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Snickers Workwear slaví 40. výročí inovativní historie spuštěním úplně 
nové generace pracovních kalhot pro profesionální řemeslníky. Stále 
jsme špičkou v oboru pracovního oblečení s moderními oděvy, které 
jsou navrženy a vyvinuty na míru specifickým potřebám a poskytují 
vynikající úroveň pohodlí, ochrany a funkčnosti.

Ale je toho víc. Nová generace kalhot je totiž navržena tak, aby uspo-
kojila poptávku náročných řemeslníků, kteří požadují víc. Zároveň se 
snažíme nabídnout přesně to správné vybavení pro vaši práci, podle 
pracovních podmínek a vašich potřeb.

KALHOTY PRO RŮZNÉ POTŘEBY A RŮZNÉ TYPY PRÁCE

Řešením je kompletně nový koncept, který zahrnuje řadu odlišných 
kategorií pracovních kalhot. Každá kategorie je navržena pro jiné 
potřeby a jiný typ práce. Součástí konceptu jsou heavy-duty kalhoty 
pro hrubou práci, super lehké kalhoty pro práci ve vedru, úžasné 
univerzální kalhoty pro každodenní práci a pravé high-tech kalhoty pro 
rychlé pracovní tempo.

V tomto katalogu představujeme dvě z těchto nových kategorií, ostatní 
budou brzy následovat. A to je jen začátek. Společně se mužeme těšit 
na období, kdy Snickers Workwear představí největší množství nových 
produktů ve své historii. My se těšíme na dalších 40 let průkopnické 
historie oděvů pro profesionály, kteří se tak mohou spolehnout 
na své vybavení.

PŘEDSTAVUJEME NOVOU GENERACI PRACOVNÍCH KALHOT

JAKÝ JE 
VÁŠ ÚKOL?
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Odolný design pro hrubou práci. Moderní 
heavy-duty kalhoty kombinující pohodlný 
střih s množstvím funkcí. Navrženo pro 
profesionály, kteří se spoléhají na své 
vybavení v náročných podmínkách.

ZESÍLENÉ, PŘESTO POHODLNÉ

Snadno dostupné pouzdrové 
kapsy s oddílem na zip

Poutka na elektrické nářadí, 
kladivo nebo kleště

Pohodlná šikmá kapsa 
na zip na stehně

Elastický proužek v rozkroku 
ulehčuje pohyb

Pruhy látky všité do boků přenášejí 
váhu kapes na opasek

Vylepšený systém polohování 
kolenních chráničů KneeGuard Pro

Odolná nylonem vyztužená tkanina 
Dobby Pro+, zesílení z Cordury® 1000

Odvětrání kolenních jamek

6202 Kalhoty RuffWork+ s pouzdrovými kapsami
Odolný design pro hrubou práci. Moderní heavy-duty kalhoty, které mají 
vestavěný systém ventilace kolenních jamek, elastický proužek v rozkroku pro 
maximální pohodlí a kolena jsou chráněna tkaninou Cordura© 1000.
• Moderní střih s tvarovanými nohavicemi a elastickým rozkrokem 
 Cordura© Stretch pro vynikající volnost pohybu.

• Systém odvětrání kolenních jamek Mechanical AirFlow™, 
 který se skládá ze síťoviny a otvorů v látce.

• Vylepšený systém polohování kolenních chráničů KneeGuard Pro 
 s expanzními záhyby, který drží chrániče na kolenou za každých okolností.

• Extrémně odolná, ale přesto příjemná tkanina Dobby Pro+, 
 zesílení z Cordura© 1000 a bytelné zipy pro mimořádnou životnost.

• Snadno dostupné pouzdrové kapsy s oddíly na zip, šikmá kapsa na cennosti 
 na stehně a postranní kapsa, která obsahuje oddíl na mobilní telefon 
 a odjímatelný držák na jmenovku.

Materiál: Odolná a přesto extrémně pohodlná tkanina Dobby Pro+ zesílená 
polyamidem, 53 % polyamid, 47 % bavlna, 310 g/m² . Doplněno zesíleními ze 100% 
Cordura© 1000.

Velikosti: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256
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6203, 6303 Kalhoty RuffWork

6204 Kalhoty RuffWork Denim+ s pouzdrovými kapsami

6205, 6305 Kalhoty RuffWork Denim

Odolný design pro hrubou práci. Moderní heavy-duty kalhoty kombinující pohodlný 
střih se zesílenou funkčností. Pro maximální pohodlí mají vestavěný systém 
ventilace kolenních jamek, elastický proužek v rozkroku a kolena jsou chráněna 
tkaninou Cordura© 1000.
• Moderní střih s tvarovanými nohavicemi a elastickým rozkrokem 
 Cordura© Stretch pro vynikající volnost pohybu.

• Systém odvětrání kolenních jamek Mechanical AirFlow™, 
 který se skládá ze síťoviny a otvorů v látce.

• Vylepšený systém polohování kolenních chráničů KneeGuard Pro 
 s expanzními záhyby, který drží chrániče na kolenou za každých okolností.

• Extrémně odolná, ale přesto příjemná tkanina Dobby Pro+, 
 zesílení z Cordura© 1000 a bytelné zipy pro mimořádnou životnost.

• Snadno dostupná šikmá kapsa na cennosti na stehně 
 a postranní kapsa na nářadí s knoflíkem na jmenovku.

Materiál: Odolná a přesto extrémně pohodlná tkanina Dobby Pro+ zesílená polyamidem. 
53 % polyamid, 47 % bavlna, 310 g/m² . Doplněno zesíleními ze 100% Cordura© 1000.

Velikosti: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256

6203 – s pouzdrovými kapsami 
6303 – bez pouzdrových kapes

Moderní odolné kalhoty z džínoviny, které skvěle padnou, jsou pohodlné a poskytují velké množství 
funkcí. Pro dlouhotrvající pocit pohodlí mají zabudovanou ventilaci kolenních jamek, elastický 
rozkrok a kolena zesílená materiálem Cordura© 1000.
• Moderní střih s tvarovanými nohavicemi a elastickým rozkrokem 
 Cordura© Stretch pro vynikající volnost pohybu.

• Systém odvětrání kolenních jamek Mechanical AirFlow™, 
 který se skládá ze síťoviny a otvorů v látce.

• Vylepšený systém polohování kolenních chráničů KneeGuard Pro 
 s expanzními záhyby, který drží chrániče na kolenou za každých okolností.

• Odolná, ale příjemná tkanina Cordura© Denim, bytelné zipy 
 a trvanlivé zesílení z Cordura© 1000 na kolenou.

• Snadno dostupné pouzdrové kapsy s oddíly na zip, šikmá kapsa na cennosti na stehně 
 a postranní kapsa, která obsahuje oddíl na mobilní telefon a odjímatelný držák na jmenovku.

Materiál: Trvanlivá a zesílená, přesto jemná a pohodlná tkanina Cordura© Denim, 25 % Cordura©, 
75 % balvna, 400 g/m². Odolná a přesto extrémně pohodlná tkanina Dobby Pro+ zesílená polyamidem, 
53 % polyamid, 47 % bavlna, 310 g/m² . Doplněno zesíleními ze 100% Cordura© 1000.

Velikosti: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256

Moderní odolné kalhoty z džínoviny, které skvěle padnou, jsou pohodlné a poskytují velké množství 
funkcí. Pro dlouhotrvající pocit pohodlí mají zabudovanou ventilaci kolenních jamek, elastický 
rozkrok a kolena zesílená materiálem Cordura© 1000.
• Moderní střih s tvarovanými nohavicemi a elastickým rozkrokem 
 Cordura© Stretch pro vynikající volnost pohybu.

• Systém odvětrání kolenních jamek Mechanical AirFlow™, 
 který se skládá ze síťoviny a otvorů v látce.

• Vylepšený systém polohování kolenních chráničů KneeGuard Pro 
 s expanzními záhyby, který drží chrániče na kolenou za každých okolností.

• Odolná, ale příjemná tkanina Cordura© Denim, bytelné zipy 
 a trvanlivé zesílení z Cordura© 1000 na kolenou.

• Snadno dostupná šikmá kapsa na cennosti na stehně 
 a postranní kapsa na nářadí s knoflíkem na jmenovku.

Materiál: Trvanlivá a zesílená, přesto jemná a pohodlná tkanina Cordura© Denim, 25 % Cordura©, 
75 % balvna, 400 g/m². Odolná a přesto extrémně pohodlná tkanina Dobby Pro+ zesílená polyamidem, 
53 % polyamid, 47 % bavlna, 310 g/m² . Doplněno zesíleními ze 100% Cordura© 1000.

Velikosti: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256

6205 – s pouzdrovými kapsami 
6305 – bez pouzdrových kapes

POUZDROVÉ KAPSY
s kapsami nebo bez nich

POUZDROVÉ KAPSY
s kapsami nebo bez nich

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA



Snadno dostupné 
pouzdrové kapsy 
s oddílem na zip.

Integrovaný robustní 
nylonový pásek, 
který lze vyjmout.

Lehký materiál Rip‑stop 
a Cordura Stretch, 
zesílení Cordura 500.

Pruhy látky všité do 
boků přenášejí váhu 
kapes na opasek.

Chytrá kapsa na 
mobilní telefon.

Systém polohování 
kolenních chráničů 
KneeGuard.

 
Posouváme pocit pohodlí a flexibilitu 

do extrému. Moderní pracovní kalhoty 
z elastické látky se střihem kopírujícím 

tělesné křivky. Pro rychlé pracovní 
tempo, vždy o krok napřed.

ÚŽASNÁ VOLNOST POHYBU
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6902 Kalhoty FlexiWork s pouzdrovými kapsami

2905 Svetr vlněný s 1/2 zipem

2824 Mikina s kapucí FlexiWork maskáč

Tyto kalhoty posouvají flexibilitu a pocit pohodlí do extrému. Jejich střih kopíruje 
tělesné křivky a kombinuje super lehkou a prodyšnou elastickou tkaninu se 
zesíleními Cordura©. Kalhoty jsou doplněny funkčními pouzdrovými kapsami.
• Moderní střih kopírující křivky ze super lehké prodyšné tkaniny 
 s tvarovanými nohavicemi pro vynikající pohodlí a volnost pohybu.

• Moderní systém polohování kolenních chráničů KneeGuard s elastickou 
 tkaninou nad koleny, který udrží chrániče na místě za všech okolností.

• Robustní zesílení Cordura© na kolenou, koncích nohavic a kapsách, 
 včetně těch pouzdrových pro delší životnost.

• Snadno dostupné pouzdrové kapsy s oddílem na zip, kapsy na bocích včetně držáku na nůž, 
 oddílu na mobilní telefon a odnímatelného držáku na jmenovku.

• Integrovaný odolný pásek se snadno uzavíratelnou přezkou 
 z polyamidu, který je možné vyjmout.

Materiál: Super lehká, přesto odolná tkanina Cordura© Stretch, 88 % Cordura©, 12% elastan, 
270 g/m² a trvanlivá rip‑stopová tkanina ze 100% polyesteru, 200 g/m². Doplněno zesíleními 
ze 100% Cordura© 500.

Velikosti: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256

Pokud hledáte opravdu hřejivou a příjemnou druhou vrstvu, noste tento měkký, 
ale zároveň zesílený pletený svetr se zipem u krku. Přírodní vlna je prodyšná 
a zároveň hřeje, i když se namočí.
• Naprosto přírodní materiál v podobě příjemné a měkké vlny 
 spolehlivě zahřeje v opravdu chladných podmínkách.

• Přirozeně potlačuje zápach a je možné ho nosit po delší dobu bez vyprání.

• Absorbuje vlhkost a hřeje, i když je mokrý.

• Pro zvýšenou odolnost jsou lokty a předloktí zesíleny polyamidem.

• Pohodlná poutka na palce a zip u krku.

Materiál: Čistě přírodní vlna. Zesílení ze 100% polyamidu, 190 g/m²

Velikosti: XS–XXXL

Ležérní a pohodlná. Vysoce kvalitní mikina se šnůrkou v kapuci je vyrobena 
z trvanlivé tkaniny s trojitým vláknem a má spolehlivé kapsičky MultiPockets™.
• Dvě šikovné postranní kapsičky MultiPockets™, ideální na brýle, nebo mobilní telefon.

• Uvnitř je úžasný systém pro vedení audio kabelu Guided Wire.

• Elastická šňůrka v kapuci pro snadné nastavení.

• Příjemná a odolná tkanina.

• Dvojitá vrstva tkaniny na loktech pro delší životnost.

Materiál: Pohodlná a odolná tkanina, 80 % bavlna, 20 % polyester, 330 g/m²

Velikost: XS–XXXL
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–  NEJMODER NĚJŠÍ PRVNÍ VRSTVA

9430 Termotriko XTR s dlouhým rukávem 9432 Termotriko XTR s krátkým rukávem
Optimalizujte pohyb svého těla v tomto prádle nové generace.  
Moderní termotriko s dlouhým rukávem pro pocit sucha a svěžesti.  
Má průlomový design, materiál a funkčnost.
• Udrží tělo v suchu a svěží díky rychle schnoucí elastické tkanině,  
 která odvádí pot a vlhkost od pokožky.

• Moderní design a technologie pro optimální kombinaci  
 prodyšnosti, izolace a ochrany.

• Mimořádná ventilace tam, kde se nejvíce potíte 
 – v podpaží, na zádech, hrudi a v ohybu paží.

• Mimořádná izolace v důležitých oblastech – na ramenou a v oblasti ledvin.

• Mimořádná ochrana tam, kde je to nejvíc potřeba – v loktech.

Materiál: High‑tech materiál A.V.S. s mimořádně prodyšnou směsí.  
56 % polyamidu, 40 % polypropylenu, 4 % elastanu, 200 g/m2.

Velikosti: XS–XXL

V tomto nejnovějším funkčním termotriku pocítíte rozdíl.  
Počítejte s nejnovějším designem, materiálem i funkčními  
vlastnostmi – získáte novou úroveň pocitu sucha a svěžesti. 
• Udrží tělo v suchu a svěží díky inovované a rychle schnoucí  
 elastické tkanině, která odvádí pot a vlhkost od pokožky. 

• Triko v moderním designu ušité nejnovější technologií  
 pro optimální kombinaci izolace a prodyšnosti. 

• Mimořádná ventilace tam, kde se nejvíc potíte – v podpaží,  
 na zádech a na hrudi. 

• Mimořádná izolace v důležitých oblastech – na ramenou  
 a v oblasti ledvin. 

Materiál: High‑tech materiál A.V.S. s mimořádně prodyšnou směsí.  
56 % polyamidu, 40 % polypropylénu, 4 % elastanu, 200 g/m2. 

Velikosti: XS–XXL

Zdokonalená přiléhavá tkanina,  
která odvádí pot a vlhkost od pokožky.

Rychleschnoucí  
elastická tkanina

Mimořádná ventilace tam,  
kde se nejvíce potíte – v podpaží,  
na zádech, hrudi a v ohybu paží.

Zateplení navíc  
na ramenou a přes ledviny.



0418

Test-No. XXX Hohenstein

 REG.
DESIGN

Test-No. XXX Hohenstein

 REG.
DESIGN

9431 Termo spodní kalhoty XTR 9433 Termoboxerky XTR
Revoluce ve funkčním spodním prádle. Připravte se  
na nový rozměr svěžesti a sucha. Tyto dlouhé spodky  
mají průlomový design, tkaniny i funkčnost.
• Udrží tělo v suchu a svěží díky rychle schnoucí elastické tkanině,  
 která odvádí pot a vlhkost od pokožky.

• Moderní design a technologie pro optimální kombinaci  
 prodyšnosti, izolace a ochrany.

• Mimořádná ventilace tam, kde se nejvíce potíte  
 – na hýždích a v kolenních jamkách.

• Extra kompresní látka pro oporu a aktivaci nejdůležitějších  
 svalů – zezadu, na stehnech a na tříslech. 

• Mimořádná ochrana tam, kde je to nejvíc potřeba – na kolenou.

Materiál: High‑tech materiál A.V.S. s mimořádně prodyšnou směsí.  
56 % polyamidu, 40 % polypropylenu, 4 % elastanu, 200 g/m2.

Velikosti: XS–XXL

Funkčním prádlo, ve kterém se budete cítit jinak. Počítejte  
s nejnovějším designem, materiálem i funkčními vlastnostmi  
– získáte novou úroveň pocitu sucha a svěžesti. 
• Udrží tělo v suchu a svěží díky inovované a rychle schnoucí elastické tkanině,  
 která odvádí pot a vlhkost od pokožky. 

• Ušité nejnovější technologií pro optimální kombinaci izolace a prodyšnosti. 

• Mimořádná ventilace v zadní části, kde se nejvíc potíte. 

• Extra kompresní látka pro oporu a aktivaci nejdůležitějších  
 svalů – zezadu, na stehnech a na tříslech. 

Materiál: High‑tech materiál A.V.S. s extrémně prodyšnou směsí. 
56 % polyamidu, 40 % polypropylénu, 4 % elastanu, 200 g/m2. 

Velikosti: XS–XXL

Zdokonalená tkanina 
na tělo, která odvádí pot 

a vlhkost od pokožky.

Rychleschnoucí  
elastická tkanina

Extra kompresní látka 
pro oporu a aktivaci 
nejdůležitějších svalů 
– zezadu, na stehnech 
a na tříslech.

Extra ochrana  
na kolenou.

Mimořádná ventilace 
tam, kde se nejvíce potíte  
– na hýždích  
a v kolenních jamkách.

–  NEJMODER NĚJŠÍ PRVNÍ VRSTVA

Tělesná vlhkost

Tkanina

Pokožka

Vlhkost

A.V.S. Aktivní odvětrávací systém

Je prodyšný a přitom Vaše tělo uchová  
v suchu − odvádí pot a vlhkost  
od pokožky.



9500

8015 Bunda A.I.S fleecová kopírující tvar těla
Zima neexistuje v této moderní multifunkční fleecové bundě se střihem 
přizpůsobeným tvarům těla. Měkká a teplá druhá vrstva, kombinující  
zateplení a odvětrání. Dokonale komfortní při práci.
• Moderní střih podle tělesných tvarů pro lepší vyvážení zateplení a ventilace.

• Fleece s plástvovým vzorem uvnitř zlepšuje prodyšnost,  
 tenčí látka v podpaží pro maximální odvětrávání.

• Přední kapsy a náprsní kapsa na zip na bezpečné uschování věcí.

• Vysoký límec pro extra zahřátí a ochranu.

• Poutko na palec v manžetě udrží rukáv na místě.

Materiál: 100% polyesterový fleece, 320 g/m2.  
Plástvový vzor uvnitř pro lepší prodyšnost a izolaci materiálu. 

Standardní skladové velikosti: XS – XXXL

2821 Mikina na zip „Profile“ 
Předveďte firemní logo. Sportovní mikina v atraktivním, moderním designu  
s možností aplikace firemních symbolů. Je ušita z klasického polyesterového trikotu 
s česanou fleecovou podšívkou pro pohodlí. 
• Velká místa s jen několika málo švy pro snadné a výrazné logo Vaší firmy. 

• Komfortní vysoký límec ochrání krk před živly. 

• Elastické žebrování na rukávech a spodním lemu pomůže udržet teplo. 

• Dvě snadno přístupné přední kapsy. 

• Zip YKK vpředu po celé délce pro maximální pohodlí. 

Materiál: 100 % polyesterový trikot, 350 g/m2. Česaný fleece uvnitř.

Velikosti: XS–XXXL
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NOVÁ BARVA

9074 Čepice Canvas 9005 Opasek potištěný9017 Kulich  
AllRoundWork s logem

9014 Kulich AllRoundWork 9015 Oboustranný Kulich

Přidali jsme nové barvy oblíbené kšiltovky.  
Chytře střižená aby dobře seděla, ideální  
pro aplikaci loga.
• Tvarovaný kšilt. 

• Snadné nastavení vzadu.

Materiál: 100 % bavlna Canvas, 290 g/m2.

Velikost: Univerzální

Vyzkoušejte tento vysoce kvalitní elastický  
opasek s charakteristickou stříbrnou  
přezkou s patinovaným vzhledem. 
• 40 mm široký elastický pásek,  
 který se přizpůsobí tvaru Vašeho těla. 

• Má snadný a rychle zapínací systém. 

• Spona s patinovou úpravou  
 nejvyšší kvality s logem Snickers. 

• Dobře viditelný nápis 
 Snickers Workwear na opasku. 

Materiál: Elastický, pohodlný materiál,  
90 % polyesteru, 5 % elastanu. 

Velikost: Univerzální

Měkká a pohodlná bavlna  
s potiskem Snickers Workwear.
• Měkká a pohodlná tkanina. 

• Moderní vzhled s logem SW.

Materiál: 100 % bavlna

Velikost: Univerzální

Připravený na vaše logo. Měkký a pohodlný 
bavlněný kulich udrží vaši hlavu v teple. 
• Měkká, elastická a pohodlná tkanina. 

• Čistá plocha pro aplikaci symbolů.

• Moderní design.

Materiál: 100 % bavlna

Velikost: Univerzální

Měkký a příjemný kulich s moderním  
větším střihem horní části.
• Lehká, měkká a elastická tkanina.

• Moderní oboustranný design s velkým logem  
 Snickers Workwear zapleteným v materiálu.

Materiál: 100 % akryl

Velikost: Univerzální

9583 Rukavice Weather Tufgrip
Voděodolné, podšité a výkonné rukavice s robustními výztuhami a vycpávkami.  
Odolná ochrana a spolehlivý stisk. Splňují normy EN 388 a EN 511.
• Ergonomicky tvarováno do pozice, kdy je ruka uvolněná.  
 Neomezuje pohyb a maximalizuje grip.

• Protiskluzná vyztužená dlaň, prsty a hřbet ruky  
 pro vynikající stisk a dlouhotrvající odolnost.

• Vodoodpudivá membrána Hipora® od Colon Industries udrží ruce v suchu.

• Zesílené a polstrované klouby s reflexními prvky pro ochranu a lepší viditelnost.

• Vnitřně kartáčovaná podšívka pro pocit pohodlí.

Materiál: 39 % polyamidu, 27 % polyesteru, 16 % polyuretanu, 12 % PVC, 6 % gumy.

Velikosti: 7–12



Vývojové oddělení Snickers Workwear si vyhrazuje právo  
na nové alternativy a vylepšení stávajících produktů,  
produktových řad a materiálů bez předchozího upozornění.

Právo na tiskové chyby a omyly vyhrazeno.  
Skutečná barva výrobků se může lišit od vyobrazení v katalogu.  
Je striktně zakázáno kopírování publikace, nebo jejích součástí. 
Všechna práva vyhrazena.
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Katalog
nářadí
Hultafors

Do České republiky dodáváme  
také nářadí značky Hultafors Tools,  
která patří do skupiny Hultafors AB,  
kam patří i Snickers Workwear.

V novém katalogu najdete  
zbrusu nové řemeslnické pilky  
s výměnným listem  
a nové rychloupínací svěrky. 

Z dalšího sortimentu jmenujme  
například proslulé skládací  
a svinovací metry, vodováhy,  
brnkačky, sekery, kladiva  
a v neposlední řadě revoluční dláta HDC. 

Samozřejmě zde najdete také úžasně  
odolné řemeslnické nože Hultafors,  
které jsou nezbytným doplňkem  
každých kalhot Snickers Workwear.

Pracovní oděvy SW jsou vyvíjeny s ohledem  
na specifické nástroje, takže pro ně jsou  
na oděvech speciální kapsy,  
nebo poutka a knoflíky. 

Nový katalog nářadí Hultafors si vyžádejte  
u svého dealera Snickers Workwear,  
případně si o něj napište na email  
info@profi-odevy.cz. 

Všechny katalogy jsou dostupné  
také v elektronické verzi na webu  
http://katalogy.actservis.cz  
a je možné je stáhnout jako PDF.


