
pracovné oblečenie

NAJBLIŽŠIA PREDAJŇA 

MÁTE TO ĎALEKO? NÁJDITE SI NA MAPE NAJBLIŽŠIU PREDAJŇU, KDEKOĽVEK STE 

Akcia platí od 23. mája do 26. júna 2022
alebo do vypredania zásob. Ceny sú úvedené s DPH. 

ĽAHKÉ MATERIÁLY

materiál: 100 % bavlna
48 - 62

pánska ľahká pracovná bunda na zips
1 malé vrecko na ľavom rukáve
2 predné, 2 náprsné vrecká
spevnenie ramien a lakťov
z odľahčeného bavlneného materiálu,
vhodná aj do interiéru a teplého počasia

MAX SUMMER
BUNDA

 »

»

»

veľkosti:
farba: antracit/čierna, modrá/čierna

24,90€ -20%
pôvodne 30,96 €

»

»

materiál: 100 % bavlna
48 - 62

pracovné nohavice s elastickým pásom
nastaviteľná dĺžka nohavíc
množstvo vreciek
zosilnenie v oblasti kolien
z odľahčeného bavlneného materiálu,
vhodné aj do interiéru a teplého počasia

MAX SUMMER
NOHAVICE

 »

»

»

veľkosti:
farba: antracit/čierna, modrá/čierna

24,90€ -20%
pôvodne 31,30 €

»

»

materiál: 100 % bavlna
48 - 6

pánske pracovné nohavice s náprsenkou
široké traky s plastovými prackami
množstvo vreciek, nastaviteľná dĺžka
zosilnenie oblasti kolien
z odľahčeného bavlneného materiálu,
vhodné aj do interiéru a teplého počasia

MAX SUMMER
NOHAVICE S NÁPRSENKOU

 »

»

»

veľkosti:
farba: antracit/čierna, modrá/čierna

24,90€ -26%
pôvodne 33,62 €

»

»

DO TEPLÉHO POČASIA

AJ DO INTERIÉRU! OTVÁRACIA DOBA:
Po - Pia
So

8:00 - 17:00
9:00 - 12:00

DUAL BP s.r.o.

www.dualbp.sk

Turecká 49, 940 02 Nové Zámky 
tel.: +421 35 640 2935
nz@dualbp.sk 



CRAMBE
ŠORTKY

17,00€ -25%
pôvodne 22,68 €

YOWIE
DÁMSKE NOHAVICE

YOWIE
ZÁSTERA

19,90€

57 % bavlna, 42 % polyamid (nylon), 1 % elastan

KNOXFIELD BASIC
PONOŽKY

 

»

materiál:
veľkosť: 39/40, 41/42, 43/44, 45/46

univerzálne ponožky vhodné ako na pracovné, 
tak aj na športové či voľnočasové využitie
kombinácia použitých materiálov zaisťuje komfort 
celodenného nosenia
elastická bandáž v oblasti 
nartu zabraňuje posunutiu 
ponožky v topánke
atraktívny design 
s použitím fluorescentných 
farieb ladiacich 
s koleciou Knoxfield

3,50€

Akcia platí od 23. mája do 26. júna 2022 alebo do vypredania zásob. Ceny sú úvedené s DPH. 

SURMA LADY
DÁMSKE TRIČKO

 farba: čierna/žltá

»

34,90€

BJÖRN BORG CENTRE T-SHIRT
PÁNSKE TRIČKO

 » základné tričko pohodlného strihu
vhodné na šport aj voľný čas
z príjemnej Jersey tkaniny»

14,90€ -40%
pôvodne  24,95 €

BJÖRN BORG CENTRE SHORTS
PÁNSKE ŠORTKY

24,90€

100 % bavlnamateriál:

farba: svetlá sivá
S - XXLveľkosti:

4,90€ -17%
pôvodne 5,90 €

95 % bavlna, 5 % elastan

 

»

materiál:
veľkosť: XS - XXL

dámske tričko s krátkym rukávom
predĺžený strih, zvýrazňuje ženskú postavu
vhodné na potlač alebo výšivku

farba: tmavá hnedá, žltá

»
»

 » pohodlné pánske šortky z teplákoviny
vhodné na šport aj voľný čas
1 zadné vrecko, 2 bočné vrecká
elastický pás

»

80 % bavlna, 20 % polyestermateriál:

farba: čierna
S - XXLveľkosti:

»

»

ALGEDI
PONOŽKY

KEID BAMBOO LIGHT
PONOŽKY

1,50€ -30%
pôvodne 2,15 €

-38%
pôvodne 39,95 €

»

»

 

80 % bavlna, 15 % polyamid, 5 % elastan

 

materiál:

špeciálne ponožky vytvorené 
do náročného 
pracovného prostredia, 
ale aj na aktívne 
využitie voľného času

 

»

veľkosti: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46

farba: biela, čierna
 

75 % bambus, 20 % polyamid (nylon), 5 % elastan

 

materiál:

ľahké letné ponožky z bambusového vlákna 
zabezpečia ideálny teplotný komfort
chodidiel
vhodné do práce, 
na šport,
aj na voľný čas

 

»

veľkosti: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46

farba: biela/sivá

»

»

65 % polyester, 35 % bavlna

pánske šortky z ľahkého T/C twillu 
v módnom maskáčovom vzore
2 zadné vrecká, 2 bočné vrecká
2 multifunkčné kargo vrecká

 »

materiál:

farba: camouflage, sivá camouflage

»
»

»

97 % bavlna, 3 % Spandex

dámske nohavice na voľný čas aj do práce
veľmi pohodlný a na údržbu praktický materiál 
zaistí komfort aj pri celodennom nosení
vďaka prídavku Spandexu 
nohavice držia svoj tvar
5 funkčných vreciek
nastaviteľná šírka spodného 
lemu suchým zipsom

 »

materiál:

farba: hnedá/zelená

»

»

97 % bavlna, 3 % Spandex

dámska zahradná štylová zástera
množstvo rôznych vreciek,
vrátane vrecka na telefón 
s príklopkou
atraktívny potlačený design 
a farebná kombinácia 
ladiaca 
s kolekciou 
Yowie

 »

materiál:

farba: hnedá/zelená

»

»

-27%
pôvodne 43,50 €

-24%
pôvodne 26,03 €

65 % polyester, 35 % bavlna

46 - 62

KNOXFIELD
3/4 NOHAVICE

 

materiál:

veľkosti:

antracit/žltá, antracit/oranžová, antracit/červenáfarba:

34,90€ -39%
pôvodne 56,83 €

pánske 3/4 nohavice s elastickým pásom
2 postranné a 2 vložiteľné multifunkunkčné vrecká na náradie
2 bočné vrecká na nohaviciach, 2 zadné vrecká, pútka na náradie
D krúžok, 1 transparentné vrecko na ID kartu
zosilnená oblasť kolien s možnosťou vkladania kolenných výstuh
dekoratívne prešitie a kontrastné prvky v hi-vis farbe

 »
»
»
»

»
»

DAYBORO
3/4 NOHAVICE

62 % bavlna, 35 % polyester, 3 % Spandex

48 - 62

pánske pracovné 3/4 nohavice s pružným pásom
elastický inovatívny materiál Trifibetex
2 zadné vrecká s príklopkami s oxfordským vystužením 
stehenné vrecko na telefón s príklopkou so suchým zipsom 
vrecko na pravítko; vrecko na nôž, oko na kladivo
D-krúžok, popruh na nástroje v páse na suchý zips
reflexný odtieň vo farebných častiach
odolné trojité prešitie nohavíc a rozkroku
zosilnená oblasť kolien s možnosťou 
vloženia kolenných výstuh

 »

materiál:

veľkosti:

navy/čierna, hnedá/čierna, petrolejová/čierna, čiernafarba:

»

»

»

»

34,90€ -31%
pôvodne 50,59 €

»

»

»

»

veľkosti: S - 3XL veľkosti: 34 - 48 veľkosti: UNI

»
» NO
VI

NK
A

EXKLUZÍVNA
UVÁDZACIA CENA

2,90€ -21%
pôvodne 3,68 €

»



bezpečnostné poltopánky s oceľovou tužinkou
antistatická a protišmyková PU/PU podošva 
rezistentná voči pohonným hmotám
absorpcia energie v päte
zvršok z priedušnej kože

BETA
S1 SRC POLTOPÁNKA

 »
»

24,90€ -19%
PÔVODNE 30,55 €

vysoko priedušná obuv s mäkkou anatomickou podrážkou s hypoalergénnym, netoxickým, 
antibakteriálnym a protiplesňovým materiálom vyrobeným z EVA peny
špeciálne navrhnuté tak, aby poskytli komfort po náročnom pracovnom dni, ale aj pred ním

WICCAN SUMMER
POLTOPÁNKA

 »

»
konštrukcia výroby podporuje relaxáciu a zdravú obnovu chodidla - urýchľuje proces rekonvalescencie»

Canvas denim
EVA pena
39 - 46

vrchný materiál:
materiál podošvy:
veľkosti:

vnútorný materiál:
denim 

24,90€
EXKLUZÍVNA
UVÁDZACIA CENA

priedušná textília
farba:

NO
VI

NK
A

39 - 47

moderné bezpečnostné sandále s kompozitnou medzipodrážkou proti prepichnutiu 
a kompozitnou tužinkou, ktorá chráni pred stlačením silou až 15 kN 
alebo pádom bremena s hmotnosťou do 20 kg z výšky 1 m.
antistatická podošva vyrobená z kombinácie polyuretánu a veľmi odolnej gumy 
zaručuje nielen pohodlie, ale aj bezpečnosť vďaka 
protišmykovým vlastnostiam podošvy, 
ktorá je odolná aj voči olejom a oderu
vrchná časť je vyrobená z pravej kože "NUBUCK" 
a vnútorná podšívka z priedušného polyesteru
gelová stielka v päte

MIRRADA
MF S1P SRC SANDÁLE

 »

»

veľkosti:
farba: čierna

»

44,90€ -28%
PÔVODNE 62,00 €

»

brúsená kožavrchný materiál:
bezpečnostná špička: kompozit

M
ET

AL
 F

RE
E

39 - 46

nový model s praktickým dizajnom je vyrobený z perforovaného mikrovlákna 
a je odolný voči oderu
kompozitná tužinka bola testovaná tak, aby odolala nárazu až 200 joulov 
a pevnosti v tlaku až 1 500 kg, zatiaľ čo stielka odolná 
proti prepichnutiu vyrobená z viacvrstvovej tkaniny z polyesteru 
odolá tlaku až 1 100 Newtonov
vďaka unikátnemu dezénu má topánka 
výborné protišmykové vlastnosti 
a je odolná voči pohonným hmotám

WENZ
MF ESD S1P SRC POLTOPÁNKA

 »

»

veľkosti:
farba: modrá

64,90€ -32%
PÔVODNE 95,85 €

»

mikrovláknovrchný materiál:
bezpečnostná špička: kompozit

M
ET

AL
 F

RE
E

WAIPI LADY
DÁMSKE ŠĽAPKY

 

7,00€ -18%
PÔVODNE 8,49 €

38 - 46veľkosti:
farba: čierna/oranžová

kožavrchný materiál:
bezpečnostná špička: kov

»
»

ergonomicky tvarované dámske šľapky z EVA materiálu
ľahké, pohodlné a nenáročné na údržbu
perfektné ako domáca obuv do záhrady, 
k bazénu alebo na pláž
ochranná obuv proti 
minimálnym rizikám, 
ideálna na upratovanie 
alebo sociálne služby

 »
»

36 - 40veľkosti:
farba: sivá/ružová, svetlá zelená/ružová

EVAmateriál:

»

»

tkaný opasok v módnom prevedení s kovovou prackou
vhodný doplnok kolekcie Neurum
šírka 35mm

NEURUM
OPASOK

 »
»

105cm, 135cmdĺžka:
farba: antracit/čierna, tmavá olivová/čierna

»

100 % polyestermateriál:

3,90€ -19%
PÔVODNE 4,84 €

OBUJ SA
DO TEPLA!

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

DUAL BP s.r.o.
Turecká 49, 940 02 Nové Zámky
tel.: +421 35 640 2935, nz@dualbp.sk
www.dualbp.sk
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