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Pracovné odevy RIMECK® spájajú extrémnu odolnosť a kvalitné
remeselné spracovanie so zázemím renomovaného výrobcu
reklamného textilu ADLER®. Montérky, nohavice s trakmi, vesty
a bundy RIMECK® sú vyrobené z kvalitných vysokogramážových
látok, ktoré sú v outdoorovej kolekcii doplnené o špičkový
certifikovaný materiál CORDURA® používaný napríklad
v armáde. I napriek vysokej pevnosti sa príjemne nosia
a zároveň úspešne vzdorujú odreniu, spraniu a všetkým formám
opotrebenia. Vydržia teda plniť svoje poslanie skutočne dlho.
Výrobky RIMECK® sa vyznačujú pohodlnými a účelne navrhnutými
strihmi i starostlivým spracovaním. Svojim nositeľom ponúkajú
množstvo vreciek na všetko, čo potrebujú mať po ruke. Práca
je tak nielen jednoduchšia, ale tiež bezpečnejšia. K bezpečnosti
práce prispejú takisto reflexné varianty našich výrobkov,
ktorými sme doplnili modely kolekcie HIGH-VISIBILITY.

®

pútko
na zavesenie

WOODY W51
NEW

600

Keprová väzba,

multifunkčné

100 % bavlna, 270 g/m²

vrecká

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L),
58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)

reflexná páska

02/01

94/01

retroreflexná páska na
chrbte a rukávoch
rukávy zakončené
elastickou manžetou
multifunkčné vrecká
pružná guma v bočnej časti
dolného okraja bundy
pútko na zavesenie
zadný diel so záhybmi pre
voľnosť pohybu

elastická
manžeta

pružná guma
v bokoch

WOODY W01
multifunkčné
vrecká

600

NEW

Keprová väzba,
100 % bavlna, 270 g/m²
46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L),
58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)

WOODY

zdvojené kolená

KO L E KC I A

retroreflexná

02/01

94/01

retroreflexná páska na prednom
a zadnom diele
multifunkčné vrecká
pružná guma v bočnej časti pásu nohavíc
zdvojené kolená a sedacia časť
pre zvýšenie odolnosti
pútko na kladivo

páska

NEW Novinka. Bližšie informácie o termíne naskladnenia vám poskytne obchodné oddelenie.
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pútko
na zavesenie

WOODY W52

retroreflexná
páska

600

NEW

Keprová väzba,
100 % bavlna, 270 g/m²
46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L),
58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)
multifunkčné
vrecká
02/01

94/01

retroreflexná páska na
prednom a zadnom diele
multifunkčné vrecká
pútko na zavesenie
pružná guma v bočnej časti
dolného okraja bundy
zadný diel so záhybmi
pre voľnosť pohybu

pružná guma

®

pútko na zavesenie

multifunkčné vrecká

retroreflexná páska

pružná guma

NEW Novinka. Bližšie informácie o termíne naskladnenia vám poskytne obchodné oddelenie.
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elastické traky

nastaviteľné traky

WOODY W02
600

pružná guma
v zadnej časti

NEW

Keprová väzba,
100 % bavlna, 270 g/m²
46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L),
58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)

02/01

94/01

retroreflexná páska pod kolenami
na prednom diele nohavíc
multifunkčné vrecká
zapínanie na gombíky v bočnej časti
zdvojené kolená a sedacia časť
pre zvýšenie odolnosti
pútko na kladivo
nohavice s nastaviteľnými trakmi
zapínanými na plastovú sponu
elastické traky

zdvojené kolená

retroreflexná páska

®

pružná guma v zadnej časti

multifunkčné vrecká

NEW Novinka. Bližšie informácie o termíne naskladnenia vám poskytne obchodné oddelenie.

155

RANGER W53

pútko
na zavesenie

400

NEW

Plátnová väzba, 65 % polyester,
35 % bavlna, 270 g/m²
multifunkčné

(CORDURA® 100 % PAD, 210 g/m²)

vrecká

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L),
58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)

CORDURA®
02/01

94/01

retroreflexná páska na prednom
i zadnom diele a na rukávoch
rukávy zakončené elastickou
manžetoumultifunkčné vrecká
v bočnej časti dolného okraja možnosť
nastavenia šírky obvodu - na 3 cvoky
pútko na zavesenie
CORDURA® použitá v kontrastnej
farbe uzatvárateľné vrecko na rukáve

elastická
manžeta

pružná guma
v bokoch

RANGER W03
400

multifunkčné
vrecká

NEW

Plátnová väzba, 65 % polyester,
35 % bavlna, 270 g/m²
(CORDURA® 100 % PAD, 210 g/m²)
46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L),
58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)

RANGER

02/01

CORDURA®

KO L E KC I A

94/01

retroreflexná páska v dolnej časti nohavíc
multifunkčné vrecká
pružná guma v bočnej časti pásu nohavíc
zdvojené kolená pre zvýšenie odolnosti
pútko na kladivo
CORDURA® použitá v kontrastnej farbe

retroreflexná
páska

NEW Novinka. Bližšie informácie o termíne naskladnenia vám poskytne obchodné oddelenie.
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RANGER W54

CORDURA®

400

NEW

Plátnová väzba, 65 % polyester,
35 % bavlna, 270 g/m²

retroreflexná

(CORDURA® 100 % PAD, 210 g/m²)

páska

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L),
58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)

multifunkčné
02/01

vrecká

94/01

retroreflexná páska na
prednom a zadnom diele
multifunkčné vrecká
pútko na zavesenie
v bočnej časti dolného okraja možnosť
nastavenia šírky obvodu - na 3 cvoky
CORDURA® použitá
v kontrastnej farbe

3 cvoky

®

CORDURA®

multifunkčné vrecká

retroreflexná páska

3 cvoky

NEW Novinka. Bližšie informácie o termíne naskladnenia vám poskytne obchodné oddelenie.
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elastické traky

nastaviteľné traky

RANGER W04
400

pružná guma
v zadnej časti

NEW

Plátnová väzba, 65 % polyester,
35 % bavlna, 270 g/m²
(CORDURA® 100 % PAD, 210 g/m²)
46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L),
58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)

02/01

94/01

retroreflexná páska v dolnej časti nohavíc
multifunkčné vrecká
zapínanie na gombíky v bočnej časti
pútko na kladivo
nohavice s nastaviteľnými trakmi
zapínanými na plastovú sponu
elastické traky
CORDURA® použitá v kontrastnej farbe

CORDURA®

retroreflexná páska

®

pružná guma v zadnej časti

multifunkčné vrecká

NEW Novinka. Bližšie informácie o termíne naskladnenia vám poskytne obchodné oddelenie.
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HV BRIGHT 9V3
400

NEW

str. 167

Osnovná pletenina, fluorescenčný 100 % polyester,
120 g/m², retroreflexné pruhy
M (VP 160 - 176 cm), 2XL (VP 184 - 192 cm)
EN ISO 20 471

zapínanie

odevy s vysokou
viditeľnosťou (trieda 2)

na suché zipsy
97

98

EN ISO 13 688
ochranné odevy

výstražná vesta s vysokou viditeľnosťou
zapínanie na suché zipsy v strede predného dielu
odev certifikovaný podľa normy EN ISO 20 471:2013
- odevy s vysokou viditeľnosťou (trieda 2)
odev certifikovaný podľa normy EN ISO 13688:2013
- ochranné odevy
použité certifikované retroreflexné pruhy výrobcu

HV PROTECT 1V9
400

hlavicový rukáv

Interlokové pique, 55 % bavlna, 45 % polyester,
175 g/m², retroreflexné pruhy 3M
S - 3XL
EN ISO 20 471

odevy s vysokou
viditeľnosťou (trieda 2)

EN ISO 13 688

strih s bočnými
švami
retroreflexné
pruhy 3M

fluorescenčný
materiál

HIGH-VISIBILITY

sťahovacie

ochranné odevy

97

98

unisexové tričko z fluorescenčného
materiálu s hlavicovým rukávom
bavlna na vnútornej strane pre lepší komfort
okrúhly priekrčník lemovaný rebrovým
materiálom 1:1 zo 100 % polyesteru
strih s bočnými švami
použité certifikované retroreflexné pruhy výrobcu 3M
odev zodpovedá norme EN ISO 20 471:2013
- odevy s vysokou viditeľnosťou (trieda 2)
odev zodpovedá norme EN ISO 13 688:2014
- ochranné odevy

HV ENERGY 9V2

šnúrky

300

Oxford, 100 % polyester, 70 - 80 g/m²,
retroreflexný pruh

KO L E KC I A

univerzálny (45 x 34 cm)

97

retroreflexný
pruh

98

praktický batoh na chrbát z fluorescenčného materiálu
použitý retroreflexný pruh
reflexné prvky v dolných rohoch
dve sťahovacie šnúrky
vnútorné vrecko na zips

NEW Novinka. Bližšie informácie o termíne naskladnenia vám poskytne obchodné oddelenie.
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HV ESSENTIAL 4V6
400

hlavicový

Single Jersey, vnútorná strana počesaná,

rukáv

100 % polyester, 300 g/m2, retroreflexné pruhy 3M
M - 3XL
3

EN ISO 20 471

odevy s vysokou
viditeľnosťou (trieda 3)

EN ISO 13 688
ochranné odevy

retroreflexné

97

pruhy 3M

98

mikina z fluorescenčného materiálu
s hlavicovým rukávom
vnútorná strana počesaná
spodný lem, manžety rukávov a lem
priekrčníka zakončený lemom z rebrového úpletu 1:1
použité certifikované retroreflexné pruhy výrobcu 3M
odev certifikovaný podľa normy EN ISO 20 471:2013
- odevy s vysokou viditeľnosťou (trieda 3)
odev certifikovaný podľa normy EN ISO 13 688:2014
- ochranné odevy

rebrový úplet

HV FLEECE JACKET 5V1
400

Fleece, 100 % polyester, 280 g/m²,
retroreflexné pruhy 3M
M - 3XL
celozapínací

3

zips

EN ISO 20 471

odevy s vysokou
viditeľnosťou (trieda 3)

EN ISO 13 688
ochranné odevy

97

fleecová bunda z fluorescenčného materiálu
celozapínacia na zips
dve predné vypustené vrecká uzatvárateľné na zips
priestorné vreckové vačky siahajú až do dolného okraja
možnosť stiahnutia spodného lemu elastickou šnúrkou
rukávy stiahnuté pružnou gumou
pútko na zavesenie
antipilingová úprava na vonkajšej strane
použité certifikované retroreflexné pruhy výrobcu 3M
odev certifikovaný podľa normy EN ISO 20 471:2013 odevy s vysokou viditeľnosťou (trieda 3)
odev certifikovaný podľa normy EN ISO 13 688:2014
- ochranné odevy

elastická
šnúrka

®

98

retroreflexné pruhy 3M

elastická šnúrka
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HV BRIGHT 9V4
400

HV TWISTER 3V8

NEW

300

str. 163

Osnovná pletenina, fluorescenčný 100 % polyester,

Single Jersey, 100 % polyester,

120 g/m², retroreflexné pruhy

190 g/m², retroreflexné pruhy

31 (VP 101 – 119 cm), 32 (VP 122 – 134 cm)

univerzálna (50 x 26 cm)

EN 1150

odevy s vysokou
viditeľnosťou pre
neprofesionálne
použitie

97

98

detská výstražná vesta s vysokou viditeľnosťou
zapínanie na suché zipsy v strede predného dielu
podľa normy EN 1150:1999 - výstražné odevy
s vysokou viditeľnosťou pre neprofesionálne použitie
použité certifikované retroreflexné pruhy

HV PRACTIC 5V9

97

98

fluorescenčná šatka s retroreflexnými pruhmi
dolné okraje prešité na oboch stranách
po strane šev
viacúčelové použitie
(možnosti nosenia sú zobrazené na balení)

HV REFLEX 3V5

400

Fleece, 100 % polyester, 240 g/m²

Keper, 50 % bavlna, 50 % polyester, 240 g/m²

univerzálna veľkosť pre dospelých

nastaviteľná

97

98

2 v 1 (čiapka a nákrčník) vo fluorescenčných farbách
v hornej časti možnosť stiahnutia šnúrkou
antipillingová úprava z vonkajšej strany

97

šesťpanelová čiapka z fluorescenčného materiálu
retroreflexný lem na šilte
veľkosť nastaviteľná suchým zipsom
s našitou reflexnou páskou
obšité vetracie otvory

®

NEW Novinka. Bližšie informácie o termíne naskladnenia vám poskytne obchodné oddelenie.
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