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Kat.č. Model / Popis Cena EUR bez DPH Cena EUR s DPH Cena CZK bez DPH Cena CZK s DPH

Fastfit
 MFF-05 FASTFIT, černé € 14 € 17 372 Kč 450 Kč
 MFF-02 FASTFIT, červené € 14 € 17 372 Kč 450 Kč
 MFF-03 FASTFIT, modré € 14 € 17 372 Kč 450 Kč

Original
 MG-05 ORIGINAL, černé € 21 € 25 537 Kč 650 Kč
 MG-02 ORIGINAL, červené € 21 € 25 537 Kč 650 Kč
 MG-03 ORIGINAL, modré € 21 € 25 537 Kč 650 Kč
 MG-01 ORIGINAL, žluté € 21 € 25 537 Kč 650 Kč

Original Women
 HG-72 ORIGINAL Women, růžovo-šedé € 21 € 25 537 Kč 650 Kč

* Ostatní modely pouze na objednávku z USA s negarantovaným termínem dodání... na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz
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Profesionální univerzální pracovní rukavice s výborným citem v prstech a pružným zápěstím pro snadné navlékání a svlékání. Ideální poměr cena/výkon. Vrchní materiál – obousměrně pružný Spandex, Lycra díly mezi prsty, 
dlaň – umělá kůže Clarino (umožňuje praní v pračce). Zesílení v oblasti ukazováčku a palce pro delší životnost. Barva: černo/šedá, modro/černá, červeno/černá

Profesionální univerzální pracovní rukavice s výborným citem v prstech a utahováním na suchý zip v zápěstí pro celodenní práci. Vrchní materiál – obousměrně pružný Spandex, Lycra díly mezi prsty, dlaň – umělá kůže 
Clarino (umožňuje praní v pračce). Zesílení v oblasti ukazováčku a palce pro delší životnost. Barva: černá, žlutá, červená, modrá.

Profesionální univerzální pracovní rukavice s výborným citem v prstech a utahováním na suchý zip v zápěstí pro celodenní práci, specificky tvarované pro dámské ruce. Vrchní materiál – obousměrně pružný Spandex, Lycra 
díly mezi prsty, dlaň – umělá kůže Clarino (umožňuje praní v pračce). Zesílení v oblasti ukazováčku a palce pro delší životnost.


