
Jana Pindurová, Nádražní 22,739 21 Paskov
tel-.558 67 23 68, mobil: 605 162 621, mail:pindurovajana@seznam.cz

Jana Pindurová www:kkoopp.cz
Nabídka   Březen  2016 ceny bez DPH

15100 199,00 Kč
(ochrana rukou pří řezání,broušení,svařování…)
totální výprodej                                                    sleva  50% cena za1ks 99,50 Kč

40301 14,87 Kč

vel: 9 bal: 12 párů 8,18 Kč
40810

79,90 Kč
T

vel: 11                                                                    bal: 12 párů 53,53 Kč
50021

58,00 Kč

Ochranný kožený rukáv - levý, Svářecí rukáv s řemínkem pro 
upevnění k tělo.

45%Pracovní rukavice "Avocet " textilní rukavice šité z pestrobarevné 
bavlněné tkaniny, dlaň a prsty pokryty PVC s barevnými terčíky pro 
lepší úchop, gumička v zápěstí, norma :EN 420

Pracovní rukavice " Devil -1015 BD" kombinované rukavice s teplou 
podšívkou fleece, s pružnou PVC vložkou proti vlhkosti, dlaň z 
masivní štípané hovězinové usně, hřbet z bavlněné modré tkaniny, 
zesílená pogumovaná manžeta.EN 388, EN 420

50%

33%

30%Ochranné brýle " VS 170 -" čiré,nylonový rámeček,nylonové 
nastavitelné straničky,polykarbonátový zorník,proti pomalu letícím 58,00 Kč

33,60 Kč

21043
874,00 Kč

vel: 3 - 14 699,20 Kč
21075 568,00 Kč

vel: 3 - 13 471,44 Kč
93007 Toaletní papír " Harmony " Comfort  bílý dvouvstvý papír 16 roliček

cena v přepočtu za kus 6,50 Kč
2 vrstvý toaletní papír, bílý, 100% celulóza,163 útržků.Balení 16 rolí.

5,46 Kč

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.
Akce platí do 31.3.2016 nebo do vyprodání zásob

Obuv pracovní polobotka polobotka" Brasilia 01" trekingová 
obuv,kombinovaná z hovězinové usně v tloušce 2,00- 2,2 
mm/textil,podšívka laminovaná prodyšná textilie Mesh,vkládací 
stélka s anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny 
potaženou textilií Mesh, podešev EVA/rubber,odolnost proti 
skluzu,absorce energie v patě, oděruvzdornost,barva:černá, 
norma:EN ISO 20347:2011

20%

16%

17%

30%

Obuv pracovní polobotka " Farmer Sofie 01 "celokožená z brušené 
hověz.usně velur v tloušce 1,8 - 2 ,0mm,podšívka laminovaná 
prodyšná textilem Mesh,vkládací anatomicky tvarovaná stélka 
cambrelle,podešev PU-PU,olejivzdorná,antistatická,protiskluzová 
,norma:EN ISO 20347:2011

nastavitelné straničky,polykarbonátový zorník,proti pomalu letícím 
částicím do energie 0,56 J a rychle letícím částicím s nízkou 
energií, záruka kvality podle ISO 9001, zorník povrstven proti 
poškrábání.EN 166

Poskytujeme náhradní plnění zákona o zaměstnanosti č: 435/2004Sb.za osoby zdravotně 
znevýhodněné - ZPS

Další sortiment ochranných pracovních pomůcek Vám rádi pomůžeme vybrat dle vašich specifických 
požadavků!
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