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ODĚVY zástěry aprons CLOTHING
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BIANCA
Pracovní zástěra, PVC/polyester, rozměr 90 x 120 cm,
ochrana proti působení vody a zašpinění

Working apron, PVC/polyester, size 90 x 120 cm,
protection against water and dirt

CAPELLA
Zástěra z vysoce odolných kovových kroužků BAT
SUPER, maximální ochrana proti pořezání

Apron from high resistant metal chains BAT
SUPER, maximal protection against cutting

CAPELLA
Zástěra z destiček z odolné hliníkové slitiny, 
maximální ochrana proti pořezání

Apron from plates from resistant aluminium alloy, 
maximal protection against cutting

STRUVE
Ochranná zástěra, šedá hovězí štípenka, 
velikost 100 x 80 cm

Protective apron, grey cow-split leather, 
size 100 x 80 cm

objednací č. barva

35581 �

35588 �

code No. size

objednací č. velikost

304183 55 x 60 cm

304184 55 x 75 cm

code No. size

objednací č. velikost

340200 100 x 80 cm

code No. size

objednací č. velikost

304181 55 x 60 cm

304182 55 x 75 cm

code No. size
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ODĚVY zástěry aprons CLOTHING
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Jednorázová PE zástěra
Disposable PE apron
Jednorázová zástěra, polyethylen, 71 x 136 cm

Disposable PE apron, 71 x 136 cm

Lehká vinylová zástěra
Light vinyl apron
Pracovní vinylová zástěra, velikost 90 x 115 cm, 
lehká, síla 0,125 mm

Working vinyl apron, size 90 x 115 cm, light, thickness
0.125 mm

Jednorázová PE zástěra
Disposable PE apron
Jednorázová PE zástěra, síla 0,025 mm

Disposable PE apron, thickness 0.025 mm

objednací č. barva

304508 �

304504 �

code No. colour

objednací č. barva

AECB-45 �

AECW-45 �

code No. colour

objednací č. velikost barva

ADA-28-46 70x120 cm �

ADA-28-46B 70x130 cm �

ADA-28-51 70x120 cm �

ADA-28-51B 70x130 cm �

code No. size colour

objednací č. barva

APVC-45W �

APVC-45G �

code No. colour

Silná vinylová zástěra
Strong vinyl apron
Pracovní vinylová zástěra, velikost 90 x 115 cm, 
síla 0,508 mm, nylonové tkanice na uvázání

Working vinyl apron, size 90 x 115 cm, 
thickness 0.508 mm, nylon laces fastening


