
SLATE
trekový otevřený sandál, 

svršek PU, podešev guma, 
šedý se žlutými detaily

velikost: 38 - 46

GRANITE
trekový uzavřený sandál, 

svršek PU nubuk, podešev TPR, 
stélka kůže, černý 

s červenými detaily
velikost: 36 - 46

BEACH BLUE
trekový uzavřený sandál, svršek 
PU nubuk, podešev TPR, stélka 
kůže, černý s modrými detaily

velikost: 36 - 46

SPEED
softshellová polobotka, voděodolná, 

podešev : phylon/rubber
barva: černá, červená

velikost: 36 - 46

MARINE
moderní nazouváky typu kroksy

s páskem přes patu a větracími otvory vyrobené z 
materiálu EVA, který nesaje vodu,  

je tvarově stálý a lehký
barva: černo-modrá

velikost: 40 - 45

FIRSAN O1
celokožený sandál z hovězí usně bez ocelové špice

s textilním páskem na suchý zip
bohatá perforace

s podšívkou a kontrastním prošitím v oranžové barvě
PU2D nepíšící podešev, odolná olejům, pohonným hmotám  

a kontaktnímu teplu do 110°C, antistatická
velikost: 36 - 48

FIRLOW O1
celokožená polobotka z hovězí usně bez ocelové špice

s oranžovými doplňky
měkké polstrování bandáže

PU2D nepíšící podešev, odolná olejům, pohonným 
hmotám  

a kontaktnímu teplu do 110°C, antistatická
velikost: 36 - 48

SUNSET
trekový sandál, svršek PU nubuk + 

nylon síťovina, podešev phylon + guma, 
šedá s oranžovými detaily

velikost: 36 - 46

GLADE
treková polobotka, svršek semiš + PU, podešev 

phylon + guma, šedý se zelenými detaily
velikost: 36 - 46

619,- 699,-

STREET
treková kotníková obuv, kombinace kůže + 

textilie, voděodolná, podešev: MD/guma
velikost: 40 - 46 

349,-

PYTLÍK NA OBUV ZDARMA!
Při nákupu nad 1000 Kč včetně DPH z tohoto letáku.

399,-399,- 399,-

89,-

499,-

299,- 299,-

G3157 G3156 G3149

G3154

G3178G1187 G1182

G3159 G3183 G3184

G3155



ALEX
lehká výstražná vesta z pleteného

reflexního polyesteru, 120 g/m2,
zapínání na suchý zip,

reflexní prvky dle EN 471
barva: oranžová

velikost: UNI

3990

429,-
485,-

485,-

KALHOTY PAS 
2STRONG

montérkové kalhoty  
do pasu, pohodlný střih, 
materiál 80% polyester, 
20% bavlna, 235 g/m², 

kapsy na nákoleníky, 
reflexní paspule

barva: červeno-šedá
velikost: 46 - 64

BLŮZA 2STRONG
montérková blůza, pohodlný 

střih, materiál 80% polyester, 
20% bavlna, 235 g/m², kapsy 
průhmatové a na zip, rukávy 

elastické se stahováním  
na suchý zip, zesílené lokty, 

reflexní paspule
barva: červeno-šedá

velikost: 46 - 64

KALHOTY LACL 
2STRONG

montérkové kalhoty  
s laclem, kapsa na zip na 

laclu, elastické šle, pas 
na gumu, pohodlný střih, 

materiál 80% polyester, 20% 
bavlna, 235 g/m², kapsy na 

nákoleníky, reflexní paspule
barva: červeno-šedá

velikost: 46 - 64

Blůza 4TECH
blůza, 240g/m2, 35%bavlna, 

65%PES, zesílení - 600D 
polyester

barva: modro-černá
velikost: 46 - 64

KALHOTY PAS 
4TECH

kalhoty do pasu, 240g/m2, 
35%bavlna, 65%PES, zesílení 

- 600D polyester
barva: modro-černá

velikost: 46 - 64

KALHOTY LACL 
4TECH

kalhoty lacl, 240g/m2, 
35%bavlna, 65%PES, zesílení 

- 600D polyester
barva: modro-černá

velikost: 46 - 64

Kraťasy VISION
originální montérkové kraťasy 

z kvalitního směsového
materiálu kepr 60% bavlna, 

40% polyester, 260 g/m²
vycházejí ze střihu kalhot do 

pasu ARDON®VISION
s textilním páskem s kovovou 

sponou
originálne montérkové krátke 

nohavice
barva: šedá

velikost: 46 - 64

Triko LIMA
tričko s krátkým rukávem

100% bavlna, 160 g/m²
barva: různé barvy

velikost: S - XXL

Ponožky SPORT
nízké sportovní ponožky  
s vyšším podílem bavlny  

a s elastanem
díky funkčním zónám  

a podílu elastanu skvěle 
padnou a nesklouzávají  

z paty
75 % bavlna 22 % nylon 3 

% elastan
velikost: 36 - 48

325,-349,- 399,-

549,-59,- 2690

H9400 H9401 H9402

H9603 H9605

H9604

H130.. H1473H9113

Nabízíme široký sortiment oděvů, obuvi a ochranných pomůcek.
Akce je časově omezena do 30. 5. 2015 nebo do vyprodání zásob.

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Za tiskové chyby neručíme.Více na: ESHOP.ARDON.CZ


