
MÁTE TO ĎALEKO? NÁJDITE SI NA MAPE NAJBLIŽŠIU PREDAJŃU, KDEKOĽVEK STE 
www.cerva.com/sis

pracovné oblečenie
No jasné.

Akcia platí od 25. 5. – 20. 6 2020  
alebo do vypredania zásob. Ceny sú uvedené s DPH. 

RUBIM
OPASOK
materiál:  100 % silikon
dĺžka: 105 cm, 135 cm
farba: čierna

CRAMBE
TRIČKO
veľkosti: S–2XL
farba: sivá camouflage, béžová 
camouflage, camouflage

19,90 €
pôvodne 26,33 € 

-24 %

CRAMBE
PANSKA MIKINA
veľkosti: S–2XL
farba: sivá camouflage, béžová 
camouflage, camouflage

5,90 €
pôvodne 10,24 € 

-42 %

19,90 €
pôvodne 26,15 € 

-24 %

24,90 €
pôvodne 36,70 € 

-32 %

5,90 €
pôvodne 9,39 € 

-37 %
CRAMBE
NOHAVICE
veľkosti: M–2XL
farba: sivá camouflage, béžová 
camouflage, camouflage

CRAMBE
PÁNSKE ŠORTKY

veľkosti: S–3XL
farba: sivá camouflage, 
béžová camouflage, 
camouflage

NAJBLIŽŠIA PREDAJŇA 

Turecká 49
940 02 Nové Zámky
tel.: 035 640 2935
e-mail: nz@dualbp.sk

OTVÁRACIA DOBA:
Po - Pia:  8:00 - 17:00 
So:  9:00 - 12:00
www.dualbp.sk

Dual BP



KRÉM NA RUKY
S GLYCERÍNOM  
A PANTENOLOM 
balenie: 100 ml

ALKOHOLOVÝ GÉL 
DEZINFEKČNÝ GÉL     
balenie: 100 ml

TULLE
ŠILTOVKA
veľkosť: UNI
farba: biela, oranžová,  
červená, sv. modrá,  
tm. modrá, zelená

HALTON
OCHRANNÉ OKULIARE
normy: EN 172 (5-3,1 1 FT)
hmotnosť: 29 g
typ zorníka: dymový, polarizačný 

BARDEN
OCHRANNÉ OKULIARE 
normy: EN 172 (5-2,5 1 F)
hmotnosť: 28 g
typ zorníka: dymový  

polarizačný zorník chráni proti
horizontálnemu oslneniu napr.
odrazy slnka od vodnej hladiny 
alebo sklenených plôch

nastaviteľná dĺžka straníc

ESD

AVOCET
RUKAVICE
veľkosť: 9

EN 388: 
2016

1X1XX

NYROCA MAXIM
RUKAVICE
veľkosť: 7, 8, 9, 10
farba: sivá-čierna

EN 388: 
2016
4131x

EN 407: 
2004

X1XXXX

RONNE
OUTDOOR ŠORTKY
veľkosti: S – 3XL
farba: navy. čierna

ROPY
OUTDOOR ŠORTKY
veľkosti: M – 2XL
farba: fialová, khaki,  
tm. kameň

do mesta aj do prírody

hrubšie bavlnené kraťase

VISIGUARD MESH
CELOTVÁROVÝ ŠTÍT
normy: EN 1731

nylon / Spandex

dlaň + prsty máčené v nitrile
bavlna

dlaň + prsty máčené v PVC

HENFORD
O1 SRC SANDÁL
veľkosti: 37–46
farba: čierna-sivá-žltá

YPSILON
S1 SRC SANDÁL
veľkosti: 38–46
farba:  
sivá-žltá

kožený zvršok 
kovová bezpečnostná tužinka

impregnácia 
na odevy a rukavice

vytvára neviditeľnú, 
vodovzdornú 
a vodeodpudivú 
vrstvu na báze 
nanotechnológií 

NANOWEAR 
IMPREGNAČNÝ SPREJ

TRESMORN MF S1P SRC 
POLTOPÁNKA
veľkosti: 39–46
farba: čierna-sivá-modrá

22,90 €
pôvodne 28,63 € 

-20 %

LAMBDA S1 SRC 
POLTOPÁNKA
veľkosti: 38–46
farba: sivá-žltá

DAYBORO
PRACOVNÉ ŠORTKY
veľkosti: 48–60
farba: mach. zelená-čierna,  
petrolejová-čierna, tm. modrá-čierna,  
čierna-antracit

29,90 €
pôvodne 36,84 € 

-19 %

elastická inovatívna 
tkanina TRIFIBETEX®

RONNE
OUTDOOROVÉ 
NOHAVICE
veľkosti: S – 3XL
farba: navy modrá,  
čierna

BABBLER
UNIVERZÁLNE  
RUKAVICE
veľkosť: 8, 9, 10
farba: biela-sivá

EN 388: 
2016
4131X

PELICAN
UNIVERZÁLNE  
RUKAVICE
veľkosť: 7, 8, 9, 10, 11
farba: sivá

ovčia lícová 
koža / bavlna

materiál: nylon

máčanie: nitril

KEILOR
PÁNSKE NOHAVICE
veľkosti:  48–58
farba: čierna, modrá,  
červená

nohavice z elastického materiálu

2 odopínacie vrecká na náradie
zosilnená oblasť kolien s možnosťou 

vkladania kolenných výstuh
možné predĺženie dĺžky až o 5 cm

TEESTA
TRIČKO
veľkosti: S–3XL 
farba: žltá, červená, tm. modrá, zelená

  100% bavlna, 160 g /m2

2,90 €
pôvodne 3,55 € 

-18 %

kožený zvršok 
nekovová bezpečnostná tužinka

aj stielka proti prepichnutiu

29,90 €
pôvodne 60,98 € 

-51 %

kožený zvršok 
kovová bezpečnostná tužinka

1,90 €
pôvodne 2,64 € 

-28 %

34,90 €
pôvodne 53,41 € 

-35 % 23,90 €
pôvodne 29,03 € 

-18 %

4,50 €
pôvodne 6,60 € 

-32 %

0,80 €
pôvodne 0,97 € 

-18 %1,50 €
pôvodne 1,61 € 

-7 % 0,90 €
pôvodne 1,06 € 

-15 % 2,90 €
pôvodne 3,93 € 

-26 %

9,90 €
pôvodne 19,99 € 

-45 %

1,90 €
pôvodne 2,14 € 

-11 %
6,90 €

pôvodne 8,46 € 

-18 %

14,90 €
pôvodne 25,80 € 

-42 %

polarizačný zorník

dymový zorník

3,40 €
pôvodne 4,38 € 

-22 % 14,90 €
pôvodne 17,80 € 

-16 %

29,90 €
pôvodne 36,69 € 

-19 %

29,90 €
pôvodne 35,88 € 

-17 %

29,90 €
pôvodne 47,57 € 

-37 %24,90 €
pôvodne 37,01 €

-33 %



Pôvodná uvádzaná cena je bežná odporúčaná cena, ktorá sa môže líšiť u jednotlivých distribútorov. Tlačové chyby vyhradené.

CREMORNE
ŠORTKY
veľkosti: 48–60
farba: biela-sivá, petrolejová-čierna,  
tm. modrá-čierna, svetlo olivová-čierna, sivá-čierna

KOLEKCIA CREMORNE
– PRACOVNÉ OBLEČENIE,  

V KTOROM SA CÍTITE POHODLNE PO CELÝ ROK

príjemná na nosenie,vďaka pohodlnému relax strihu a 60% podielu bavlny

vhodná do interiéru a exteriéru - nižšia gramáž pre teplé dni

chytré detaily ako elastické riešenie pásu, D krúžky alebo praktické vrecká 

v piatich farbách s lemovkami v kontrastnom odtieni

19,90 €
pôvodne 21,37 € 

-7 %

CREMORNE
NOHAVICE S NÁPRSENKOU
veľkosti: 46–62
farba: biela-sivá, sivá-čierna

29,90 €
pôvodne 31,95 € 

-6 %

23,90 €
pôvodne 25,52 € 

-6 %

CREMORNE
NOHAVICE
veľkosti: 46–62
farba: biela-sivá, sivá-čierna

ALGEDI
PONOŽKY
veľkosti: 37–38, 39–40, 41–42, 
43–44, 45–46
farba: biela, čierna

1,59 €
pôvodne 1,81 € 

-12 %

ULM SC-02-006
O1 SRC POLTOPÁNKA
veľkosti: 39–46
farba: čierna-červená

12,90 €
pôvodne 16,99 €

-24 %

UVÁDZACIA
  

CEN
A

DUAL BP, s. r. o. 
Turecká 49, 940 02 Nové Zámky
tel.: 035 640 2935, nz@dualbp.sk

www.dualbp.sk


