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Kód Cena bez DPHNázev

PD-90/8 52,00 63,00Rukavice šité z hnědé teplákoviny: pružný náplet na zápěstí, vel. 8; bal(12párů)
PD-90/10 54,00 65,00Rukavice šité z hnědé teplákoviny: pružný náplet na zápěstí, vel.10; bal(12párů)
PD-95/8 95,00 115,00Rukavice bavlněný úplet; pružná manžeta, vel. 8; bal(24párů)
PD-95/10 100,00 121,00Rukavice bavlněný úplet; pružná manžeta, vel.10; bal(24párů)
PD-93/6 125,00 151,00Rukavice fourchette bavlna: bělený úplet, bez manžety, vel. 6; bal(24párů)
PD-YENI/10 127,00 154,00Rukavice žlutý nitril/bavlna: prodyšný hřbet, pružná manžeta, vel.10; bal(12párů)
PD-YENI/11 127,00 154,00Rukavice žlutý nitril/bavlna: prodyšný hřbet, pružná manžeta, vel.11; bal(12párů)
PD-YENI/8 127,00 154,00Rukavice žlutý nitril/bavlna: prodyšný hřbet, pružná manžeta, vel. 8; bal(12párů)
PD-YENI/9 127,00 154,00Rukavice žlutý nitril/bavlna: prodyšný hřbet, pružná manžeta, vel. 9; bal(12párů)
PD-93/7 129,00 156,00Rukavice fourchette bavlna: bělený úplet, bez manžety, vel. 7; bal(24párů)
PD-313/10 130,00 157,00Rukavice bílé z PES bezešvého úpletu 13G: povrstvené bílým PU, vel.10; bal(12párů)
PD-313/11 130,00 157,00Rukavice bílé z PES bezešvého úpletu 13G: povrstvené bílým PU, vel.11; bal(12párů)
PD-313/6 130,00 157,00Rukavice bílé z PES bezešvého úpletu 13G: povrstvené bílým PU, vel. 6; bal(12párů)
PD-313/7 130,00 157,00Rukavice bílé z PES bezešvého úpletu 13G: povrstvené bílým PU, vel. 7; bal(12párů)
PD-313/8 130,00 157,00Rukavice bílé z PES bezešvého úpletu 13G: povrstvené bílým PU, vel. 8; bal(12párů)
PD-313/9 130,00 157,00Rukavice bílé z PES bezešvého úpletu 13G: povrstvené bílým PU, vel. 9; bal(12párů)
PD-93/8 134,00 162,00Rukavice fourchette bavlna: bělený úplet, bez manžety, vel. 8; bal(24párů)
PD-93/9 137,00 166,00Rukavice fourchette bavlna: bělený úplet, bez manžety, vel. 9; bal(24párů)
PD-313BK/10 140,00 169,00Rukavice černé z PES bezešvého úpletu 13G: povrstvené černým PU, vel.10; bal(12párů)
PD-313BK/11 140,00 169,00Rukavice černé z PES bezešvého úpletu 13G: povrstvené černým PU, vel.11; bal(12párů)
PD-313BK/8 140,00 169,00Rukavice černé z PES bezešvého úpletu 13G: povrstvené černým PU, vel. 8; bal(12párů)
PD-313BK/9 140,00 169,00Rukavice černé z PES bezešvého úpletu 13G: povrstvené černým PU, vel. 9; bal(12párů)
PD-97/10 144,00 174,00Rukavice pletené: bezešvé, nylon/bavlna, vel.10; bal(24párů)
PD-97/8 144,00 174,00Rukavice pletené: bezešvé, nylon/bavlna, vel. 8; bal(24párů)
PD-93/10 146,00 177,00Rukavice fourchette bavlna: bělený úplet, bez manžety, vel.10; bal(24párů)
PD-93/11 150,00 182,00Rukavice fourchette bavlna: bělený úplet, bez manžety, vel.11; bal(24párů)
PD-93/12 150,00 182,00Rukavice fourchette bavlna: bělený úplet, bez manžety, vel.12; bal(24párů)
PD-1001/10 153,00 185,00Rukavice bílé z PES bezešvého úpletu 13G: povrstvené šedým nitrilem, vel.10; bal(12párů)
PD-1001/11 153,00 185,00Rukavice bílé z PES bezešvého úpletu 13G: povrstvené šedým nitrilem, vel.11; bal(12párů)
PD-1001/7 153,00 185,00Rukavice bílé z PES bezešvého úpletu 13G: povrstvené šedým nitrilem, vel. 7; bal(12párů)
PD-1001/8 153,00 185,00Rukavice bílé z PES bezešvého úpletu 13G: povrstvené šedým nitrilem, vel. 8; bal(12párů)
PD-1001/9 153,00 185,00Rukavice bílé z PES bezešvého úpletu 13G: povrstvené šedým nitrilem, vel. 9; bal(12párů)
PD-91-W/10 153,00 185,00Rukavice bílý bavl.úplet: PVC terčíky,pružinka na zápěstí,bez manžety,vel.10; bal(12párů)
PD-91-W/11 153,00 185,00Rukavice bílý bavl.úplet: PVC terčíky,pružinka na zápěstí,bez manžety,vel.11; bal(12párů)
PD-91-W/12 153,00 185,00Rukavice bílé bavl.úplet: PVC terčíky,pružinka na zápěstí,bez manžety,vel.12; bal(12párů)
PD-91-W/6 153,00 185,00Rukavice bílý bavl.úplet: PVC terčíky,pružinka na zápěstí,bez manžety,vel.6; bal(12párů)
PD-91-W/7 153,00 185,00Rukavice bílý bavl.úplet: PVC terčíky,pružinka na zápěstí,bez manžety,vel.7; bal(12párů)
PD-91-W/8 153,00 185,00Rukavice bílý bavl.úplet: PVC terčíky,pružinka na zápěstí,bez manžety,vel.8; bal(12párů)
PD-91-W/9 153,00 185,00Rukavice bílý bavl.úplet: PVC terčíky,pružinka na zápěstí,bez manžety,vel.9; bal(12párů)
PD-319B/10 156,00 189,00Rukavice modrý nitril/bavlna: polomáčené, pružná manžeta, vel.10; bal(12párů)
PD-319B/8 156,00 189,00Rukavice modrý nitril/bavlna: polomáčené, pružná manžeta, vel. 8; bal(12párů)
RNF15/L 162,00 196,00Nitrilové rukavice: zelené, kontakt s potravinami, délka 33cm, L; bal(5párů)
RNF15/M 162,00 196,00Nitrilové rukavice: zelené, kontakt s potravinami, délka 33cm, M; bal(5párů)
RNF15/S 162,00 196,00Nitrilové rukavice: zelené, kontakt s potravinami, délka 33cm, S; bal(5párů)
RNF15/XL 162,00 196,00Nitrilové rukavice: zelené, kontakt s potravinami, délka 33cm, XL; bal(5párů)
HD27NEO/L 169,00 204,00Neoprenové rukavice: černé, kontakt s potravinami, délka 32cm, L; bal(5párů)
HD27NEO/M 169,00 204,00Neoprenové rukavice: černé, kontakt s potravinami, délka 32cm, M; bal(5párů)
HD27NEO/S 169,00 204,00Neoprenové rukavice: černé, kontakt s potravinami, délka 32cm, S; bal(5párů)
HD27NEO/XL 169,00 204,00Neoprenové rukavice: černé, kontakt s potravinami, délka 32cm, XL; bal(5párů)
PD-91-BK/10 171,00 207,00Rukavice černý bavl.úplet: PVC terčíky,pružinka na zápěstí,bez manžety,vel.10; bal(12párů)
PD-91-BK/11 171,00 207,00Rukavice černý bavl.úplet: PVC terčíky,pružinka na zápěstí,bez manžety,vel.11; bal(12párů)
PD-91-BK/12 171,00 207,00Rukavice černý bavl.úplet: PVC terčíky,pružinka na zápěstí,bez manžety,vel.12; bal(12párů)
PD-91-BK/6 171,00 207,00Rukavice černý bavl.úplet: PVC terčíky,pružinka na zápěstí,bez manžety, vel.6; bal(12párů)
PD-91-BK/7 171,00 207,00Rukavice černý bavl.úplet: PVC terčíky,pružinka na zápěstí,bez manžety, vel.7; bal(12párů)
PD-91-BK/8 171,00 207,00Rukavice černý bavl.úplet: PVC terčíky,pružinka na zápěstí,bez manžety, vel.8; bal(12párů)
PD-91-BK/9 171,00 207,00Rukavice černý bavl.úplet: PVC terčíky,pružinka na zápěstí,bez manžety, vel.9; bal(12párů)
PD-321/10 260,00 315,00Rukavice silný modrý nitril: celomáčené, tuhá manžeta, vel.10; bal(12párů)
PD-321/8 260,00 315,00Rukavice silný modrý nitril: celomáčené, tuhá manžeta, vel. 8; bal(12párů)
PD-1412/10 268,00 324,00Rukavice směsový úplet: polomáčené oranžovým latexem, průžný náplet, vel.10; bal(12párů)
PD-1412/7 268,00 324,00Rukavice směsový úplet: polomáčené oranzovým latexem, průžný náplet, vel. 7; bal(12párů)
PD-1412/8 268,00 324,00Rukavice směsový úplet: polomáčené oranzovým latexem, průžný náplet, vel. 8; bal(12párů)
PD-1412/9 268,00 324,00Rukavice směsový úplet: polomáčené oranzovým latexem, průžný náplet, vel. 9; bal(12párů)
PD-320/10 279,00 338,00Rukavice šitý bavl.úplet:polomáčené silnou vrstvou nitrilu,pružný náplet,vel.10;bal(12párů
PD-320/8 279,00 338,00Rukavice šitý bavl.úplet:polomáčené silnou vrstvou nitrilu,pružný náplet,vel.8;bal(12párů)
PD-323/10 297,00 359,00Rukavice šitý bavl.úplet:celomáčené silnou vrstvou nitrilu,tuhá manžeta,vel.10; bal(12párů
PD-323/8 297,00 359,00Rukavice šitý bavl.úplet:celomáčené silnou vrstvou nitrilu,tuhá manžeta,vel.8; bal(12párů)
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PD-317R/10 304,00 368,00Rukavice červený PES úplet: dvakrát povrstvené černým latexem, vel.10; bal(12párů)
PD-317R/7 304,00 368,00Rukavice červený PES úplet: dvakrát povrstvené černým latexem, vel. 7; bal(12párů)
PD-317R/8 304,00 368,00Rukavice červený PES úplet: dvakrát povrstvené černým latexem, vel. 8; bal(12párů)
PD-317R/9 304,00 368,00Rukavice červený PES úplet: dvakrát povrstvené černým latexem, vel. 9; bal(12párů)
PD-317Y/10 304,00 368,00Rukavice žlutý reflex. PES úplet: dvakrát povrstvené černým latexem, vel.10; bal(12párů)
PD-317Y/7 304,00 368,00Rukavice žlutý reflex. PES úplet: dvakrát povrstvené černým latexem, vel. 7; bal(12párů)
PD-317Y/8 304,00 368,00Rukavice žlutý reflex. PES úplet: dvakrát povrstvené černým latexem, vel. 8; bal(12párů)
PD-317Y/9 304,00 368,00Rukavice žlutý reflex. PES úplet: dvakrát povrstvené černým latexem, vel. 9; bal(12párů)
PD-318/10 311,00 376,00Rukavice šitý bavl.úplet: polomáčené přírodním latexem, pružný náplet, vel.10; bal(12párů)
PD-05/10 448,00 542,00Rukavice kozinka: bavl.hřbet,zápěstí náplet,konce prstů useň, vel.10; bal(12párů)
PD-05/11 448,00 542,00Rukavice kozinka: bavl.hřbet,zápěstí náplet,konce prstů useň, vel.11; bal(12párů)
PD-05/7 448,00 542,00Rukavice kozinka: bavl.hřbet,zápěstí náplet,konce prstů useň, vel. 7; bal(12párů)
PD-05/8 448,00 542,00Rukavice kozinka: bavl.hřbet,zápěstí náplet,konce prstů useň, vel. 8; bal(12párů)
PD-05/9 448,00 542,00Rukavice kozinka: bavl.hřbet,zápěstí náplet,konce prstů useň, vel. 9; bal(12párů)
PD-04/10 495,00 599,00Rukavice bílá lícová kozinka: bavl.hřber, manžeta suchy zip, vel.10; bal(12párů)
PD-04/11 495,00 599,00Rukavice bílá lícová kozinka: bavl.hřber, manžeta suchy zip, vel.11; bal(12párů)
PD-04/7 495,00 599,00Rukavice bílá lícová kozinka: bavl.hřber, manžeta suchy zip, vel. 7; bal(12párů)
PD-04/8 495,00 599,00Rukavice bílá lícová kozinka: bavl.hřber, manžeta suchy zip, vel. 8; bal(12párů)
PD-04/9 495,00 599,00Rukavice bílá lícová kozinka: bavl.hřber, manžeta suchy zip, vel. 9; bal(12párů)
PD-07/10 520,00 629,00Rukavice driver: bílá lícová hovězina/štípenka, pružinka na zápěstí, vel.10; bal(12párů)
PD-07/11 520,00 629,00Rukavice driver: bílá lícová hovězina/štípenka, pružinka na zápěstí, vel.11; bal(12párů)
PD-07/8 520,00 629,00Rukavice driver: bílá lícová hovězina/štípenka, pružinka na zápěstí, vel. 8; bal(12párů)
PD-07/9 520,00 629,00Rukavice driver: bílá lícová hovězina/štípenka, pružinka na zápěstí, vel. 9; bal(12párů)
PD-09/10 531,00 643,00Rukavice štípaná hovězina: bavl.na hřbetu, podšívka, tuhá manžera, vel.10; bal(12párů)
PD-08P/10 700,00 847,00Rukavice driver: bílá lícová hovězina/štípenka, pružinka na zápěstí, vel.10; bal(12párů)
PD-08P/11 700,00 847,00Rukavice driver: bílá lícová hovězina/štípenka, pružinka na zápěstí, vel.11; bal(12párů)
PD-08P/9 700,00 847,00Rukavice driver: bílá lícová hovězina/štípenka, pružinka na zápěstí, vel. 9; bal(12párů)
PD-03/10 772,00 934,00Rukavice kozinka: bavl. hřbet,manžeta suchý zip, konce prstů useň, vel.10; bal(12párů)
PD-03/11 772,00 934,00Rukavice kozinka: bavl. hřbet,manžeta suchý zip, konce prstů useň, vel.11; bal(12párů)
PD-03/7 772,00 934,00Rukavice kozinka: bavl. hřbet,manžeta suchý zip, konce prstů useň, vel. 7; bal(12párů)
PD-03/8 772,00 934,00Rukavice kozinka: bavl. hřbet,manžeta suchý zip, konce prstů useň, vel. 8; bal(12párů)
PD-03/9 772,00 934,00Rukavice kozinka: bavl. hřbet,manžeta suchý zip, konce prstů useň, vel. 9; bal(12párů)
PD-555/10 882,00 1 067,00Protipořezové rukavice šedý úplet UHMW PE vlákna: povrstvené šedým PU, vel.10; bal(12párů)
PD-555/7 882,00 1 067,00Protipořezové rukavice šedý úplet UHMW PE vlákna: povrstvené šedým PU, vel. 7; bal(12párů)
PD-555/8 882,00 1 067,00Protipořezové rukavice šedý úplet UHMW PE vlákna: povrstvené šedým PU, vel. 8; bal(12párů)
PD-555/9 882,00 1 067,00Protipořezové rukavice šedý úplet UHMW PE vlákna: povrstvené šedým PU, vel. 9; bal(12párů)
PD-02/10 898,00 1 087,00Rukavice driver: bílá lícová hovězina,pružinka na zápěstí,střih driver,vel.10; bal(12párů)
PD-02/11 898,00 1 087,00Rukavice driver: bílá lícová hovězina,pružinka na zápěstí,střih driver,vel.11; bal(12párů)
PD-02/8 898,00 1 087,00Rukavice driver: bílá lícová hovězina,pružinka na zápěstí,střih driver,vel. 8; bal(12párů)
PD-02/9 898,00 1 087,00Rukavice driver: bílá lícová hovězina,pružinka na zápěstí,střih driver,vel. 9; bal(12párů)


