bez DPH

479 Kč s DPH

1277 Dámská 
malířská bunda 
„Soft Shell“
Zvýrazněte profi l fi rmy 
v softshellové, vodoodpudivé 
tkanině, která „dýchá“, když 
vy pracujete. Polyester 
s teplou vnitřní fl eeceovou 
vrstvou. Spolehněte 
se na pohodlí a perfektní 
dámský střih.

1675 Kč bez DPH

2010 Kč s DPH

2811 Dámská 
mikina malířská 
s kapucí a zipem
Robustní, poctivá mikina 
s kapucí a zipem 
v dámském provedení 
s velkou klokaní kapsou, 
ve které skvěle zahřejete 
ruce. Pro pohodlné nošení 
a profi lování fi rmy.

984 Kč bez DPH

1180 Kč s DPH

2402 Triko 
malířské 
s dlouhým 
rukávem
Oblíbenec malíře z bavlny 
„Comfort Cotton“ , tričko 
z hutného materiálu 
s dlouhým rukávem 
a možností profi lování

421 Kč bez DPH

505 Kč s DPH

2503 Dámské 
malířské strečové 
tričko s dlouhým 
rukávem
Svěží vzhled, optimální střih 
a extra svobodu pohybu. 
Tričko ze zesíleného 
strečového materiálu, 
v široké škále barev, ideální 
pro fi remní profi lování. 

254 Kč bez DPH

305 Kč s DPH

 

www.profi -odevy.cz
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• Vystupte z davu a zdůrazněte svou profesní individualitu.

• Snickers Workwear přichází s jedinečným designem oděvu,  
který splní vaše očekávání.

• Pro muže i ženy.

• Kombinuje moderní střih 
a svobodu pohybu při práci.

• Vaše práce se stane snazší, 
bezpečnější a efektivnější.

Vyzkoušejte si novou sadu oblečení v našich 
značkových prodejnách  nebo u autorizovaných 
prodejců oděvů Snickers Workwear.  Seznam 
prodejců najdete na www.profi -odevy.cz.

Značkové prodejny Snickers Workwear

PRAHA
 Průběžná čp.1108/77
 100 00 Praha 10 
Tel.: +420 274 771 169 

BRATISLAVA 
Lamačská cesta 109
 841 03 Bratislava 
Tel.: +421 903 815 724 

OSTRAVA
NC Karolína 
Vítkovická 3278/3 
702 00 Ostrava 
Tel.: +420 596 636 360 

CLINITEX CZ s.r.o. 
výhradní dovozce produktů  
SNICKERS WORKWEAR pro ČR a SR

SVOBODA PŘI PRÁCI.

Pracovní oděvy Snickers Workwear doporučují
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