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Tam, kde sú ochrana a účelovosť na prvom mieste, prichádzajú pracovné odevy značky
RIMECK®. Kolekcia RANGER z kvalitných vysokogramážových látok obohatených o špičkový
certifikovaný materiál CORDURA® úspešne odolávajú opotrebovaniu. Rada produktov High
Visibility s 3M retroreflexnými pruhmi zase myslí na bezpečie pri zníženej viditeľnosti.
Tričká z kolekcie Resist je možné prať vo vysokých teplotách - tie odstránia akékoľvek
nečistoty aj baktérie, a tak splnia aj najnáročnejšie hygienické požiadavky.

RESIST LS R05

UNISEX

tričko unisex

60°
COLOR

Single Jersey, 100 % predzrazená bavlna
160 g/m2, S - 3XL

95°
WHITE

predzrazená bavlna odolná vyšším teplotám
prateľné na 95 °C (biele) a 60 °C (farebné)
strih s bočnými švami
priekrčník lemovaný rebrovým úpletom 1:1
spevnenie ramenných švov páskou
dlhé rukávy s manžetou
manžeta z rebrového úpletu 1:1
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RESIST R01

GENTS

tričko pánske

DUO

Single Jersey, 100 % predzrazená bavlna
160 g/m2, S - 4XL

60°
COLOR

95°

predzrazená bavlna odolná vyšším teplotám
prateľné na 95 °C (biele) a 60 °C (farebné)
strih s bočnými švami
priekrčník lemovaný rebrovým úpletom 1:1
spevnenie ramenných švov páskou
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RESIST R02

LADIES

tričko dámske

DUO

Single Jersey, 100 % predzrazená bavlna
160 g/m2, S - 3XL

60°
COLOR

95°

predzrazená bavlna odolná vyšším teplotám
prateľné na 95 °C (biele) a 60 °C (farebné)
zľahka vypasovaný strih s bočnými švami
priekrčník lemovaný rebrovým úpletom 1:1
spevnenie ramenných švov páskou
rukávy kratšej dĺžky
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01

WHITE

RESIST HEAVY R03

tričko pánske

DUO

Single Jersey, 100 % predzrazená bavlna
200 g/m2, S - 4XL
predzrazená bavlna odolná vyšším teplotám
prateľné na 95 °C (biele) a 60 °C (farebné)
strih s bočnými švami
priekrčník lemovaný rebrovým úpletom 1:1
spevnenie ramenných švov páskou
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11

60°
COLOR

95°
WHITE
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RESIST HEAVY R04

LADIES

tričko dámske

DUO

Single Jersey, 100 % predzrazená bavlna
200 g/m2, S - 3XL
predzrazená bavlna odolná vyšším teplotám
prateľné na 95 °C (biele) a 60 °C (farebné)
zľahka vypasovaný strih s bočnými švami
priekrčník lemovaný rebrovým úpletom 1:1
spevnenie ramenných švov páskou
rukávy kratšej dĺžky
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60°
COLOR

EFFECT 530

NEW PRODUCT

fleece unisex

UNISEX

Fleece, 100 % polyester, antipilingová úprava;
doplnkový materiál: plátnová väzba, 100 % polyamid
360 g/m2, S - 3XL

40°
WASH

ANTIPILLING

vysoko hrejivý materiál
ramená a lakte kryté nepremokavou, oderuodolnou tkaninou
vnútorný priekrčník začistený páskou vo farbe povrchového materiálu
celozapínací kostený zips
vrecká s kosteným zipsom
rukávy zakončené manžetou
dolný lem na stiahnutie elastickou šnúrkou
antipilingová úprava z oboch strán
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JACKET HI-Q 506

UNISEX

fleece unisex

40°
WASH

Fleece, 100 % polyester, antipilingová úprava
Doplnkový materiál: Rip Stop, 100 % polyamid, vnútorný PU záter
360 g/m2, S - 3XL

ANTIPILLING

vysoko hrejivý materiál
ramená kryté nepremokavou, oderuodolnou tkaninou
celozapínací kostený zips
vrecká s kosteným zipsom
dolný lem stiahnutý pruženkou
lemy rukávov nastaviteľné suchým zipsom
antipilingová úprava z vonkajšej strany
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RIP STOP
Veľmi pevná pravidelne sa opakujúca väzba. Do hladkej tkaniny sú v odstupoch 5 - 8 mm zatkané hrubšie
osnovné a háčkované nite. Povrch získava efekt mrieškovanej štruktúry. Táto pomyselná mriežka zásadne
zvyšuje odolnosť tkaniny proti natrhnutiu a oderu.
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Nový produkt.
NEW PRODUCT

NEXT 518

UNISEX

fleece unisex

40°
WASH

Fleece, 100 % polyester, antipilingová úprava
280 g/m2, XS - 3XL

ANTIPILLING

hrejivý materiál
celozapínací špirálový zips
lištové vrecká so špirálovým zipsom
dolný lem na stiahnutie elastickou šnúrkou
antipilingová úprava z vonkajšej strany
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CASUAL 550

softshellová bunda pánska
Pletený softshell: 100 % polyester; micro fleece - 100 % polyester
Softshell: 96 % polyester, 4 % elastan; micro fleece - 100 % polyester
Podšívka: 100 % polyester
350 g/m2, S - 3XL

GENTS

40°
WASH

SOFTSHELL

2vrstvový softshell
kombinácia pleteného a hladkého materiálu
celozapínací reverzný špirálový zips
lemy rukávov nastaviteľné suchým zipsom
vrecká s reverzným špirálovým zipsom
vrecko na rukáve
2 vnútorné vrecká
kontrastné prvky
vnútorný fleece s antipilingovou úpravou
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JACKET 501

NEW COLOUR

fleece pánsky

GENTS

Fleece, 100 % polyester, antipilingová úprava,
280 g/m2, S - 4XL (4XL len vo farbách 01, 02, 05, 23, 94)

40°

hrejivý materiál
celozapínací kostený zips
vrecká s kosteným zipsom
dolný lem na stiahnutie elastickou šnúrkou
lemy rukávov stiahnuté pruženkou
antipilngová úprava z vonkajšej strany
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WASH

ANTIPILLING

11

07

23

JACKET 504

NEW COLOUR

fleece dámsky

LADIES

Fleece, 100 % polyester, antipilingová úprava
280 g/m2, XS - 2XL

DUO

40°

hrejivý materiál
ľahko vypasovaný strih
celozapínací kostený zips
vrecká s kosteným zipsom
dolný lem na stiahnutie elastickou šnúrkou
lemy rukávov stiahnuté pruženkou
antipilngová úprava z vonkajšej strany
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Novinka. Bližšie informácie o termíne naskladnenia Vám poskytne obchodné oddelenie.

REDESIGN STRIHU
nové konfekčné veľkosti

Predstavujeme Vám upravený strih všetkých pracovných odevov Woody a Ranger. Nový
mierne zúžený a predĺžený strih je anatomicky tvarovaný tak, aby Vám padol a vyhovoval
v každom pohybe.
Pracovné odevy Woody a Ranger sa vyznačujú obľúbeným designom a starostlivým
spracovaním. Zachovávajú si osvedčené technické detaily a výrobu zo špičkových materiálov.
Ponúka množstvo praktických multifunkčných vreciek, zosilnené partie a reflexné prvky.

PÔVODNÝ STRIH
Aktuálny design
Klasický voľnejší strih

NOVÝ STRIH
Zúžený anatomicky tvarovaný strih
Predĺžená dĺžka produktu zodpovedajúca výške postavy
Zväčšenie švovej záložky pre možnosť individuálneho predĺženia nohavíc
Aktuálny design

NEW CUT
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Na sklade: Prvý štvrťrok 2021
NEW CUT

WOODY

W51

pútko na zavesenie

Pracovná bunda pánska

golierik a chlopňa
s patentkami

NEW CUT

Keper, 100 % bavlna
270 g/m²
PÔVODNÝ STRIH: S (46/48) - 2XL (62/64)
NOVÝ STRIH: 44/46 - 60/62
celozapínací kostený zips s chlopňou
záhyby na zadnom diele
8 multifunkčných vreciek
mechové vrecká s chlopňou a lištové vrecká na zips
manžety rukávov z rebrového úpletu s 3 % elastanu
dolný okraj stiahnutý pruženkou v bočnej časti
kovové “D” pútko na kľúče a ID karty
dvojté prešitie pre vyššiu odolnosť
retroreflexné prvky

GENTS

60°
WASH

Pracovná bunda pánska

Plátnová väzba, 65 % polyester, 35 % bavlna
270 g/m²
CORDURA® 100 % polyamid
210 g/m²
PÔVODNÝ STRIH: S (46/48) - 2XL (62/64)
NOVÝ STRIH: 44/46 - 60/62
celozapínací kostený zips s krytkou brady a chlopňou
7 multifunkčných vreciek
mechové vrecká s chlopňou a lištové vrecká na zips
vrecko na rukáve
manžety rukávov z rebrového úpletu s 3 % elastanu
dolný okraj nastaviteľný cvokmi v bočnej časti
kovové “D” pútko na kľúče a ID karty
dvojté prešitie pre vyššiu odolnosť
retroreflexné prvky
vysoko odolný materiál CORDURA® vo farbe 01

uzatvárateľné
multifunkčné vrecká –
na mobil, perá,
osobné veci
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RANGER W53

01

pútko na zavesenie
NEW CUT

stojačik a chlopňa
s patentkami

GENTS

40°
WASH

CORDURA® v oblasti
paží a ramien

uzatvárateľné
multifunkčné vrecká –
na mobil, perá,
osobné veci
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WOODY W01

NEW CUT

Pracovné nohavice pánske
Keper, 100 % bavlna
270 g/m²
PÔVODNÝ STRIH: S (46/48) - 2XL (62/64)
NOVÝ STRIH: 44/46 - 60/62

GENTS

multifunkčné vrecká –
na mobil, perá, meter,
osobné veci
pútko na kladivo

pružná guma v bočnej časti pásového goliera
7 multifunkčných vreciek
zdvojený materiál v oblasti kolien a sedu
plastové “D” pútko a karabína na kľúče a ID karty
pútko na kladivo
dvojté prešitie pre vyššiu odolnosť
retroreflexné prvky
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zdvojený materiál
v oblasti kolien a sedu

60°
WASH

01

RANGER W03

NEW CUT

Pracovné nohavice pánske
Plátnová väzba, 65 % polyester, 35 % bavlna
270 g/m²
CORDURA® 100 % polyamid
210 g/m²
PÔVODNÝ STRIH: S (46/48) - 2XL (62/64)
NOVÝ STRIH: 44/46 - 60/62
pružná guma v bočnej časti pásového goliera
10 multifunkčných vreciek
zdvojený materiál v oblasti kolien
plastové “D” pútko a karabína na kľúče a ID karty
pútko na kladivo
dvojté prešitie pre vyššiu odolnosť
retroreflexné prvky
vysoko odolný materiál CORDURA® vo farbe 01

GENTS

multifunkčné vrecká –
na mobil, perá, meter,
osobné veci

40°
WASH

pútko na kladivo

CORDURA®
oblasti kolien a vreciek
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CORDURA® CLASSIC
Medzi hlavné vlastnosti tkaniny patrí odolnosť proti oderu a roztrhaniu, odolnosť proti škrvnám. Vďaka svojej pevnosti
zaručuje dlhú životnosť. CORDURA® je registrovanou obchodnou značkou spoločnosti INVISTA pre odolné materiály.
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WOODY W02

NEW CUT

Pracovné nohavice s trakmi pánske
Keper, 100 % bavlna
270 g/m²
PÔVODNÝ STRIH: S (46/48) - 2XL (62/64)
NOVÝ STRIH: 44/46 - 60/62
pružná guma v zadnej časti pásového goliera
zapínanie na gombíky v bočnej časti
traky s elastickým dielom nastaviteľné prackou
8 multifunkčných vreciek
zdvojený materiál v oblasti kolien a sedu
plastové “D” pútko a karabína na kľúče a ID karty
pútko na kladivo
dvojté prešitie pre vyššiu odolnosť
retroreflexné prvky
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nastaviteľné
elastické traky

zapínanie na gombíky
v bočnej časti

multifunkčné vrecká –
na mobil, perá, meter,
osobné veci
pútko na kladivo

01

GENTS

60°
WASH

RANGER W04

Pracovné nohavice s trakmi pánske
Plátnová väzba, 65 % polyester, 35 % bavlna
270 g/m²
CORDURA® 100 % polyamid
210 g/m²
PÔVODNÝ STRIH: S (46/48) - 2XL (62/64)
NOVÝ STRIH: 44/46 - 60/62
pružná guma v zadnej časti pásového goliera
zapínanie na gombíky v bočnej časti
traky s elastickým dielom nastaviteľné prackou
14 multifunkčných vreciek
zdvojený materiál v oblasti kolien
plastové “D” pútko a karabína na kľúče a ID karty
pútko na kladivo
dvojté prešitie pre vyššiu odolnosť
retroreflexné prvky
vysoko odolný materiál CORDURA® vo farbe 01

NEW CUT

nastaviteľné
elastické traky

GENTS

40°
WASH

zapínanie na gombíky
v bočnej časti

multifunkčné vrecká –
na mobil, perá,
meter, osobné veci

pútko na kladivo
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CORDURA®
oblasti kolien a vreciek

zdvojený materiál v oblasti
kolien a sedu

pružná guma v zadnej
časti

multifunkčné
vrecká

multifunkčné
vrecká
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pružná guma v zadnej
časti

WOODY W52

Pracovná vesta pánska

Keper, 100 % bavlna
270 g/m²
PÔVODNÝ STRIH: S (46/48) - 2XL (62/64)
NOVÝ STRIH: 44/46 - 60/62
celozapínací kostený zips s chlopňou
záhyby na zadnom diele
8 multifunkčných vreciek
mechové vrecká s chlopňou a lištové vrecká na zips
dolný okraj stiahnutý pruženkou v bočnej časti
kovové “D” pútko na kľúče a ID karty
dvojté prešitie pre vyššiu odolnosť
retroreflexné prvky

pútko na zavesenie
NEW CUT

golierik a chlopňa
s patentkami

GENTS

60°
WASH

Pracovná vesta pánska

Plátnová väzba, 65 % polyester, 35 % bavlna
270 g/m²
CORDURA® 100 % polyamid
210 g/m²
PÔVODNÝ STRIH: S (46/48) - 2XL (62/64)
NOVÝ STRIH: 44/46 - 60/62
celozapínací kostený zips s krytkou brady a chlopňou
6 multifunkčných vreciek
mechové vrecká s chlopňou a lištové vrecká na zips
dolný okraj nastaviteľný cvokmi v bočnej časti
kovové “D” pútko na kľúče a ID karty
dvojté prešitie pre vyššiu odolnosť
retroreflexné prvky
vysoko odolný materiál CORDURA® vo farbe 01

uzatvárateľné
multifunkčné vrecká –
na mobil, perá,
osobné veci
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RANGER W54

pútko na zavesenie
NEW CUT

stojačik a chlopňa
s patentkami
CORDURA®
v oblasti ramien

GENTS

40°
WASH

uzatvárateľné
multifunkčné vrecká –
na mobil, perá,
osobné veci
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WOODY W05

NEW CUT

Šortky pánske

Keper, 100 % bavlna
270 g/m²
PÔVODNÝ STRIH: S (46/48) - 2XL (62/64)
NOVÝ STRIH: 44/46 - 60/62
pružná guma v bočnej časti pásového goliera
7 multifunkčných vreciek
zdvojený materiál v oblasti sedu
plastové “D” pútko a karabína na kľúče a ID karty
pútko na kladivo
dvojté prešitie pre vyššiu odolnosť
retroreflexné prvky
02
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01

GENTS

multifunkčné vrecká –
na mobil, perá, meter,
osobné veci
pútko na kladivo

zdvojený
materiál sedu

60°
WASH

01

RANGER W06

NEW CUT

Šortky pánske

Plátnová väzba, 65 % polyester, 35 % bavlna
270 g/m²
CORDURA® 100 % polyamid
210 g/m²
PÔVODNÝ STRIH: S (46/48) - 2XL (62/64)
NOVÝ STRIH: 44/46 - 60/62

GENTS

multifunkčné vrecká –
na mobil, perá, meter,
osobné veci

40°
WASH

CORDURA®
v oblasti vreciek
pútko na kladivo

pružná guma v bočnej časti pásového goliera
10 multifunkčných vreciek
plastové “D” pútko a karabína na kľúče a ID karty
pútko na kladivo
dvojté prešitie pre vyššiu odolnosť
retroreflexné prvky
vysoko odolný materiál CORDURA® vo farbe 01
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HV DRY 1V8

tričko unisex

UNISEX

Grid knit, 100 % polyester, segmentové retroreflexné pruhy
150 g/m2, S - 3XL
odev s vysokou viditeľnosťou
rýchloschnúci fluorescenčný materiál
segmentové retroreflexné pruhy
strih s bočnými švami
lem priekrčníka z rebrového úpletu 1:1
spevnenie ramenných švov páskou
certifikácia podľa noriem EN ISO 20 471 (trieda 2) a EN ISO 13 688
97

98

NEW PRODUCT

2

EXTRA DRY

40°
WASH

EN ISO 20 471
EN ISO 13 688

HV PROTECT 1V9

tričko unisex

UNISEX

40°
WASH

Interlokové pique, 55 % bavlna, 45 % polyester, retroreflexné pruhy 3M
175 g/m2, S - 3XL
odev s vysokou viditeľnosťou
vonkajšia strana fluorescenčný polyester
vnútorná strana bavlnená
certifikované retroreflexné pruhy 3M
strih s bočnými švami
lem priekrčníka z rebrového úpletu 1:1
spevnenie ramenných švov páskou
certifikácia podľa noriem EN ISO 20 471 (trieda 2) a EN ISO 13 688
97

98

2

EN ISO 20 471
EN ISO 13 688

HV RUNWAY 2V9

polokošile unisex

UNISEX

40°
WASH

Interlokové pique, 55 % bavlna, 45 % polyester, retroreflexné pruhy 3M
175 g/m2, S - 3XL
odev s vysokou viditeľnosťou
vonkajšia strana fluorescenčný polyester
vnútorná strana bavlnená
certifikované retroreflexné pruhy 3M
strih s bočnými švami
golierik s kontrastným pásikom z rebrového úpletu 1:1
léga s 3 gombíčkami vo farbe materiálu
vnútorný priekrčník začistený páskou z povrchového materiálu
spevnenie ramenných švov páskou
certifikácia podľa noriem EN ISO 20 471 (trieda 2) a EN ISO 13 688
97

98

2

EN ISO 20 471
EN ISO 13 688
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Nový produkt. Na sklade: Druhý štvrťrok 2021
NEW PRODUCT

HV ESSENTIAL 4V6

mikina unisex

UNISEX

40°
WASH

Výplnková pletenina, vnútorná strana počesaná
100 % polyester, retroreflexné pruhy 3M,
300 g/m2, M - 3XL
odev s vysokou viditeľnosťou
hladký fluorescenčný materiál
vnútorná strana počesaná
certifikované retroreflexné pruhy 3M
rovný strih s bočnými švami
dolný lem, manžety a priekrčník z rebrového úpletu 1:1
certifikácia podľa noriem EN ISO 20 471 (trieda 3) a EN ISO 13 688
97

98

3

EN ISO 20 471
EN ISO 13 688

HV FLEECE JACKET 5V1

fleece unisex

UNISEX

40°
WASH

Fleece, 100 % polyester, antipilingová úprava
retroreflexné pruhy 3M
280 g/m2, M - 3XL

ANTIPILLING

odev s vysokou viditeľnosťou
hrejivý fluorescenčný materiál
certifikované retroreflexné pruhy 3M
celozapínací kostený zips vo farbe 01
lištové vrecká s kosteným zipsom
dolný lem na stiahnutie elastickou šnúrkou
lemy rukávov stiahnuté pruženkou
antipilngová úprava z vonkajšej strany
certifikácia podľa noriem EN ISO 20 471 (trieda 3) a EN ISO 13 688
97

3

EN ISO 20 471
EN ISO 13 688
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HV GUARD 4 IN 1 5V2

bunda unisex

UNISEX

WINDPROOF

Vrchná bunda: Oxford, 100 % polyester
s PU úpravou, retroreflexné pruhy 3M
210 g/m²
Vnútorný fleece: Fleece, 100 % polyester,
antipilingová úprava z oboch strán, retroreflexné pruhy 3M
280 g/m2, M - 4XL
odev s vysokou viditeľnosťou
viacúčelové použitie 4 v 1 v dvojfarebnom prevedení

WATERPROOF

BREATHABLE

TAPED

40°
WASH

4 IN 1

ANTIPILLING

97 98
02
02
02

3

2

1

02

Vrchná bunda:
odolný fluorescenčný materiál
certifikované retroreflexné pruhy 3M
celozapínací kostený zips s chlopňou
odnímateľná kapucňa s vystuženým šiltom, skrytá v golieri
kapucňa a dolný lem na stiahnutie elastickou šnúrkou
odnímateľné rukávy
lemy rukávou stiahnuté pruženkou, nastaviteľné suchým zipsom
mechové vrecká s chlopňou a bočné vrecká
náprsné vrecko na zips s chlopňou
vrecko na ID kartu a perá
podlepené švy
vstup pre branding v podšívke
certifikácia podľa noriem EN ISO 20 471 (trieda 2, 3),
EN 343+A1 (trieda 3:1) a EN ISO 13 688
3
1

3

1

with
sleeves

with
sleeves

without
sleeves

EN 343+A1
EN ISO 20 471
EN ISO 13 688

Vnútorný fleece:
odnímateľná vnútorná fleecová bunda
hrejivý fluorescenčný materiál
certifikované retroreflexné pruhy 3M
celozapínací kostený zips
vrecká s kosteným zipsom
lemovanie elastickým pásikom
antipilngová úprava z oboch strán
certifikácia podľa noriem EN ISO 20 471 (trieda 3) a EN ISO 13 688
2

EN ISO 20 471
EN ISO 13 688

with
sleeves

223

RIMECK®

222

HV BRIGHT 9V3

Bezpečnostná vesta unisex

UNISEX

40°

HV TWISTER 3V8

Šatka unisex

WASH

Osnovná pletenina, fluorescenčný 100 % polyester, retroreflexné pruhy
120 g/m2, M (VP 160 - 176 cm), 2XL (VP 184 - 192 cm)

Single Jersey, 100 % polyester, retroreflexné pruhy
190 g/m2, uni

odev s vysokou viditeľnosťou
zapínanie na suché zipsy
lemovanie pásikom vo farbe 01
retroreflexné pruhy
certifikácia podľa noriem EN ISO 20 471 (trieda 2) a EN ISO 13 688

tubulárny strih so švom
rýchloschnúci fluorescenčný materiál
retroreflexné pruhy
okraje po obvode prešité
viacúčelové využitie (varianty zobrazené na balení)
50 × 26 cm

97

98

2

EN ISO 20 471
EN ISO 13 688

97

HV BRIGHT 9V4

Bezpečnostná vesta detská

KIDS

40°
WASH

Osnovná pletenina, fluorescenčný 100 % polyester, retroreflexné pruhy,
120 g/m2, 4-6 rokov/104-128 cm, 6-8 rokov/116-140 cm

98

HV ENERGY

fluorescenčný materiál
zatváranie na sťahovanie
2 polyesterové šnúrky v sivej farbe
retroreflexný pruh
reflexné prvky v dolných rohoch
vnútorné vrecko na zips 20 x 23 cm
rozmery batohu 45 x 34 cm

ANTIPILLING

UNISEX

40°
WASH

UNISEX

Ciapka unisex

Keper, 50 % bavlna, 50 % polyester, retroreflexné pruhy
240 g/m2, nastaviteľná

EXTRA DRY

šesťpanelový strih
rýchloschnúci fluorescenčný materiál
retroreflexná páska na šilte a zapínaní
vystužené 2 predné panely
prešívaný, zľahka prehnutý šilt
obšité vetracie otvory
potiaca páska
veľkosť nastaviteľná suchým zipsom
97

225

RIMECK®

224

40°

98

HV REFLEX 3V5

KIDS

98

Fleece ciapka unisex

UNISEX

2 v 1 - čiapka a nákrčník
hrejivý fluorescenčný materiál
z jednej strany na stiahnutie šnúrkou vo farbe 01
antipilngová úprava z vonkajšej strany

batoh detský/unisex

97

HV PRACTIC 5V9

97

Oxford, 100 % polyester,retroreflexný pruh
70 - 80 g/m2, uni

40°
WASH

98

Fleece, 100 % polyester, antipilingová úprava,
240 g/m2, uni, obvod 55 cm

EN 1150

9V2

KIDS

WASH

odev s vysokou viditeľnosťou
zapínanie na suché zipsy
lemovanie pásikom vo farbe 01
retroreflexné pruhy
certifikácia podľa noriem EN 1150
97

UNISEX

