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Spokojní zamestnanci

Spokojnosť zamestanancov závisí aj od oblečenia. Preto je naše oblečenie štý-

lové, pohodlné a má veľa rafinovaných detailov špeciálne pre gastronómiu. Va-

ši zamestnanci sa budú cítiť dobre a očaria Vašich hostí excelentnou obsluhou.

8 DOBRÝCH DÔVODOV PRE NÁKUP U NÁS

PREČO JOBELINE?

Značka individuálna ako Vy

Burgre v hipster štýle, elegantný hotel alebo rustikálna reštaurácia: S veľkým výberom 

farieb a nespočetnými kombináciami oblečiete Váš personál vo vhodnom štýle.

Personalizácia

S vlastným logom na pracovnom oblečení zvýšite rozpoznávanie personálu 

od hostí a jednotný tím. Radi Vám zabezpečíme výšitie loga na oblečenie.

WERIN® TEC – revolúcia v pohodlí

Rozdiel je v detailoch. Náš funkčný materiál WERIN® TEC je ľahký, pohodlný, prie-

dušný a chladivý. V krátkosti: WERIN® TEC je látka umožňujúca najvyšší výkon.

Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte

Váš nákup bude s množstevnými zľavami lacnejší. Kontaktujte nás, radi Vám 

vysvetlíme, pri ktorých produktoch môžete ušetriť. 

Spätné zasielanie tovaru

Zakúpené oblečenie môžete vrátiť späť, pokiaľ nezodpovedá Vašim predsta-

vám a veľkosti. Alebo Vám bezplatne vymeníme veľkosť.

Veľké veľkosti

Pracovná móda aj vo veľkých veľkostiach. Cena je pri všetkých veľkostiach rovnaká.

Súkromný nákup pre Vašich zamestnancov

Chceli by si Vaši zamestnanci kúpiť obľúbené produkty? Žiadny problém!
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uu Polo-tričko Oliver str. 47, 
zástera s laclom Sun str. 35

JOBELINE - víťaz v súťaži »Industry 

Excellence in Branding Trade, 

Retail & e-Commerce«

Nový JOBELINE  štýl je tu!

Chceli by ste svojim oblečením pri-

niesť nový vietor do kuchyne a 

obsluhy? Potom ste pri JOBELINE 

správne. Z u ž známeho a o čakáva-

ného urobíme niečo nové. Napríklad  

polo-tričko s dlhotrvajúcou sviežosťou. 

To nenájdete na každom rohu. U n ás 

áno. Pretože vieme, že: Iba ten, kto sa 

dobre cíti, má aj si lu pre prácu v k u-

chyni a obsluhe. Preto vo všetkých od-

vetviach hľadáme inovácie, ktoré Vám 

uľahčia život. To je typické pre JOBELINE!

Veľa zábavy pri výbere a o bjednávaní 

Vám želá

Váš JOBELINE tím

Sme tu pre vás 24 hodín:

Telefón +421 2 20 70 70 70 

E-mail info@palazzo.sk

Shop www.palazzo.sk

Otváracie hodiny:  Po-Štv 9:00 až 17:00 hod., 
Pia 9:00 až 16:00 hod.
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Náš prísľub pre rok 2019: Bude štýlový! Opäť máme množstvo nových produktov, ktoré sme vyvinuli špeciálne 

pre Vás. Ako pri nich postupujeme: na výstavách, v reštauráciách a kuchyniach po celej Európe vyhľadávame 

trendy a funkčnosť. Zbierame nové nápady. Testujeme materiály a štýly. Vždy ale myslíme na gastronómiu. Potom 

nasleduje proces vývoja, ktorý nič nezaručuje. Vyberieme len to najlepšie!

TAK VZNIKAJÚ NAŠE PRODUKTY

Od nápadu k produktu

1. Dizajn a výber materiálu 

  Inšpirujeme sa na módnych a odborných vý-

stavách, ale aj v prevádzkach po celej Eu -

rópe. Na tomto podklade vypr acujeme štýl, 

nakreslíme ho a vyberieme far by, materiál 

a detaily pre nezameniteľný look. Taktiež aj 

udržiavateľnosť. Aby sa Vaši zamestnanci cítili 

dobre.

2. Strih a prepracovanie

  Všetky nároky na daný produkt definujú jeho 

tvar a veľkosť a rozvíjajú jeho strih. Obzvlášť  

dôležité je: naše vysoké nároky na opracova-

nie, materiály, funkčnosť a údržba.

3. Tvorba vzoriek

  Naše nové produkty najprv vyvzorkujeme. 

Vyskúšame celkový tvar a vzhľad na našich 

figurínach a kontrolujeme detaily. 

4. Testovanie

  Popri laboratórnych testoch a častom praní 

robíme aj testovanie v praxi. Produkty testujú 

naši partneri a klienti priamo v prevádzkach. 

A až keď sú oni spok ojní, začíname s výr o-

bou. u zástera s laclom Ben str. 29

individuálne nastavite ľné 
a odnímate ľné popruhy

funkčné 
vrecká s 

ve ľ kosť ou 
vhodnou aj pre 

mini tablet

praktické 
pútko na 
utierku

úprava pre 
cool vzhľad a 

pohodlné nosenie
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Kompletný outfit od JOBELINE

džínsy Jaden

zástery Ben

blúzka 
Kim koše ľa 

Kim

Novinky pre obsluhu 
nájdete tu:

Hľadáte kompletný outfit pre Váš tím? Na stranách 14 

– 19 Vám ukážeme, ako môžete Vašich zamestnancov 

s JOBELINE obliecť od hlavy po päty. Pre predstavu 

celkového vzhľadu!

Zástery

 u Mora s prúžkami str. 39

 u Sun str. 15, 35

 u Ben str. 17, 29

 u Smoking str. 42

 u Bristol str. 31

 u Ramie str. 13

 u James str. 42

Zástery s laclom

 u Mora s prúžkami str. 39

 u Sun str. 15, 35

 u Ben str. 17, 29

 u Botero str. 19, 23, 147

 u Smoking str. 42

 u Taras Canvas str. 31

 u Ramie str. 13

 u Pepe Gurmet str. 21

 u Pepe Veggie str. 21

Polo-tričká

 u Oliver str. 15, 47

 u Cato Comfort str. 45

Blúzky a košele

 u Kim str. 17, 57

 u Jean str. 19, 53

 u Delano str. 65

 u Jona str. 52

Vesty

 u Pinstripe str. 73

 u Lagos str. 75

Nohavice

 u Jaden str. 15, 17, 81

Doplnky

 u Traky str. 82

uu blúzka a košeľa Kim str. 57, zástera s laclom a zástera Mora s prúžkami str. 39 uu blúzka a košeľa Jean str. 53, zástera Bristol str. 31

NOVÁ
KOLEKCIA
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Vieme, že: Len ten, kto sa dobre cíti, má silu pre kuchyňu a hostí. Preto ponúkame materiály, ktoré sme pre Vás 

exkluzívne vyvinuli. A ktoré sú vhodné do náročného prostredia kuchyne a obsluhy. Prí jemné pracovné prostredie 

sa začína oblečením.

Dva špeciálne pre Vás vyvinuté 

funkčné materiály vhodné do 

kuchyne i obsluhy. Exkluzívne iba u 

JOBELINE.

  rýchloschnúci povrch

  žiadne potenie, menej prania

  chladivý efekt vďaka odvádzaniu 

tepla z pokožy

  sloboda pohybu vďaka podielu 

elastanu

Látka v pánskej móde, perfektne 

prispôsobená do kuchyne!

  extra ľahká látka: nosí sa ako 

košeľa

 jemné vlákna a čistý vzhľad

  žiadne potenie

 dlhotrvácnosť a ľahká údržba

  postupom času stále mäkkšia, bez 

tvorby žmolkov

Kvalita za rozumnú cenu – látka, 

ktorá nesmie chýbať v žiadnej 

kuchyni!

  ľahko udržiavateľný materiál 65 % 

polyester a 35 % bavlna

  aj v extra tenkom prevedení pre 

menej potenia

  veľa farieb s praním pri 60°

  farebne stály, odolný, dlhotrvácny

TOP MATERIÁLY PRE TOP VÝKONY

3-dielne vlákna Zmiešaný materiál

Materiál najvyššej 
kvality 

WERIN® TEC a  
WERIN® TEC Light

Všestrannosť najvyššej 
kvality

uu kuchárska blúza Joker str. 113 uu kuchársky rondón Adam str. 117 uu kuchársky rondón Paolo str. 107
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Novinky pre kuchyňu 
nájdete tu:

 u kuchársky rondón Advanced str. 115

 u kuchársky rondón Carter str. 101

 u kuchársky rondón Jannis str. 103

uu kuchársky rondón Jannis str. 103

uu kuchársky rondón Advanced str. 115

uu kuchársky rondón Car ter str. 101

NOVÁ
KOLEKCIA
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Počas každého dňa v g astronómii je dôležité, aby oblečenie dobre sedelo. Nesmie ťahať, dráždiť pokožku a  

odvádzať pozornosť od práce. Dôležitý je aj strih košieľ, blúzok a tričiek. Slim Fit alebo Regular Fit: vyberte si strih, 

ktorý je pre Vás najpohodlnejší. Len tak sa budete môcť na svojich hostí plne koncentrovať.

Slim Fit je moderný a priliehavý 

strih. Textil je buď zúžený alebo je 

všeobecne úzko strihaný. Tento štýl 

je vhodný pre osoby, ktoré upred-

nostňujú úzke a napasované oble-

čenie. 

dámska

dámska

pánska

SLIM FIT

Regular Fit je pohodlný, iba mierne 

zúžený alebo rovný strih. Je vhodný 

pre všetky typy postáv. Kto upred-

nostňuje klasický štýl, je pre neho 

tento strih ideálny.

pánska

REGULAR FIT

TAKTO TO BUDE URČITE SEDIEŤ!
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Ďalšie informácie a ceny od strany 142
alebo na www.palazzo.sk.

Výšivka loga

  kvalitné vyobrazenie

  veľký výber farieb

  dlhotrvácna

 žiadne minimálne množstvá

Nášivka

  kvalitné vyobrazenie

  znovu použiteľná

 dlhotrvácna

  minimálne množstvo 50 ks

Výšivka monogramu

  kvalitné vyobrazenie

  veľký výber farieb a druhov 
písma

  žiadne minimálne množstvá

Potlač

  moderné vyobrazenie

  svietiace farby

  žiadne minimálne množstvá

Vypaľovanie laserom

  moderné zobrazenie

  najvhodnejšie pre džínsové 
látky, flís a iné materiály s vyso-
kým podielom umelých vlákien

  dlhotrvácne

  žiadne minimálne množstvá

S Vašim logom na oblečení zvýšite rozlí šenie Vašich zamestnancov od hostí. 

Ponúkame Vám nasledovné možnosti na vyobrazenie loga.

VAŠE LOGO. VAŠA JEDINEČNOSŤ.
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SILNÝ TÍM

uu str. 119

uu str. 69 uu str. 30
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KUCHYŇA
Kuchárske rondóny str. 96

Kuchárske nohavice str. 122

Zástery a zástery s laclom str. 128

Kuchárske doplnky str. 130

Kuchárske topánky str. 132

OBSLUHA
Inšpirácie str. 14

Zástery a zástery s laclom str. 20

Tričká str. 44

Blúzky a košele str. 52

Vesty str. 68

Pulóvre str. 76

Blúzy pre obsluhu str. 78

Nohavice str. 80

Doplnky str. 82

 
PREDAJ

Vrchné oblečenie str. 90

Outdoor bundy str. 94

str. 12 str. 96

RECEPCIA
Kostýmy a obleky str. 84

 
WELLNESS

Blúzy str. 134

Nohavice str. 139

str. 84

str. 90

Veľkostná tabuľka a typy na údržbu str. 140

Personalizácia str. 142

Rýchle hľadanie: obsah str. 144

Všeobecné obchodné podmienky str. 146

INFORMÁCIE

str. 134

EŠTE VIAC ŠTÝLOV A TRENDOV NÁJDETE V NAŠOM ONLINE-SHOPE

www.palazzo.sk

Objednajte si jednoducho a pohodlne z domu: 95 % skladom v centrálnom sklade, rýchle  

dodanie tovaru, vždy nové produkty a akcie!
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Takto pracujeme radi!

OBSLUHA
Pri JOBELINE sa stretáva 

trendový dizajn a p ohodlné 

strihy. A to všetko pre každo-

denné nosenie v gastronómii. 

Tak pôjde práca rýchlejšie od 

ruky!

Tu môže byť aj 

Vaše logo!

NOVÁ
KOLEKCIA
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RAMIE:   
PRIRODZENE 
DOBRÉ

Jemné a ľahké vlákno s dlhodo-

bou trvácnosťou – to je prírodné 

vlákno Ramie. Vo väčšine prípa-

dov sa používa ako prímes naprí-

klad k bavlne. Zvyšuje hrúbku a 

lesk bavlnených vlákien a vyzerá 

ako ľan. Táto dlhotrvácnosť je vý-

bornou voľbou pre gastronómiu. 

Tak ako zástera Ramie, dostupná 

ako klasická zástera alebo záste-

ra s laclom.

Zástera
Ramie
ks od

1319

Zástera
Ramie
ks iba

1869

¢	jednoduchá údržba

¢	veľ ké vrecká

¢	prí jemná šírka ramien 
pre optimálne nosenie 
a pohodlie

¢	všestranné, veľ ké 
vrecká

¢	dĺžka cca. 71 cm vpredu 
v strede, od výstrihu 
po okraj

 1  Zástera s laclom Ramie
Zástera s laclom z prírodného materiálu Ramie – ľahké, svet-
lostále vlákna s dobrou odolnosťou, ktoré pôsobia podobne ako 
ľan. S nastaviteľným laclom, dvomi veľkými vreckami a 2 vrec-
kami na pero.
87% ramie, 13% bavlna, 40° pranie
¢	farba: olivová, svetlá šedá
¢	veľkosť: 88 x 77 cm (d x š)

88 x 77 cm (d x š) 124917  kus: 18,69

 2  Zástera Ramie
Zástera s laclom z prírodného materiálu Ramie – ľahké, svetlostá-
le vlákna s dobrou odolnosťou, ktoré pôsobia podobne ako ľan. S 
dvomi veľkými vreckami a 2 vreckami na pero.
87% ramie, 13% bavlna, 40° pranie
¢	farba: olivová, svetlá šedá
¢	veľkosť: 45 x 80 cm (d x š), 60 x 80 cm (d x š)

45 x 80 cm (d x š) 124923 kus: 13,19
60 x 80 cm (d x š) 124924 kus: 14,29

olivová olivovásvetlá šedá svetlá šedá

 3  Zástera Ramie
Zástera z prírodného materiálu Ramie – ľahké, svetlostále vlákna 
s dobrou odolnosťou, ktoré pôsobia podobne ako ľan. S dvojdiel-
nym veľkým vreckom vpredu a prekríženými popruhmi v chrb-
tovej oblasti.
87% ramie, 13% bavlna, 40° pranie
¢	farba: olivová, svetlá šedá
¢	veľkosť: univerzálna

zástera 124928 kus: 18,69

¢	per fektne sa hodia na výšivku

uu personalizácia str. 142

olivová svetlá šedá
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OBSLUHA

SVETLÝ DENIM

Pre extra porciu pohodlia: Svetlá, mäkká džínsovina zástery Sun vyzerá cool a je totálne 

pohodlná. K zástere pasujú polo-tričká Oliver a džínsy Jaden – úplná klasika v čiernej a 

bielej.

¢	praktické vrecko na lacle

pánske

dámske

¢	s veľ kými vreckami, vhodnými aj pre 
mini tablet (24 x 17 cm, v x š)

¢	praktické pútko na utierku

¢	z robustného denimu

¢	moderný strih s 5 
vreckami

¢	ľahká údržba

¢	s golierom z piké materiálu

¢	Sanit ized ®-hygienická 
funkcia neutralizuje pachy

¢	individuálne nastaviteľ ná dĺžka okolo 
krku

uu viac info str. 44

dámske pánske

NOVÁ
KOLEKCIA
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 4  Džínsy Jaden
Moderné dámske a pánske džínsy s mierne zúženým moderným
strihom. 5-vreckový štýl: 2 oblé vrecká vpredu, malé vrecko na
pravej strane, 2 vrecká vzadu. Pútka na opasok. Zipsové zapína-
nie vpredu v strede.
99% bavlna (denim), 1% elastan, 40° pranie
Vnútorná dĺžka nohavíc dámy: 77 cm pri veľkosti 36.
Vnútorná dĺžka nohavíc páni: 82 cm pri veľkosti 50.
¢	farba: tmavá šedá
¢	veľkosť dámska: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
¢	veľkosť pánska: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

dámske 124908 kus: 54,99
pánske 124912 kus: 54,99

uu všetky farby na 
str. 81

uu všetky farby 
str. 47

 3  Zástera s laclom Sun
Zástera s laclom zo svetlého moderného denimu s nastaviteľnou
dĺžkou okolo krku. Trojdielne vrecko na lacle, dvojdielne veľké 
vrecko v brušnej časti a pútko na utierku na pravej strane.
100% bavlna (denim), 40° pranie
¢	farba: svetlý denim
¢	veľkosť: 82 x 85 cm (d x š)

82 x 85 cm (d x š) 124920 kus: 32,99

 2  Zástera Sun
Zástera zo svetlého moderného denimu. S dvojdielnym veľkým
vreckom vpredu a pútkom na utierku na pravej strane.
100% bavlna (denim), 40° pranie
¢	farba: svetlý denim
¢	veľkosť: 50 x 85 cm (d x š)

50 x 85 cm (d x š) 124927 kus: 27,49

 1  Polo-tričko Oliver
Moderné polo-tričko pre dámy i pánov v zložení bavlna-elastan, 
bez tvorby žmolkov. Integrovaná Sanitized®-hygienická funkcia  
chráni materiál pred baktériami a garantuje tak dlhodobú svie-
žosť. Pánske tričko má zapínanie na 3 gombíky a konfekčne roz-
delenú veľkosť goliera. Dámske tričko má zapínanie na 4 gombíky. 
Slim fit strih.
95% bavlna, 5% elastan, 40° pranie
Dĺžka chrbta dámy: 67 cm pri veľkosti S.
Dĺžka chrbta páni: 74 cm pri veľkosti M.
¢	farba: biela, ružová, čierna
¢	veľkosť dámska: XS, S, M, L, XL, 2XL
¢	veľkosť pánska: S, M, L, XL, 2XL, 3XL

krátky rukáv dámske 125091 kus: 32,99
krátky rukáv pánske 124896 kus: 32,99

Džínsy
Jaden
ks iba

5499
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OBSLUHA

COOL FAKTOR

Za zvláštny vzhľad zástery Ben je zodpovedná špeciálna úprava, taktiež aj karabínky na 

odnímanie popruhov pri zástere s laclom. Príjemný a funkčný efekt karabínky: Zásteru 

môžete nekomplikovane prať.

¢	odnímateľné popruhy pre 
nekomplikované pranie

dámska pánska

pánske

dámske

¢	ľahká údržba

¢	dámska blúzka dlhý rukáv: 
rolovateľné rukávy s f ixáciou 
pomocou gombíkov

¢	moderný strih

¢	s elastanom pre slobodu 
pohybu

¢	prekrí žené popruhy v chrbtovej 
oblasti

¢	jednoducho nastaviteľ ná na 
akúkoľ vek telesnú veľ kosť

¢	s veľ kými vreckami, vhodnými aj pre 
mini tablet (24 x 17 cm, v x š)

¢	praktické putko na utierku

NOVÁ
KOLEKCIA
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 4  Džínsy Jaden
Moderné dámske a pánske džínsy s mierne zúženým moderným 
strihom. 5-vreckový štýl: 2 oblé vrecká vpredu, malé vrecko na 
pravej strane, 2 vrecká vzadu. Pútka na opasok. Zipsové zapína-
nie vpredu v strede.
99% bavlna (denim), 1% elastan, 40° pranie
Vnútorná dĺžka nohavíc dámy: 77 cm pri veľkosti 36.
Vnútorná dĺžka nohavíc páni: 82 cm pri veľkosti 50.
¢	farba: modrá, tmavá šedá
¢	veľkosť dámska: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
¢	veľkosť pánska: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

dámske 124908 kus: 54,99
pánske 124912 kus: 54,99

uu všetky farby 
na str. 57

 1  Blúzka/košeľa Kim
Blúzka a košeľa s náprsným vreckom. Moderný strih, v mnohých 
farbách, s krátkym alebo dlhým rukávom. Dámska blúzka je mierne 
zúžená. Dlhorukávová dámska blúzka má rolovateľné rukávy, môže-
te z nich urobiť 3/4. Materiál je jednoduchý na údržbu.
65% bavlna, 35% polyester, 40° pranie
Dĺžka chrbta dámy: 68 cm pri veľkosti 36.
Dĺžka chrbta páni: 80 cm pri veľkosti 39/40.
¢	farba:  biela, olivová, tmavá modrá, čierna
¢	veľkosť dámska: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
¢	veľkosť pánska: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46

krátky rukáv dámska 124885 kus: 31,89
dlhý rukáv dámska 124886 kus: 32,99
krátky rukáv pánska 124890 kus: 31,89
dlhý rukáv pánska 124894 kus: 32,99

 3  Zástera s laclom Ben
Zástera so špeciálnym vzhľadom, ktorý vzniká coating - úpravou.
Popruhy sú upevnené pomocou karabínky, sú odnímateľné. 
Popruhy sú prekrížené v chrbtovej oblasti. S putkom na utierku,
pero a dvojdielnym vreckom vpredu, ktoré ponúka aj možnosť 
uloženia mini tabletu.
60% bavlna, 36% polyester, 4% polyuretán, 40° pranie
¢	farba: modrá, tmavá hnedá
¢	veľkosť: 88 x 77 cm (d x š)

88 x 77 cm (d x š) 124915 kus: 32,99

 2  Zástera Ben
Zástera so špeciálnym vzhľadom, ktorý vzniká coating - úpravou.
S kontrastnými látkovými popruhmi. S putkom na utierku, pero a
dvojdielnym vreckom vpredu, ktoré ponúka aj možnosť uloženia
mini tabletu.
60% bavlna, 36% polyester, 4% polyuretán, 40° pranie
¢	farba: modrá, tmavá hnedá
¢	veľkosť: 50 x 80 cm (d x š)

50 x 80 cm (d x š) 124921 kus: 27,49

Zástera s laclom
Ben
ks iba

3299

Zástera
Ben
ks iba

2749

uu polo-tričko Oliver str. 47

016-017_JL_0319_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.RO.CA.IS.indd   17 28.01.19   16:42



18

3

2

1

1

1

OBSLUHA

POHODLNÉ A FUNKČNÉ

Dobré oblečenie pri nosení takmer necítite. Tak je to aj pri zástere s laclom Botero, ktorá 

má v chrbtovej časti prekrížené popruhy. A kombinovaná s blúzkou alebo košeľou vyzerá 

aj veľmi pohodlne.

¢	odnímateľ ná mašľa, f ixovaná pod 
golierom pomocou putka

zástera Botero teraz aj v širšom prevedení!

pánske

dámske

piesková šedohnedá čierna

dámska
pánska

uu džínsy Dover 
str. 81

¢	ľahká údržba

¢	s modernou mašľou okolo krku 
blúzky

¢	moderný denim

¢	praktické putko na utierku

¢	s veľ kými vreckami, vhodnými aj pre 
mini tablet (24 x 17 cm, v x š)

¢	dostupná v 18 farbách (str.23)

NOVÁ
KOLEKCIA

ZĽAVA
MNOŽSTEVNÁ
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 1  Blúzka/košeľa Jean
Mierne zúžená denimová dámska blúzka a pánska košeľa. S cvo-
kovým zapínaním a dvomi náprsnými vreckami. Dámska blúzka 
má okolo krku odnímateľnú mašľu.
100% bavlna (denim), 40° pranie
Dĺžka chrbta dámy: 69 cm pri veľkosti 36.
Dĺžka chrbta páni: 74 cm pri veľkosti 39/40.
¢	farba: tmavá modrá
¢	veľkosť dámska: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
¢	veľkosť pánska: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48

dlhý rukáv dámska 124907 kus: 49,49
dlhý rukáv pánska 124911 kus: 49,49

 2  Zástera Botero
Kvalitná zástera s pevnou látkovou stuhou.
65% polyester, 35% bavlna, 60° pranie
¢	farba: piesková, šedohnedá, čierna
¢	veľkosť:  45 x 80 cm (d x š), 45 x 100 cm (d x š)  NEW  ,  

60 x 80 cm (d x š), 60 x 100 cm (d x š)  NEW  ,  
85 x 100 cm (d x š), 95 x 100 cm (d x š),  
95 x 120 cm (d x š)

45 x 80 cm (d x š) 100654 kus: 7,14
45 x 100 cm (d x š) 124717 kus: 7,69
60 x 80 cm (d x š) 119284 kus: 8,24
60 x 100 cm (d x š) 124718 kus: 8,79
85 x 100 cm (d x š) 119281 kus: 9,34
95 x 100 cm (d x š) 119282 kus: 10,44
95 x 120 cm (d x š) 119283 kus: 11,54

NOVINKA - Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte.

od 10 ks* od 20 ks*
45 x 80 cm 6,04 4,94
45 x 100 cm 6,59 5,49
60 x 80 cm 7,14 6,04
60 x 100 cm 7,69 6,59
85 x 100 cm 8,24 7,14
95 x 100 cm 9,34 8,24
95 x 120 cm 10,44 9,34

zľava až do 15% zľava až do 30%

*pri rovnakej farbe

NOVINKA - Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte.

od 10 ks* od 20 ks*
13,19 12,09

zľava až do 7% zľava až do 15%

*pri rovnakej farbe

 3  Zástera s laclom Botero
Kvalitná zástera s laclom z robustného a ľahko udržiavateľného 
materiálu. Popruhy sú prekrížené v chrbtovej oblasti. S putkom 
na utierku, 2 veľkými vreckami a vreckom na pero vpredu. Pra-
vé vrecko ponúka priestor pre uloženie mini tabletu. Zástery sú 
dostupné v mnohých farbách.
65% polyester, 35% bavlna, 60° pranie
¢	farba: piesková, šedohnedá, čierna
¢	veľkosť: 88 x 77 cm (d x š)

88 x 77 cm (d x š) 124906 kus: 14,29

PERFEKTNÁ PRE VÝŠIVKU LOGA

uu personalizácia str. 142

¢	veľ ký výber farieb

¢	žiadne minimálne množstvá

uu všetky farby na str. 23

uu všetky farby na str. 23

Tu môže byť 

Vaše logo!

Zástera s laclom
Botero
ks iba

1209

od 20 ks*

¢	jednoducho nastaviteľ ná pre 
každú telesnú veľ kosť

¢	prekrí žené popruhy v chrbtovej 
oblasti
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Zástera s laclom
Poca
ks iba

1649

Zástera s laclom
Pepe
ks iba

1649

COOL POTLAČ

Zástera s laclom
Pepe Veggie
ks iba

1649

uu džínsy Jaden str. 81
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¢	 ľahká údržba

¢	nastaviteľ ná dĺžka okolo krku

¢	 ľahká údržba

¢	nastaviteľ ná dĺžka okolo krku

¢	 ľahká údržba

¢	nastaviteľ ná dĺžka okolo krku

¢	ľahká údržba

¢	nastaviteľ ná dĺžka okolo krku

ZÁSTERY A  
ZÁSTERY S LACLOM

 1  Zástera s laclom Pepe Veggie
Zástera s laclom s potlačou zeleniny. Stuha okolo krku je nasta-
viteľná do 4 rôznych dĺžok pomocou cvokového zapínania. Aby 
ste sa dlhodobo tešili peknej potlači, žehlite zásteru z vnútor-
nej strany.
65% polyester, 35% bavlna, 60° pranie
¢	farba: zelená, čierna
¢	veľkosť: 88 x 77 cm (d x š)

88 x 77 cm (d x š) 124901 kus: 16,49

 3  Zástera s laclom Pepe
Čierna zástera s laclom s potlačou sliepky, ošípanej a býka. Stuha 
okolo krku je nastaviteľná do 4 rôznych dĺžok pomocou cvokového 
zapínania. Aby ste sa dlhodobo tešili peknej potlači, žehlite záste-
ru z vnútornej strany.
65% polyester, 35% bavlna, 60° pranie
¢	farba: čierna
¢	veľkosť: 88 x 77 cm (d x š)

88 x 77 cm (d x š) 120239 kus: 16,49

 2  Zástera s laclom Pepe Gurmet
Čierna zástera s laclom s potlačou lahôdok – od vína po kreve-
ty. Stuha okolo krku je nastaviteľná do 4 rôznych dĺžok pomocou 
cvokového zapínania. Aby ste sa dlhodobo tešili peknej potlači, 
žehlite zásteru z vnútornej strany.
65% polyester, 35% bavlna, 60° pranie
¢	farba: čierna
¢	veľkosť: 88 x 77 cm (d x š)

88 x 77 cm (d x š) 124900 kus: 16,49

 4  Zástera s laclom Poca
Čierna zástera s laclom s potlačou býka. Stuha okolo krku je
nastaviteľná do 4 rôznych dĺžok pomocou cvokového zapínania. 
Aby ste sa dlhodobo tešili peknej potlači, žehlite zásteru z vnú-
tornej strany.
65% polyester, 35% bavlna, 60° pranie
¢	farba: čierna
¢	veľkosť: 88 x 77 cm (d x š)

88 x 77 cm (d x š) 120184 kus: 16,49

zelená čierna

NOVÁ
KOLEKCIA
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Zástera
Botero
ks od

494

od 20 ks*

¢	dostupná v mnohých farbách i 
veľ kostiach

¢	ľahká údržba

¢	kvali tný a dlhotrvácny materiál

uu blúzka a košeľa Jean str. 53, džínsy Jaden str. 81

Tu môže byť 

Vaše logo!

Zástera s laclom
Botero
ks iba

1209

od 20 ks*

VŠESTRANNÉ ZÁSTERY

NOVÁ
KOLEKCIA
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zástera Botero teraz dostupná aj v šírke 100 cm

45 x 80 cm 45x100 cm 60 x 100 cm60 x 80 cm 85 x 100 cm 95 x 100 cm 95 x 120 cm

 1  zástera Botero
Kvalitná zástera zo zmiešaného materiálu s pevnými látkovými stuhami.
65% polyester, 35% bavlna, 60° pranie
¢	farba:  biela, mango, červená, bordová, černicová, jablkovo zelená, olivovo zelená, tmavá 

zelená  NEW  , modrá  NEW  , tmavá modrá, piesková, šedohnedá, čokoládová, svetlá 
šedá  NEW  , šedá, grafitová, čierna

¢	veľkosť:  45 x 80 cm (d x š), 45 x 100 cm (d x š)  NEW  , 60 x 80 cm (d x š),  
60 x 100 cm (d x š)  NEW  , 85 x 100 cm (d x š), 95 x 100 cm (d x š), 95 x 120 cm (d x š)

45 x 80 cm (d x š) 100654 kus: 7,14
45 x 100 cm (d x š) 124717 kus: 7,69
60 x 80 cm (d x š) 119284 kus: 8,24
60 x 100 cm (d x š) 124718 kus: 8,79
85 x 100 cm (d x š) 119281 kus: 9,34
95 x 100 cm (d x š) 119282 kus: 10,44
95 x 120 cm (d x š) 119283 kus: 11,54

NOVINKA - Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte.

od 10 ks* od 20 ks*
45 x 80 cm 6,04 4,94
45 x 100 cm 6,59 5,49
60 x 80 cm 7,14 6,04
60 x 100 cm 7,69 6,59
85 x 100 cm 8,24 7,14
95 x 100 cm 9,34 8,24
95 x 120 cm 10,44 9,34

zľava až do 15% zľava až do 30%

*pri rovnakej farbe

NOVINKA - Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte.

od 10 ks* od 20 ks*
uni: 88 x 77 cm 13,19 12,09

zľava až do 7% zľava až do 15%

*pri rovnakej farbe

biela

biela

modrá

modrá

mango

mango

jablkovo 
zelená

jablkovo 
zelená

čokolá-
dová

čokolá-
dová

bordová

bordová

tmavá 
modrá

tmavá 
modrá

černicová

černicová

piesková piesková

červená

červená

šedohnedá šedohnedá

olivovo 
zelená

olivovo 
zelená

tmavá 
zelená

tmavá 
zelená

svetlá 
šedá

svetlá 
šedá

šedá šedáčierna čierna čierna/biela    
(vzor rybacej kosti)

grafitová grafitová

 2  Zástera s laclom Botero a Botero vzor rybacej kosti
Kvalitná zástera s laclom z robustného a ľahko udržiavateľného materiálu. Popruhy sú prekrížené v 
chrbtovej oblasti. S pútkom na utierku, 2 veľkými vreckami a vreckom na pero vpredu. Pravé vrecko 
ponúka priestor pre uloženie mini tabletu. Zástery sú dostupné v mnohých farbách.
uni: 65% polyester, 35% bavlna, 60° pranie
vzor rybacej kosti: 100% bavlna, 60° pranie
¢	farba:  biela, mango, červená, bordová, černicová, jablkovo zelená, olivovo zelená, tmavá 

zelená, modrá, tmavá modrá, piesková, šedohnedá, čokoládová, svetlá šedá, šedá, 
grafitová, čierna, čierna/biela (vzor rybacej kosti)

¢	veľkosť: 88 x 77 cm (d x š)

uni: 88 x 77 cm (d x š) 124906 kus: 14,29
vzor rybacej kosti: 88 x 77 cm (d x š) 124899 kus: 18,69

¢	per fektná pre výšivku loga

uu personalizácia str. 142

¢	s veľ kými vreckami, vhodnými aj pre mini tablet (24 x 17 cm, v x š)
ZĽAVA

MNOŽSTEVNÁ
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Zástera
Nando
ks od

604

od 20 ks*

ÚŽASNÉ KOMBINÁCIE

¢	séria, dostupná v 7 rôznych 
veľ kostiach

¢	v 17 rôznych farbách

¢	veľ ké vrecká

uu polo-tričko Oliver str. 47, džínsy Jaden str. 81

Zástera s laclom
Nando
ks od

989

od 20 ks*
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čokoládová

denim:farebná:

 1  Zástera Nando
Zástera s dvojdielnym predným vreckom, 2 vreckami na perá a látkovou stuhou.
farebná: 65% polyester, 35% bavlna, 60° pranie
denim: 100% bavlna (denim), 40° pranie
¢	farba:  biela, mango, červená, bordová, černicová, jablkovo zelená, olivovo zelená, tmavá 

zelená  NEW  , modrá  NEW  , tmavá modrá, piesková, šedohnedá, čokoládová, svetlá 
šedá  NEW  , šedá, grafitová, čierna, denim

¢	veľkosť:  45 x 80 cm (d x š), 45 x 100 cm (d x š)  NEW  , 60 x 80 cm (d x š),  
60 x 100 cm (d x š)  NEW  , 85 x 100 cm (d x š)

farebná: 45 x 80 cm (d x š) 100865 kus: 8,24
farebná: 45 x 100 cm (d x š) 124719 kus: 8,79
farebná: 60 x 80 cm (d x š) 119290 kus: 9,34
farebná: 60 x 100 cm (d x š) 124720 kus: 9,89
farebná: 85 x 100 cm (d x š) 119289 kus: 10,44
denim: 45 x 80 cm (d x š) 120085 kus: 17,59
denim: 60 x 80 cm (d x š) 120084 kus: 18,69

NOVINKA - Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte.

od 10 ks* od 20 ks*
farebná: 45 x 80 cm 7,14 6,04
farebná: 45 x 100 cm 7,69 6,59
farebná: 60 x 80 cm 8,24 7,14
farebná: 60 x 100 cm 8,79 7,69
farebná: 85 x 100 cm 9,34 8,24

zľava až do 13% zľava až do 26%
*pri rovnakej farbe

NOVINKA - Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte.

od 10 ks* od 20 ks*
88 x 77 cm 10,99 9,89
88 x 100 cm 12,09 10,99

zľava až do 9% zľava až do 18%
*pri rovnakej farbe

biela mango

olivovo zelená tmavá zelená modrá

grafitová

bordová

šedohnedátmavá modrá

černicová

svetlá šedá

červená

piesková

šedá čierna denim

 2  Zástera s laclom Nando
Kvalitná zástera s laclom, s nastaviteľnou dĺžkou okolo krku na cvoky, s dvojdielnym predným
vreckom a 2 vreckami na pero.
65% polyester, 35% bavlna, 60° pranie
¢	farba:  biela, mango, červená, bordová, černicová, jablkovo zelená, olivovo zelená, tmavá 

zelená  NEW  , modrá  NEW  , tmavá modrá, piesková, šedohnedá, čokoládová, svetlá 
šedá  NEW  , šedá, grafitová, čierna

¢	veľkosť: 88 x 77 cm (d x š), 88 x 100 cm (d x š)  NEW 
88 x 77 cm (d x š) 117561 kus: 12,09
88 x 100 cm (d x š) 124716 kus: 13,19

45 x 80 cm 45 x 100 cm 60 x 80 cm 60 x 100 cm 85 x 100 cm

jablkovo zelená

zástera a zástera s laclom Nando teraz aj v 
novej šírke 100 cm 

biela mango

olivovo zelená tmavá zelená

grafitová

bordová

šedohnedá

modráčernicová

čokoládová

červená

jablkovo zelená

šedásvetlá šedá čierna

tmavá modrá

piesková

NOVÉ
FARBY

ZĽAVA
MNOŽSTEVNÁ
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VEĽA FARIEB

 1  Zástera s laclom Lionel
Zástera s laclom a s klipom pre univerzálne nastaviteľnú dĺžku,
s vreckom na pero a vreckom v brušnej oblasti.
65% polyester, 35% bavlna, 60° pranie
¢	farba:  mango, červená,  bordová, černicová, jablkovo 

zelená, tmavá zelená  NEW  , tmavá modrá  NEW  , 
šedohnedá, hnedá, svetlá šedá  NEW  , šedá, 
grafitová, čierna

¢	veľkosť: 88 x 77 cm (d x š), 88 x 100 cm (d x š)  NEW 
88 x 77 cm (d x š) 101003 kus: 12,09
88 x 100 cm (d x š) 124715 kus: 13,19

NOVINKA - Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte.

od 10 ks* od 20 ks*
88 x 77 cm 10,99 9,89
88 x 100 cm 12,09 10,99

zľava až do 9% zľava až do 18%

*pri rovnakej farbe

 2  Zástera s laclom Faro
Zástera s nastaviteľným laclom, 1 vnútorným vreckom a 2 naši-
tými vreckami na perá.
65% polyester, 35% bavlna, 60° pranie.
¢	farba:  biela, mango, červená, bordová, černicová, jablkovo 

zelená, olivovo zelená, tmavá zelená  NEW  , 
modrá  NEW  , tmavá modrá, šedohnedá, hnedá, 
svetlá šedá  NEW  , šedá, čierna

¢	veľkosť: 98 x 77 cm (d x š)

98 x 77 cm (d x š) 100491 kus: 10,99

NOVINKA - Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte.

od 10 ks* od 20 ks*
9,89 8,79

zľava až do 10% zľava až do 20%

*pri rovnakej farbe

mango bielačer-
vená

mango čer-
vená

černi-
cová

bordovábordová jablkovo 
zelená

černi-
cová

tmavá 
zelená

jablkovo 
zelená

šedo-
hnedá

svetlá 
šedá

tmavá 
modrá

olivovo 
zelená

hnedášedá

šedo-
hnedá

tmavá 
zelená

svetlá 
šedá

grafi-
tová

hnedá modrá

šedá

tmavá 
modrá

čiernačierna

zástera s laclom Lionel je teraz dostupná aj v 
novej šírke 100 cm 

Zástera s laclom
Faro
ks iba

879

od 20 ks*

Zástera s laclom
Lionel
ks od

989

od 20 ks*

¢	nastaviteľ ná dĺžka okolo krku 
pomocou klipu

¢	veľ ké vrecká vpredu

¢	 2 vrecká na pero na lacle

¢	2 vrecká na pero na lacle a 1 
vnútorné vrecko

¢	nastaviteľ ná dĺžka okolo krku

¢	ľahká údržba

uu str. 47

uu str. 47

NOVÉ
FARBY

026-027_JL_0319_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.RO.CA.IS.indd   26 28.01.19   17:11



27

c b c

3 4

+421 2 20 70 70 70 www.palazzo.sk

 3  Zástera Taglio
Kvalitná zástera s látkovou stuhou a rázporkom pre optimálnu slobodu pohybu.
65% polyester, 35% bavlna, 60° pranie
¢	farba:  biela, červená, bordová, černicová, jablkovo zelená, piesková, šedohnedá, hnedá, šedá, 

grafitová, čierna
¢	veľkosť: 85 x 100 cm (d x š), 95 x 100 cm (d x š), 95 x 120 cm (d x š)

85 x 100 cm (d x š) 100399 kus: 11,54
95 x 100 cm (d x š) 119296 kus: 12,64
95 x 120 cm (d x š) 119297 kus: 13,74

NOVINKA - Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte.

od 10 ks* od 20 ks*
85 x 100 cm 9,89 8,79
95 x 100 cm 10,99 9,89
95 x 120 cm 12,09 10,99

zľava až do 14% zľava až do 23%
*pri rovnakej farbe

 4  Zástera s laclom Taras
Krátka zástera s nastaviteľným laclom, s predným vreckom rozdeleným na 3 časti, látkovou stuhou.
farebná: 65% polyester, 35% bavlna, 60° pranie
denim: 100% bavlna (denim), 40° pranie
¢	farba:  biela, mango, červená, bordová, černicová, jablkovo zelená, olivová  NEW  , 

modrá  NEW  , šedohnedá, hnedá, svetlá šedá  NEW  , šedá, čierna, denim
¢	veľkosť: 64 x 75 cm (d x š)

farebná: 64 x 75 cm (d x š) 100492 kus: 9,89
denim: 64 x 75 cm (d x š) 118746 kus: 21,99

NOVINKA - Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte.

od 10 ks* od 20 ks*
farebná: 64 x 75 cm 8,79 7,69

zľava až do 11% zľava až do 22%

*pri rovnakej farbe

biela bielačervená mangobordová čer-
vená

černi-
cová

bordovájablkovo 
zelená

černi-
cová

pies-
ková

jablkovo 
zelená

šedo-
hnedá

oli-
vová

hnedá modrášedá šedo-
hnedá

grafi-
tová

hnedáčierna svetlá 
šedá

šedá čierna denim

¢	praktický rázporok pre slobodu 
pohybu

¢	ľahká údržba

¢	v 3 rôznych veľ kostiach

¢	nastaviteľ ná dĺžka okolo krku

¢	praktické veľ ké vrecká

¢	per fektná pre výšivku loga

uu personalizácia str. 142

85 x 100 cm 95 x 100 cm 95 x 120 cm

Zástera
Taglio
ks od

879

od 20 ks*

Zástera s laclom
Taras
ks iba

769

od 20 ks*

fareb-
ná:denim:

NOVÉ
FARBY

ZĽAVA
MNOŽSTEVNÁ
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TOP PRODUKT

¢	cool vzhľad

¢	praktické postranné putko na utierku

¢	ľahký materiál pre pohodlné nosenie počas 
celého dňa 

¢	zástera s laclom: prekrí žené popruhy v 
chrbtovej oblasti

uu polo-tričko Oliver str. 47

Zástera s laclom
Ben
ks iba

3299

uu ďalšie informácie na www.palazzo.sk
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Pohodlná, štýlová, ľahko udržiavateľná: to je zástera 

Ben, ktorá je dostupná vo verzii klasickej zástery alebo 

zástery s laclom. Prečo vyzerá zástera Ben tak cool? Špe-

ciálna úprava dodáva zásterám nezameniteľný vzhľad.

¢	veľ ké vrecká a putko na utierku

¢	odnímateľné popruhy pre 
jednoduché pranie

VAŠE VÝHODY  
SO ZÁSTEROU BEN

 ¢ robustné bavlnené popruhy s karabínkami: 

jednoducho odopnete a zásteru môžete prať

 ¢ prekrížené popruhy v chrbtovej oblasti pre 

pohodlné nosenie počas celého dňa

 2  Zástera s laclom Ben
Zástera so špeciálnym vzhľadom, ktorý vzniká coating - úpra-
vou. Popruhy sú upevnené pomocou karabínky, sú odnímateľné. 
Popruhy sú prekrížené v chrbtovej oblasti. S putkom na utierku, 
pero a dvojdielnym vreckom vpredu, ktoré ponúka aj možnosť 
uloženia mini tabletu.
60% bavlna, 36% polyester, 4% polyuretán, 40° pranie
¢	farba: modrá, tmavá hnedá
¢	veľkosť: 88 x 77 cm (d x š)

88 x 77 cm (d x š) 124915 kus: 32,99

 1  Zástera Ben
Zástera so špeciálnym vzhľadom, ktorý vzniká coating - úpravou. 
S kontrastnými látkovými popruhmi. S putkom na utierku, pero a 
dvojdielnym vreckom vpredu, ktoré ponúka aj možnosť uloženia 
mini tabletu.
60% bavlna, 36% polyester, 4% polyuretán, 40° pranie
¢	farba: modrá, tmavá hnedá
¢	veľkosť: 50 x 80 cm (d x š)

50 x 80 cm (d x š) 124921 kus: 27,49

¢	s veľ kými vreckami, vhodnými aj 
pre mini tablet (24 x 17 cm, v x š)

¢	prekrí žené popruhy v chrbtovej 
oblasti

individuálne 
nastavite ľ ná dĺ žka

ve ľ ké vrecká vhodné aj 
pre mini tablet

NOVÁ
KOLEKCIA
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OBSLUHA

MIX MATERIÁLOV

¢	vrecko na lacle ¢	2 veľ ké vrecká a 
pútko na pero

 3  Zástera s laclom Lenox
Kvalitná, robustná zástera s laclom z denimového materiálu. S 
koženými popruhmi okolo krku a pása. S 2 v eľkými vreckami, 
vreckom na pero, vreckom na utierku v brušnej časti a s 1 v äčším
vreckom a 2 vreckami na pero na lacle. Dĺžka okolo krku a pása 
sa dá individuálne nastaviť. Aby ste zásteru mohli bez problémov 
prať, sú kožené popruhy odnímateľné.
100% bavlna. 40° pranie
¢	farba: denim
¢	veľkosť: 88 x 77 cm (d x š)

88 x 77 cm (d x š) 120261 kus: 54,99

¢	postranné pútko na 
utierku

¢	denim získa časom svoj 
nezameniteľ ný vzhľad

 4  Zástera s laclom Dario
Kvalitná, robustná canvasová zástera s koženými popruhmi oko-
lo krku a pása. V brušnej časti má 3 veľké vrecká a 2 vrecká na 
pero. Individuálne nastaviteľná dĺžka kožených popruhov. Aby ste
zásteru mohli bez problémov prať, sú kožené popruhy odníma-
teľné.
100% bavlna. 40° pranie
¢	farba: piesková, hnedá
¢	veľkosť: 88 x 77 cm (d x š)

88 x 77 cm (d x š) 120260 kus: 54,99

piesková hnedá

¢	veľ ké praktické vrecká

¢	odnímateľné kožené 
popruhy

¢	pasuje k zástere s 
laclom Taras Canvas

Zástera s laclom
Lenox
ks iba

5499

Zástera s laclom
Dario
ks iba

5499

 1  Zástera s laclom Taras
Krátka zástera s laclom z denim materiálu, s trojdielnym vrec-
kom, s úzkymi stuhami okolo krku a pása. Nastaviteľná dĺžka 
okolo krku.
100% bavlna (denim). 40° pranie
¢	farba: denim
¢	veľkosť:  64 x 75 cm (d x š)

64 x 75 cm (d x š) 118746 kus: 21,99

 2  Zástera Nando
Denimová zástera s 2-dielnym predným vreckom, 2 vreckami na
pero a úzkou uväzovacou stuhou.
100% bavlna (denim). 40° pranie
¢	farba: denim
¢	veľkosť: 45 x 80 cm (d x š), 60 x 80 cm (d x š)

45 x 80 cm (d x š) 120085 kus: 17,59
60 x 80 cm (d x š) 120084 kus: 18,69

60 x 80 cm45 x 80 cm

DLHODOBO 
ZNÍŽENÁ 

CENA!
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 6  Zástera s laclom Bristol
Cool, trendy a samozrejme v najvyššej kvalite: Zástera z hnedej 
kože. Nastaviteľná dĺžka okolo krku a pása, aby zástera perfekt-
ne sadla. Praktické detaily: dvojdielne vrecko na pero v hrudnej 
časti, dve vrecká v brušnej časti, putko na pero a na utierku – tak 
máte po ruke všetko, čo potrebujete.
100% koža
¢	farba: hnedá
¢	veľkosť: 88 x 77 cm (d x š)

88 x 77 cm (d x š) 120079 kus: 163,90

 7  Zástera Bristol
Cool, trendy a samozrejme v najvyššej kvalite: Zástera z hnedej 
kože. S nastaviteľnými popruhmi okolo pása, aby zástera perfekt-
ne padla. Praktické detaily: 2 vrecká v brušnej oblasti, putko na 
pero a utierku – vždy máte poruke všetko, čo potrebujete.
100% koža
¢	farba: hnedá
¢	veľkosť: 45 x 80 cm (d x š)

45 x 80 cm (d x š) 124286 kus: 98,99

Každá zástera je unikát. Preto sú možné malé 
farebné odchýlky.

Každá zástera je unikát. Preto sú možné malé 
farebné odchýlky.

 8  Zástera s laclom Dakota
Zástera z hnedej strihanej kože. Nastaviteľná dĺžka okolo krku 
a pása, aby zástera dobre sedela. Praktické detaily: dvojdielne 
vrecko na pero v hrudnej časti, dve vrecká v brušnej časti, put-
ko na pero a utierku – tak máte po ruke všetko, čo potrebujete.
100% koža
¢	farba: hnedá
¢	veľkosť: 88 x 77 cm (d x š)

88 x 77 cm (d x š) 120110 kus: 109,99

Zástera
Bristol
ks iba

9899

¢	dĺžkovo nastaviteľné popruhy

¢	jednoducho a rýchlo umývateľ ná

¢	kvali tná hovädzia koža s úpravou: 
čistý vzhľad, žiadne škvrny a 
škrabance

¢	2-dielne náprsné vrecko a 2 vrecká 
v brušnej oblasti 

piesková hnedá

 5  Zástera s laclom Taras Canvas
Krátka zástera s laclom z kvalitného a robustného canvasu. S 
3-dielnym predným vreckom a úzkymi stuhami okolo krku a pása. 
Nastaviteľná dĺžka okolo krku.
100% bavlna. 40° pranie
¢	farba: piesková, hnedá
¢	veľkosť: 64 x 75 cm (d x š)

64 x 75 cm (d x š) 124284 kus: 32,99

¢	kvali tné a dlhotrvácne bavlnené vlákna

¢	ľahká údržba

¢	nastaviteľ ná dĺžka okolo krku

¢	veľ ké 3-dielne vrecká

¢	jednoduché čistenie s 
prostriedkami na kožu

¢	postupom času bude mäkšia

¢	kvali tná hovädzia koža: 
jedinečný vzhľad

¢	dĺžkovo nastaviteľné popruhy

NOVÁ
KOLEKCIA
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ROBUSTNÉ A COOL

Zástera s laclom
Miko
ks iba

3299

 1  Zástera s laclom Miko
Zástera s laclom v cool džínsovom vzhľade s nastaviteľným
laclom, látkovou stuhou ako aj 2 bočnými vreckami a vreckom
na drobné s ozdobnou aplikáciou.
100% bavlna (denim). 40° pranie
¢	farba: denim
¢	veľkosť: 100 x 80 cm (d x š)

100 x 80 cm (d x š) 115578 kus: 32,99

uu str. 58

¢	ľahký denim

¢	cool džínsový vzhľad s 5 
vreckami

¢	2 postranné vrecká

¢	nastaviteľ ná dĺžka okolo krku

¢	nastaviteľ ná dĺžka okolo krku
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85 x 100 cm60 x 80 cm45 x 80 cm

Zástera s laclom
Gusto
ks iba

2969

¢	prekrí žené popruhy v 
chrbtovej oblasti

 3  Zástera Melek
Štýlová zástera v džínsovom vzhľade s 2 prednými vreckami
a s 2 vreckami na pero.
100% bavlna (denim). 40° pranie
¢	farba: denim
¢	veľkosť: 45 x 80 cm (d x š), 60 x 80 cm (d x š), 85 x 100 cm 
(d x š)

45 x 80 cm (d x š) 115577 kus: 27,49
60 x 80 cm (d x š) 119287 kus: 28,59
85 x 100 cm (d x š) 119288 kus: 29,69

uu str. 54

uu str. 54

 2  Zástera s laclom Gusto
Trendová zástera s laclom, s nastaviteľnými, prekríženými pruh-
mi v chrbtovej oblasti. Veľké vrecko vrátane malého vrecka na
pero a putko na utierku.
100% bavlna (denim). 40° pranie
¢	farba: denim
¢	veľkosť: 88 x 77 cm (d x š)

88 x 77 cm (d x š) 117559 kus: 29,69

¢	per fektné pre logo vypaľované laserom

uu personalizácia str. 142

RINSE WASHED

Rinse Washed denim je farebne čis-

tý, mäkký a nepôsobí tak mohutne. 

Základom je špeciálny proces výro-

by: denim nie je žiadnym spôsobom 

zmenený ani bielený. Namiesto 

toho je pôvodná farba spracová-

vaná pomocou čistej vody a a vi-

váže. Tým vzniká charakteristická 

tmavá farba tejto džínsoviny.

Zástera
Melek
ks od

2749

¢	ľahký denim

¢	veľ ké vrecká

uu kravata Bo úzka str. 83
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¢	ľahká údržba

¢	z robustného denimu

¢	veľ ké vrecko na lacle

Zástera
Sun
ks iba

2749

uu ďalšie informácie na www.palazzo.skuu polo-tričko Oliver str. 47

TOP PRODUKT
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Svetlý denim je ozajstnou stálicou na móle– a aj v ob-

sluhe. Zástera Sun perfektne prezentuje tento trend. S 

komfortným nosením a rafinovanými detailami špeci-

álne pre gastronómiu.

¢	veľ ké vrecká, vrátane vrecka na 
pero a pútka na utierku

¢	individuálne nastaviteľ ná dĺžka 
okolo krku

VAŠE VÝHODY 
SO SUN

Kvalitný denim s funkčnými vreckami:  

Práca Vás bude baviť!

 2  Zástera s laclom Sun
Zástera s laclom zo svetlého moderného denimu s nastaviteľnou 
dĺžkou okolo krku. Trojdielne vrecko na lacle, dvojdielne veľké 
vrecko v brušnej časti a pútko na utierku na pravej strane.
100% bavlna (denim). 40° pranie
¢	farba: svetlý denim
¢	veľkosť: 82 x 85 cm (d x š)

82 x 85 cm (d x š) 124920 kus: 32,99

 1  Zástera Sun
Zástera zo svetlého moderného denimu. S dvojdielnym veľkým 
vreckom vpredu a pútkom na utierku na pravej strane.
100% bavlna (denim). 40° pranie
¢	farba: svetlý denim
¢	veľkosť: 50 x 85 cm (d x š)

50 x 85 cm (d x š) 124927 kus: 27,49

¢	s veľ kými vreckami, vhodnými 
aj pre mini tablet (24 x 17 cm, 
v x š)

ve ľ ké vrecká vhodné aj 
pre mini tablet

individuálne nastavite ľ ná 
dĺ žka okolo krku

NOVÁ
KOLEKCIA
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OBSLUHA

VZHĽAD ĽANU

Zástera
Mora
ks iba

1429

Zástera s laclom
Mora
ks iba

1869

 1  Zástera s laclom Mora
Štýlová a praktická? Ide to – s touto zásterou! Vyzerá ako moder-
ný ľan, je to ale jemný a ľahko udržiavateľný polyester. Laclo je
nastaviteľné. Ponúka dostatok odkladacieho miesta vďaka 2 veľ-
kým predným vreckám a 2 vreckám na pero. 
100% polyester. 60° pranie
¢	farba: piesková, svetlá šedá
¢	veľkosť: 88 x 77 cm (d x š)

88 x 77 cm (d x š) 120076 kus: 18,69

 2  Zástera Mora
Táto štýlová zástera vyzerá ako z ľanu, je ale z ľahkého polyes-
teru. S dvomi veľkými prednými vreckami a 2 vreckami na pero.
100% polyester. 60° pranie
¢	farba: piesková, svetlá šedá
¢	veľkosť: 60 x 80 cm (d x š)

60 x 80 cm (d x š) 120077 kus: 14,29

¢	vzhľad ľanu

uu blúzka Fiore a košeľa Noah str. 63

¢	rýchloschnúce

¢	ľahká údržba

¢	veľ ké vrecká

¢	nastaviteľ ná dĺžka okolo krku

VZHĽ AD 
Ľ ANU

piesková piesková svetlá 
šedá

svetlá 
šedá
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85 x 100 cm60 x 80 cm45 x 80 cm

JEMNÉ 
PRÚŽK Y

VZOR RYBACEJ 
KOSTI

¢	s veľ kými vreckami, vhodnými pre 
mini tablet (24 x 17 cm, v x š)

¢	prekrí žené popruhy v chrbtovej 
oblasti

 5  Zástera s laclom Botero vzor rybacej kosti
Kvalitná zástera s laclom so vzorom rybacej kosti. Popruhy sú 
prekrížené v chrbtovej oblasti. S pútkom na utierku, 2 veľkými 
vreckami a vreckom na pero vpredu. Pravé vrecko ponúka priestor 
pre uloženie mini tabletu. 
100% bavlna. 60° pranie
¢	farba: čierna/biela
¢	veľkosť: 88 x 77 cm (d x š)

88 x 77 cm (d x š) 124899 kus: 18,69

 3  Zástera s laclom Lore
Zástera s laclom s jemnými modro-bielymi prúžkami a béžovou
stuhou. Nastaviteľná dĺžka okolo krku, 2 vrecká.
100% bavlna. 60° pranie
¢	farba: modrá/biela
¢	veľkosť: 78 x 80 cm (d x š)

78 x 80 cm (d x š) 117562 kus: 18,69

 4  Zástera Lore
Zástera s jemnými modro-bielymi prúžkami a béžovou stuhou.
100% bavlna. 60° pranie
¢	farba: modrá/biela
¢	veľkosť: 45 x 80 cm (d x š), 60 x 80 cm (d x š), 85 x 100 cm 
(d x š)

45 x 80 cm (d x š) 117557 kus: 14,29
60 x 80 cm (d x š) 119285 kus: 15,39
85 x 100 cm (d x š) 119286 kus: 16,49

uu str. 47

Zástera
Lore
ks od

1429

NOVÁ
KOLEKCIA
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¢	kvalitný materiál pre dlhú životnosť

¢	ľahká údržba

¢	veľ ké vrecká

TOP PRODUKT

Zástera
Mora prúžky
ks iba

1429

uu ďalšie informácie na www.palazzo.skuu blúzka a košeľa K im str. 57
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Naši zákazníci majú radi zásteru Mora! Preto predsta-

vujeme túto zásteru aj v prúžkovanom dizajne. Čo sa 

nezmenilo: vlastnosti zástery a ľahká údržba.

 1  Zástera Mora prúžkovaná
Štýlová zástera v m odernom prúžkovanom dizajne zo 100 % 
bavlny. Vrecká v prednej časti sa postarajú o dostatok úložné-
ho miesta.
100% bavlna. 60° pranie
¢	farba: svetlá modrá, antracitová
¢	veľkosť: 60 x 80 cm (d x š)

60 x 80 cm (d x š) 124922 kus: 14,29

 2  Zástera s laclom Mora prúžkovaná
Zástera s laclom v modernom prúžkovanom dizajne zo 100 % 
bavlny. S vreckami v prednej časti. Individuálne nastaviteľná 
vďaka tunelu a širokým stuhám.
100% bavlna. 60° pranie
¢	farba: svetlá modrá, antracitová
¢	veľkosť: 88 x 77 cm (d x š)

88 x 77 cm (d x š) 124916 kus: 18,69

¢	individuálne nastaviteľ ná vďaka tunelu so 
širokými stuhami

VAŠE VÝHODY  
S MORA S PRÚŽKAMI

Individuálne nastaviteľná: Padne všetkým 

zamestnancom ako uliata.

JEMNÉ PRÚŽKY

ve ľ ké 3-dielne vrecko

NOVÁ
KOLEKCIA
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OBSLUHA

SPOLOČNÁ SILA

Zástera s laclom
Hugo
ks iba

1429

Zástera s laclom
Pero
ks iba

1319

Zástera
Harris
ks od

879

Zástera s laclom
Juno
ks iba

1649

uu str. 59
uu str. 61

uu str. 60

uu str. 59

uu str. 59

uu str. 81

¢	praktické vrecko

¢	jednoduchá, s laclom

uu ramenné prúžky str. 82

040-041_JL_0319_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.RO.CA.IS.indd   40 28.01.19   17:41



41

4 5

321

c

c

c

c

c

+421 2 20 70 70 70 www.palazzo.sk

45 x 80 cm 60 x 80 cm 85 x 100 cm 95 x 100 cm 95 x 120 cm45 x 80 cm 60 x 80 cm 85 x 100 cm 95 x 100 cm 95 x 120 cm

 4  Zástera Harris
Prúžkovaná zástera s látkovou stuhou.
100% bavlna. 60° pranie
¢	farba: čierna/biela
¢	veľkosť:  45 x 80 cm (d x š), 60 x 80 cm (d x š), 85 x 100 cm (d x 

š), 95 x 100 cm (d x š), 95 x 120 cm (d x š)

45 x 80 cm (d x š) 100537 kus: 8,79
60 x 80 cm (d x š) 119272 kus: 9,89
85 x 100 cm (d x š) 119274 kus: 10,99
95 x 100 cm (d x š) 119273 kus: 12,09
95 x 120 cm (d x š) 119271 kus: 13,19

 5  Zástera Benito
Prúžkovaná zástera s priečne pruhovaným dvojdielnym vreckom.
100% bavlna. 60° pranie
¢	farba: čierna/biela
¢	veľkosť:  45 x 80 cm (d x š), 60 x 80 cm (d x š), 85 x 100 cm (d x 

š), 95 x 100 cm (d x š), 95 x 120 cm (d x š)

45 x 80 cm (d x š) 100937 kus: 12,09
60 x 80 cm (d x š) 119280 kus: 13,19
85 x 100 cm (d x š) 119279 kus: 14,29
95 x 100 cm (d x š) 119278 kus: 15,39
95 x 120 cm (d x š) 119277 kus: 16,49

 1  Zástera s laclom Pero
Prúžkovaná zástera s laclom, s nastaviteľnou dĺžkou okolo krku, 2 
vreckami na pero, jedným vnútorným vreckom a látkovou stuhou.
100% bavlna. 60° pranie
¢	farba: čierna/biela
¢	veľkosť: 98 x 77 cm (d x š)

98 x 77 cm (d x š) 100539 kus: 13,19

 2  Zástera s laclom Juno
Kvalitná, prúžkovaná zástera s laclom, s 2 vreckami na pero a jed-
ným dvojdielnym vreckom.
100% bavlna. 60° pranie
¢	farba: čierna/biela
¢	veľkosť: 88 x 77 cm (d x š)

88 x 77 cm (d x š) 100660 kus: 16,49

 3  Zástera s laclom Hugo
Zástera s laclom a predným vreckom.
100% bavlna. 60° pranie
¢	farba: čierna
¢	veľkosť: 88 x 77 cm (d x š)

88 x 77 cm (d x š) 100768 kus: 14,29

¢	nastaviteľ ná dĺžka   
okolo krku

¢	2 vrecká na pero a 1 
vnútorné vrecko

¢	nastaviteľ ná dĺžka   
okolo krku

¢	veľa praktických vreciek

Zástera
Benito
ks od

1209
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OBSLUHA

ČIERNA A BIELA

uu blúzka Delano str. 65

Zástera
James
ks od

1429

Zástera s laclom
Smoking
ks iba

2199

 1  Zástera s laclom Smoking
Pekná čierna zástera s l aclom s f azónou v elegantnom 
smoking-štýle. S rázporkom v tvare tulipánu.
70% polyester, 27% viskóza, 3% elastan. 40° pranie
¢	farba: čierna
¢	veľkosť: 106 x 85 cm (d x š)

106 x 85 cm (d x š) 124919 kus: 21,99

 2  Zástera Smoking
Elegantná čierna zástera s oblým alebo rovným spodným okra-
jom. Oblý model má rázporok v t vare tulipánu a úzky saténový 
prúžok. Rovný model má rázporok na ľavej nohe, vrecko s úzkym 
saténovým prúžkom a saténové prúžky v smoking-štýle na pra-
vej i ľavej strane.
70% polyester, 27% viskóza, 3% elastan. 40° pranie
¢	farba: čierna
¢	veľkosť: 60 x 80 cm (d x š)

60 x 80 cm (d x š), oblá 124926 kus: 16,49
60 x 80 cm (d x š), rovná 124925 kus: 16,49

 3  Zástera James
Kvalitná zástera v elegantnej šedej farbe s prúžkami. S pevnou 
látkovou stuhou. Kvalitná,  ľahká na údržbu.
80% polyester, 16% viskóza, 4% elastan. 40° pranie
¢	farba: šedá
¢	veľkosť: 45 x 80 cm (d x š), 60 x 80 cm (d x š), 85 x 100 cm 
(d x š)

45 x 80 cm (d x š) 124903 kus: 14,29
60 x 80 cm (d x š) 124904 kus: 15,39
85 x 100 cm (d x š) 124905 kus: 16,49

60 x 80 cm, rovná60 x 80 cm, oblá

85 x 100 cm60 x 80 cm45 x 80 cm

¢	3 rôzne š týly, zdobené 
saténovými prúžkami

¢	vysoká kvali ta a 
dlhotrvácnosť

¢	rýchloschnúce a ľahké na 
údržbu

¢	prúžkovaný vzor

Zástera
James
ks od

1429
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 4  Zástera s laclom v tvare vesty Oslo
Zástera s laclom, s prúžkovaným vrchným dielom a fazónou okolo 
krku. Spodný diel je jednofarebný.
65% polyester, 35% bavlna. 60° pranie
¢	farba: bordová/biela, čierna/biela
¢	veľkosť: 110 x 85 cm (d x š)

110 x 85 cm (d x š) 117560 kus: 32,99

 6  Zástera s laclom Sonora
Zástera s laclom, s dvojdielnym vreckom na lacle a putkom na 
utierku. Nastaviteľná dĺžka okolo krku. Čierna s jemnými biely-
mi prúžkami.
čierna: 65% polyester, 35% bavlna. 60° pranie
prúžkovaná: 100% bavlna. 60° pranie
¢	farba: čierna/biela
¢	veľkosť: 88 x 77 cm (d x š)

88 x 77 cm (d x š) 120154 kus: 18,69

 7  Zástera Sonora
Zástera s veľkým vreckom a pútkom na utierku. Čierna s jemnými 
bielymi prúžkami.
čierna: 65% polyester, 35% bavlna. 60° pranie
prúžkovaná: 100% bavlna. 60° pranie
¢	farba: čierna/biela
¢	veľkosť: 60 x 80 cm (d x š)

60 x 80 cm (d x š) 120155 kus: 14,29

 5  Zástera s laclom v tvare vesty Sonora
Zástera s laclom v t vare vesty. S pútkom na utierku. Laclo je 
nastaviteľné do dvoch veľkostí. Čierna s jemnými bielymi prúž-
kami.
čierna: 65% polyester, 35% bavlna. 60° pranie
prúžkovaná: 100% bavlna. 60° pranie
¢	farba: čierna/biela
¢	veľkosť: 106 x 85 cm (d x š)

106 x 85 cm (d x š) 120156 kus: 21,99

Zástera s laclom
Sonora
ks iba

1869

¢	ľahká údržba

¢	jemné prúžky

¢	nastaviteľ ná dĺžka okolo krku

¢	jemné prúžky

¢	ľahká údržba

¢	malá fazóna

¢	jemné prúžky

¢	s veľ kým vreckom a pútkom na 
utierku

¢	veľ ké vrecko a vrecko na pero

¢	jemné prúžky

¢	s vreckom na lacle a pútkom 
na utierku

¢	nastaviteľ ná dĺžka okolo krku

uu pasuje k rondónom  
Pascal str. 97

bordová/
biela

čierna/
biela

¢	jemné prúžky
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OBSLUHA

OSTAŤ SVIEŽI

Polo-tričko
Cato
ks iba

2749

¢	ľahká údržba

¢	Sanit ized ®-hygienická funkcia 
neutralizuje pachy

uu zástera Melek str. 33

Efektivita od hlavy po päty!
Hygienická funkcia, ktorou disponujú tričká zo 

série „Cato”, zabezpečuje sviežosť počas celého 

dňa, zvyšuje komfort počas nosenia a tým zvyšuje 

aj výkon Vašich zamestnancov.

Sanitized®:

  je dlhotrvácna, aj pri intenzívnom nosení

   pôsobí antibakteriálne, znižuje až eliminuje 

zápach

   stará sa o dlhodobú sviežosť

Neprí jemný zápach nemá so Sanitized®-

hygienickou funkciou žiadnu šancu.

NOVÁ
KOLEKCIA
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biela krémová

jablkovo 
zelená

biela

vanilková

olivová

ružová

ružová

tmavá 
modrá

červená

červená

šedo-
hnedá

tmavá 
modrá

bordová

grafitová

čierna

černicová

čierna

biela černicová tmavá 
modrá

čierna

 2  Polo-tričko Cato Comfort
Ľahko zúžené dámske polo-tričko zo zmiešaného materiálu bavl-
na-elastan, na ktorom sa netvoria žmolky. Integrovaná Saniti-
zed®-hygienická funkcia spoľahlivo chráni materiál pred bakté-
riami a zaručí dlhodobú sviežosť. Zapínanie na 4 gombíky, dve 
veľké vrecká. 
95% bavlna, 5% elastan. 40° pranie.
Dĺžka chrbta: 72 cm pri veľkosti S.
¢	farba:  biela, černicová, tmavá modrá, čierna
¢	veľkosť: XS, S, M, L, XL, 2XL

krátky rukáv dámske 124891 kus: 29,69

 1  Polo-tričko Cato
Zúžené dámske a pánske polo-tričko je príjemné a kvalitné. Integ-
rovaná Sanitized®-hygienická funkcia spoľahlivo chráni materiál
pred baktériami a zaručí dlhodobú sviežosť. Postranné rázporky a
zapínanie na 4 gombíky. Dámske tričko je dostupné v krátkom 
i 3/4 rukáve.
95% bavlna, 5% elastan. 40° pranie.
Dĺžka chrbta dámy: 60 cm pri veľkosti S.
Dĺžka chrbta páni: 71 cm pri veľkosti M.
¢	farba krátky rukáv:  biela, krémová  NEW  , 

vanilková  NEW  , ružová  NEW  , 
červená  NEW  , bordová, černicová, 
jablkovo zelená, olivová  NEW  , tmavá 
modrá, šedohnedá, grafitová, čierna

¢	farba 3/4 rukáv:  biela, ružová, červená, tmavá modrá, čierna
¢	veľkosť dámske: XS, S, M, L, XL, 2XL
¢	veľkosť pánske: S, M, L, XL, 2XL, 3XL

krátky rukáv dámske 101294 ks: 25,29
3/4 rukáv dámske 124292 ks: 27,49
krátky rukáv pánske 101860 ks: 25,29

TRIČKÁ

dámske

pánske

Polo-tričko
Cato
ks od

2529

¢	Sanit ized ®-hygienická 
funkcia neutralizuje 
pachy

¢	s dvomi veľ kými 
vreckami

¢	extra dlhé, komfor tná 
dĺžka (pod zadok)

Polo-tričko
Cato Comfort
ks iba

2969

¢	per fektné pre výšivku loga

uu personalizácia str. 142

NOVÁ
KOLEKCIA

NOVÉ
FARBY
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OBSLUHA

KOMFORT A SVIEŽOSŤ

VAŠE VÝHODY  
S OLIVER

Antibakteriálna 

Sanitized®-hygienická 

funkcia: zabezpečuje 

dlhodobú sviežosť!

Polo-tričko
Cato Chambray
ks iba

3299
Polo-tričko
Cato Line
ks iba

2969

Polo-tričko
Oliver
ks iba

3299
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biela biela/čer-
vená/zelená

tmavá 
modrá

 1  Polo-tričko Oliver
Moderné polo-tričko pre dámy i pánov z ľahko udržiavateľného 
materiálu bez tvorby žmolkov. Integrovaná Sanitized®-hygienická 
funkcia chráni materiál pred baktériami a garantuje dlhotrvajúcu 
sviežosť. Pánske tričko má zapínanie na 3 gombíky a konfekčne 
rozdelenú veľkosť goliera. Dámske tričko má zapínanie na 4 gom-
bíky. Slim fit strih.
95% bavlna, 5% elastan, 40° pranie
Dĺžka chrbta dámy: 67 cm pri veľkosti S
Dĺžka chrbta páni: 74 cm pri veľkosti M
¢	farba: biela, ružová, tmavá zelená, tmavá modrá, čierna
¢	veľkosť dámska: XS, S, M, L, XL, 2XL
¢	veľkosť pánska: S, M, L, XL, 2XL, 3XL

krátky rukáv dámske 125091 kus: 32,99
krátky rukáv pánske 124896 kus: 32,99

dámskedámskedámske

pánskepánske
pánske

biela ružová tmavá 
zelená

tmavá 
modrá

čierna

¢	per fektné pre potlač loga

uu personalizácia str. 142¢	highlight : zvláštny detail na rukávoch¢	elegantný, konfekčne rozdelený golier z piké-látky

 2  Polo-tričko Cato Line
Dámske a pánske polo-tričko so Sanitized®-hygienickou funk-
ciou. Tá chráni materiál pred baktériami a garantuje dlhotrvajúcu 
sviežosť. Prúžkovaná aplikácia na rukávoch a golieri, postranné 
rázporky a zapínanie na 4 gombíky. Pánske tričko s náprsným 
vreckom.
95% bavlna, 5% elastan, 40° pranie
Dĺžka chrbta dámy: 60 cm pri veľkosti S
Dĺžka chrbta páni: 71 cm pri veľkosti M
¢	farba: biela, biela/červená/zelená, tmavá modrá
¢	veľkosť dámska: XS, S, M, L, XL, 2XL
¢	veľkosť pánska: S, M, L, XL, 2XL, 3XL

krátky rukáv dámske 117578 kus: 29,69
krátky rukáv pánske 117579 kus: 29,69

 3  Polo-tričko Cato Chambray
Dámske a pánske polo-tričko s chambray golierom a Sanitized® 

-hygienickou funkciou. Táto chráni materiál pred baktériami a 
garantuje dlhotrvajúcu sviežosť. Postranné rázporky a zapínanie
na 4 gombíky.
95% bavlna, 5% elastan, 40° pranie
Dĺžka chrbta dámy: 60 cm pri veľkosti S
Dĺžka chrbta páni: 71 cm pri veľkosti M
¢	farba: biela/modrá
¢	veľkosť dámska: XS, S, M, L, XL
¢	veľkosť pánska: S, M, L, XL, 2XL

krátky rukáv dámske 117576 kus: 32,99
krátky rukáv pánske 117577 kus: 32,99

NOVÁ
KOLEKCIA
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¢	ľahká údržba

¢	veľ ký výber farieb

¢	rovný strih

¢	extra dlhé pre požiadavky v 
gastronómii

Polo-tričko
Fly
ks iba

1979

od 3 ks*

uu zástera Botero str. 23

VEĽA FARIEB
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Polo-tričko Fly
Kvalitné dámske a pánske polo-tričko so zapínaním na 3 gombíky.
65% polyester, 35% bavlna, 60° pranie
Dĺžka chrbta dámy: 64 cm pri veľkosti S
Dĺžka chrbta páni: 74 cm pri veľkosti M
¢	farba:  biela, mango, červená, bordová, černicová, slivková, jablkovo zelená, tyrkysová, 

dymová modrá, šedohnedá, čokoládová, grafitová, čierna
¢	veľkosť dámska: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
¢	veľkosť pánska: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

krátky rukáv dámske 101301 kus: 21,99
krátky rukáv pánske 100672 kus: 21,99

PERFEKTNÉ PRE VÝŠIVKU LOGA

uu personalizácia str. 142 alebo na www.palazzo.sk

¢	žiadne minimálne množstvá

¢	veľ ký výber farieb

¢	veľ mi dobrý pomer cena/kvali ta

biela mango červená bordová černicová slivková

tyrkysová grafitová

jablkovo zelená

šedohnedádymová modrá čiernačokoládová

NOVINKA - Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte.

od 3 ks*
19,79

zľava až 10%

*pri rovnakej farbe a veľkosti

NAJPREDÁVANEJŠIE PRODUKTY ZA SUPER CENY

ZĽAVA
MNOŽSTEVNÁ
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OBĽÚBENÉ ZÁKLADNÉ KÚSKY

 1  Polo-tričko Chiara
Mierne zúžené dámske polo-tričko s 3/4 rukávom, V-výstrihom a malými postrannými rázporkami.
95% bavlna, 5% elastan, 40° pranie
Dĺžka chrbta: 60 cm pri veľkosti S
¢	farba:  biela, bordová, černicová, šedohnedá, čokoládová, čierna
¢	veľkosť: S, M, L, XL

3/4 rukáv dámske 101278 kus: 20,89

 2  Polo-tričko Benita
Mierne zúžené dámske polo-tričko s krátkym rukávom a V-výstrihom.
95% bavlna, 5% elastan, 40° pranie
Dĺžka chrbta: 60 cm pri veľkosti S
¢	farba:  biela, bordová, černicová, šedohnedá, čokoládová, čierna
¢	veľkosť: XS, S, M, L, XL

krátky rukáv dámske 100800 kus: 17,59

NOVINKA - Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte.

od 3 ks*
18,69

ušetríte až 10%

*pri rovnakej farbe a veľkosti

NOVINKA - Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte.

od 3 ks*
15,39

ušetríte až 12%

*pri rovnakej farbe a veľkosti

biela biela bordová černicová šedohnedá čokolá-
dová

čiernabordová černicová šedohnedá čokolá-
dová

čierna

Polo-tričko
Chiara
ks iba

1869

od 3 ks*

Polo-tričko
Benita
ks iba

1539

od 3 ks*

¢	ľahká údržba

¢	s prímesou elastanu pre 
slobodu pohybu

uu zástera Botero str. 23

ZĽAVA
MNOŽSTEVNÁ
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biela bielačernicová černicovájablkovo 
zelená

jablkovo 
zelená

bielačierna čierna čierna

Tričko
Double
ks iba

879

Tričko
Double dlhý rukáv
ks iba

934

¢	extra dlhý strih pre potreby v gastronómii

dámske dámske dámske

pánske pánske pánske

EŠTE VIAC ŠTÝLOV A TRENDOV NÁJDETE V NAŠON ONLINE-SHOPE

www.palazzo.sk

Objednajte si jednoducho a pohodlne online: 95 % tovaru skladom v centrálnom sklade, rýchle do-

danie tovaru, vždy nové produkty a akcie!

 5  Tričko s dlhým rukávom Double
Moderné 2-kusové balenie tričiek pre dámy i pánov s dlhým ruká-
vom. Veľmi úzky strih, okrúhly výstrih.
95% bavlna, 5% elastan, 40° jemné pranie
Dĺžka chrbta dámy: 65 cm pri veľkosti S
Dĺžka chrbta páni: 71 cm pri veľkosti M
¢	farba: biela, čierna
¢	veľkosť dámska: XS, S, M, L, XL
¢	veľkosť pánska: S, M, L, XL, 2XL

dlhý rukáv dámske 115599 2 ks balenie: 18,68 
kus: 9,34

dlhý rukáv pánske 115598 2 ks balenie: 18,68 
kus: 9,34

 4  Tričko Double
Moderné 2-kusové balenie dámskych a pánskych tričiek v žiari-
vých farbách. Veľmi úzky strih, okrúhly výstrih.
95% bavlna, 5% elastan, 40° jemné pranie
Dĺžka chrbta dámy: 65 cm pri veľkosti S
Dĺžka chrbta páni: 71 cm pri veľkosti M
¢	farba: biela, černicová, jablkovo zelená, čierna
¢	veľkosť dámska: XS, S, M, L, XL
¢	veľkosť pánska: S, M, L, XL, 2XL

krátky rukáv dámske 102004 2 ks balenie: 17,58 
kus: 8,79

krátky rukáv pánske 117571 2 ks balenie: 17,58 
kus: 8,79

 3  Tričko Double-V
Moderné 2-kusové balenie dámskych a pánskych tričiek v žiari-
vých farbách. Veľmi úzky strih, V výstrih.
95% bavlna, 5% elastan, 40° jemné pranie
Dĺžka chrbta dámy: 65 cm pri veľkosti S
Dĺžka chrbta páni: 71 cm pri veľkosti M
¢	farba: biela, černicová, jablkovo zelená, čierna
¢	veľkosť dámska: XS, S, M, L, XL
¢	veľkosť pánska: S, M, L, XL, 2XL

krátky rukáv dámske 101563 2 ks balenie: 17,58 
kus: 8,79

krátky rukáv pánske 101567 2 ks balenie: 17,58 
kus: 8,79
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COOL A POHODLNÉ

 1  Blúzka/košeľa Jona
Úzka blúzka z ľahkého z chambray materiálu s trendovým žakáro-
vým vzorom, s manžetou na rukávoch a oblým spodným okrajom. 
Dámska blúzka je mierne zúžená.
100% bavlna, 40° pranie
Dĺžka chrbta dámy: 66 cm pri veľkosti 36
Dĺžka chrbta páni: 77 cm pri veľkosti 39/40
¢	farba:  modrá/biela
¢	veľkosť dámska: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
¢	veľkosť pánska: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44

dlhý rukáv dámska 124289 kus: 49,49
dlhý rukáv pánska 124290 kus: 49,49

 2  Blúzka/košeľa Chambray
Blúzka a košeľa v denim vzhľade, s náprsným vreckom, man-
žetovými rukávmi a okrúhlym spodným lemom. Dámska blúzka
mierne zúžená.
100% bavlna, 40° pranie
Dĺžka chrbta dámy: 66 cm pri veľkosti 36
Dĺžka chrbta páni: 77 cm pri veľkosti 39/40
¢	farba: modrá, šedá  NEW 
¢	veľkosť dámska: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
¢	veľkosť pánska: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48

dlhý rukáv dámska 117499 kus: 43,99
dlhý rukáv pánska 117503 kus: 43,99

pánska

pánska

dámska

dámska

¢	ľahká údržba

¢	ľahko udržiavateľný a pevný 
chambray

¢	ľahká údržba

¢	prí jemný pocit pri nosení vďaka 
chambray-vláknam

Košeľa
Jona
ks iba

4949

Košeľa
Chambray
ks iba

4399

ŽAK ÁROV Ý 
VZOR

uu traky str. 82

NOVÁ
FARBA
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¢	moderná mašľa

 3  Blúzka/košeľa Jean
Mierne zúžená denimová dámska blúzka a pánska košeľa. S cvo-
kovým zapínaním a dvomi náprsnými vreckami. Dámska blúzka
má okolo krku odnímateľnú mašľu.
100% bavlna (denim), 40° pranie
Dĺžka chrbta dámy: 69 cm pri veľkosti 36
Dĺžka chrbta páni: 74 cm pri veľkosti 39/40
¢	farba: tmavá modrá
¢	veľkosť dámska: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
¢	veľkosť pánska: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48

dlhý rukáv dámska 124907 kus: 49,49
dlhý rukáv pánska 124911 kus: 49,49

¢	mašľa je f ixovaná pútkom pod 
golierom

pánska

dámska
Blúzka a košeľa
Jean
ks iba

4949

¢	ľahká údržba

¢	čistá bavlna

¢	zaoblený spodný okraj

BLÚZKY A KOŠELE

uu zástera a zástera s laclom Bristol str. 31

NOVÁ
KOLEKCIA
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KÁRO A PRÚŽKY

 1  Blúzka/košeľa Davis
Károvaná dámska blúzka a pánska košeľa s manžetovými rukávmi a mierne zúženým strihom. Blúzka 
je dostupná v 3/4 a dlhom rukáve. Pánska košeľa s dlhým rukávom.
100% bavlna, 60° pranie
Dĺžka chrbta dámy: 64 cm pri veľkosti 36
Dĺžka chrbta páni: 80 cm pri veľkosti 39/40
¢	farba: biela/čierna
¢	veľkosť dámska: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
¢	veľkosť pánska: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46

3/4 rukáv dámska 118736 kus: 42,89
dlhý rukáv dámska 117498 kus: 43,99
dlhý rukáv pánska 117502 kus: 43,99

 2  Blúzka Bailey a košeľa Jackson
Károvaná dámska blúzka a pánska košeľa dostupná v 3 /4 a dlhom rukáve. Jemne zúžená. Pánska 
košeľa v dlhom rukáve s náprsným vreckom a vreckom na pero.
100% bavlna, 40° pranie
Dĺžka chrbta dámy: 64 cm pri veľkosti 36
Dĺžka chrbta páni: 80 cm pri veľkosti 39/40
¢	farba: biela/červená/modrá
¢	veľkosť dámska: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
¢	veľkosť pánska: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46

3/4 rukáv dámska 115259 kus: 42,89
dlhý rukáv dámska 115258 kus: 43,99
dlhý rukáv pánska 115347 kus: 43,99

dámska

pánska pánska

dámska

¢	štýlový káro vzor

¢	ľahká údržba ¢	ľahká údržba

¢	moderný strih

uu str. 30

Blúzka a košeľa
Davis
ks od

4289

Blúzka
Bailey
ks od

4289
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¢	náprsné vrecko a vrecko na pero na ramene

 4  Blúzka/košeľa Harper
Blúzka a košeľa v modernom vichy-káre vo viacerých farebných
variantách. S náprsným vreckom a vreckom na pero na ramene.
Mierne zúžený dámsky model má 3/4 alebo dlhý rukáv.
55% bavlna, 45% polyester, 40° pranie
Dĺžka chrbta dámy: 69 cm pri veľkosti 36
Dĺžka chrbta páni: 77 cm pri veľkosti 39/40
¢	farba: bordová, tmavá modrá, čierna
¢	veľkosť dámska: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
¢	veľkosť pánska: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46

3/4 rukáv dámska 120180 kus: 31,89
dlhý rukáv dámska 120179 kus: 32,99
dlhý rukáv pánska 120183 kus: 32,99

tmavá modrá tmavá modrábordová černicováčierna

 3  Blúzka Clea a košeľa Lius
Blúzka a košeľa s jemnými prúžkami a krátkym rukávom. Dámska 
blúzka je mierne zúžená a má bielu manžetu na rukávoch. Pánska 
košeľa má gombíky na golieri.
61% bavlna, 39% polyester, 30° pranie
Dĺžka chrbta dámy: 63 cm pri veľkosti 36
Dĺžka chrbta páni: 78 cm pri veľkosti 39/40
¢	farba: béžová/biela, bordová/biela, modrá/biela
¢	veľkosť dámska: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
¢	veľkosť pánska: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44

krátky rukáv dámska 101273 kus: 32,99
krátky rukáv pánska 102365 kus: 32,99

béžová/biela bordová/biela modrá/biela

 5  Blúzka Theresa a košeľa Kilian
Kvalitná pánska košeľa a dámska blúzka s farebne pasujúcim
vichy károm na manžetách a golieri. Jemne zúžená dámska blúz-
ka dostupná v 3/4 rukáve. Pánska košeľa s náprsným vreckom
a dlhým rukávom.
100% bavlna, 40° pranie
Dĺžka chrbta dámy: 64 cm pri veľkosti 36
Dĺžka chrbta páni: 80 cm pri veľkosti 39/40
¢	farba: černicová, tmavá modrá
¢	veľkosť dámska: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
¢	veľkosť pánska: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46

3/4 rukáv dámska 101191 kus: 49,49
dlhý rukáv pánska 101192 kus: 49,49

¢	pekný detail : v ichy-káro na vnútornom golieri a 
vnútorných manžetách¢	s bielou manžetou na rukávoch

pánska

dámska

Blúzka
Theresa
ks iba

4949

JEMNÉ 
PRÚŽK Y

VICHY-K ÁRO

pánska

pánska

dámska dámska

DLHODOBO 
ZNÍŽENÁ 

CENA!
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Košeľa
Kim
ks iba

3299

¢	ľahká údržba

¢	farebne stále vďaka prímesi 
polyesteru

¢	dámska blúzka a pánska košeľa v 
dvoch dĺžkach rukávov

¢	highlight: dámska blúzka s dlhým 
rukávom má rolovateľné rukávy

uu nohavice Chino str. 80

uu str. 82

uu str. 82

ĽAHKO UDRŽIAVATEĽNÁ KLASIKA

NOVÁ
KOLEKCIA
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NOVINKA ZA SUPER CENU

Blúzka/košeľa Kim
Blúzka a košeľa s náprsným vreckom. Moderný strih, v mnohých
farbách, s k rátkym alebo dlhým rukávom. Dámska blúzka je 
mierne zúžená. Dlhorukávová dámska blúzka má rolovateľné 
rukávy, môžete z nich urobiť 3/4. Materiál je jednoduchý na 
údržbu.
65% bavlna, 35% polyester, 40° pranie
Dĺžka chrbta dámy: 68 cm pri veľkosti 36
Dĺžka chrbta páni: 80 cm pri veľkosti 39/40
¢	farba:  biela, bordová, černicová, tmavá zelená, azúrová 

modrá, tmavá modrá, šedohnedá, čierna
¢	veľkosť dámska: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
¢	veľkosť pánska: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46

krátky rukáv dámska 124885 kus: 31,89
dlhý rukáv dámska 124886 kus: 32,99
krátky rukáv pánska 124890 kus: 31,89
dlhý rukáv pánska 124894 kus: 32,99

Košeľa
Kim
ks iba

3189

biela

biela

bordová

bordová

černicová

černicová

tmavá zelená

tmavá zelená

tmavá modrá

tmavá modrá

šedohnedá

šedohnedá

azúrová modrá

azúrová modrá

čierna

čierna

blúzka Kim:

košeľa Kim:
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PERFEKTNE SEDÍ

 2  Blúzka Kate
Zúžená dámska blúzka s krátkym rukávom, s výložkami a náprsnými vreckami. S elastanom pre
vyšší komfort pri nosení. Vďaka okrúhlemu spodnému lemu ju môžete nosiť aj nad nohavicami. 
98% bavlna, 2% elastan, 40° pranie
Dĺžka chrbta: 64 cm pri veľkosti 36
¢	farba krátky rukáv:  biela, bordová, černicová, jablkovo zelená, olivovo zelená, dymová modrá, 

šedohnedá, grafitová, čierna
¢	farba dlhý rukáv:  biela, černicová, dymová modrá, šedohnedá, čierna
¢	veľkosť: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

krátky rukáv dámska 101133 kus: 31,89
dlhý rukáv dámska 115254 kus: 32,99

bordovádymová modrá dymová 
modrá

černicovášedohnedá šedohnedájablkovo 
zelená

čierna grafitováolivovo 
zelená

čiernabielabiela

 1  Košeľa Jules
Zúžená pánska košeľa s moderným strihom, 2 náprsnými vreckami a rolovateľnými rukávmi pri dlhom 
rukáve. Dostupné aj s krátkym rukávom.
98% bavlna, 2% elastan, 40° pranie
Dĺžka chrbta: 78 cm pri veľkosti 39/40
¢	farba: biela, dymová modrá, šedohnedá, čierna
¢	veľkosť: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44

krátky rukáv pánska 115345 kus: 31,89
dlhý rukáv pánska 115346 kus: 32,99

Košeľa
Jules
ks iba

3299

Blúzka
Kate
ks od

3189

Košeľa
Jules
ks od

3189

¢	extra dlhé pre potreby 
v gastronómii

¢	s podielom elastanu pre 
slobodu pohybu

¢	rolovateľné rukávy

¢	farebne pasuje ku 
košeliam Bruce

¢	s podielom elastanu pre 
slobodu pohybu

¢	dostupná v 9 farbách
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biela bordová černicová olivovo 
zelená

jablkovo 
zelená

Košeľa
Bruce
ks od

3189

 3  Košeľa Bruce
Pánska košeľa so záševkami na chrbte, mierne zúžený strih. S prímesou elastanu pre vyšší kom-
fort pri nosení. Extra dlhý strih zabraňuje vyliezaniu z nohavíc, pre najvyššie nároky v gastronómii.
98% bavlna, 2% elastan, 40° pranie
Dĺžka chrbta: 78 cm pri veľkosti 39/40
¢	farba:  biela, bordová, černicová, jablkovo zelená, olivovo zelená, dymová modrá, šedohnedá, 

grafitová, čierna
¢	veľkosť: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46

krátky rukáv pánska 102411 kus: 31,89
dlhý rukáv pánska 100740 kus: 32,99

biela bordová dymová 
modrá

šedohnedáčernicová grafitováolivovo 
zelená

jablkovo 
zelená

čierna

 4  Blúzka Cecaria
Zúžená blúzka s krátkym a dlhým rukávom. Záševky na prednej i zadnej strane. Spodný lem je stri-
haný do oblúka. Gombíky sú farebne zladené s blúzkou. Krátke zahnuté rukávy s pekným zapínaním 
na 2 gombíky.
98% bavlna, 2% elastan, 40° pranie
Dĺžka chrbta: 64 cm pri veľkosti 36
¢	farba:  biela, bordová, černicová, jablkovo zelená  NEW  , olivovo zelená, dymová modrá, 

šedohnedá  NEW  , grafitová, čierna
¢	veľkosť: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

krátky rukáv dámska 101403 kus: 37,39
dlhý rukáv dámska 101708 kus: 38,49

dymová 
modrá

šedohnedá grafitová čierna

Blúzka
Cecaria
ks iba

3739

¢	extra dlhá 
pre potreby v 
gastronómii

¢	ľahká údržba

¢	úzky strih

¢	s podielom elastanu pre 
slobodu pohybu

¢	ľahká údržba

¢	veľ ký výber farieb

uu traky str. 82

NOVÉ
FARBY
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MODERNÁ ELEGANCIA

 1  Blúzka Tabea
Dámska blúzka s krátkym a dlhým rukávom a modernou man-
žetou. Z ľahko udržiavateľnej zmesi materiálu bavlna-polyester.
65% bavlna, 35% polyester, 40° pranie
Dĺžka chrbta: 69 cm pri veľkosti 36
¢	farba: biela, čierna
¢	veľkosť: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

krátky rukáv dámska 115257 kus: 26,39
dlhý rukáv dámska 100920 kus: 27,49

NOVINKA - Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte.

od 3 ks*
krátky rukáv 24,19
dlhý rukáv 25,29

ušetríte až 8%
*pri rovnakej farbe a veľkosti

biela čierna

Blúzka
Tabea
ks od

2419

od 3 ks*

¢	per fektná pre výšivku alebo potlač loga

uu personalizácia str. 142

ZĽAVA
MNOŽSTEVNÁ
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 3  Blúzka Filipa
V páse mierne zúžená dámska blúzka v p ríjemnej kvalite so 
záševkami.
100% bavlna, 40° pranie
Dĺžka chrbta: 66 cm pri veľkosti 36
¢	farba: biela, krémová, šedohnedá, čokoládová, čierna  NEW  
¢	veľkosť: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

krátky rukáv dámska 100659 kus: 36,29
3/4 rukáv dámska 101976 kus: 37,39
dlhý rukáv dámska 101977 kus: 38,49

biela krémová šedohnedá čokoládová čierna

¢	3 rôzne dĺžky rukávov

¢	extra dlhá pre potreby v 
gastronómii

¢	ľahká údržba

Blúzka
Filipa
ks od

3629

 4  Košeľa Marc
Pánska košeľa v príjemnej kvalite s 1 náprsným vreckom a vrec-
kom na pero.
100% bavlna, 40° pranie
Dĺžka chrbta: 80 cm pri veľkosti 39/40
¢	farba: biela, krémová, šedohnedá, čokoládová, čierna
¢	veľkosť: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46

krátky rukáv pánska 102366 kus: 37,39
dlhý rukáv pánska 100658 kus: 38,49

biela krémová šedohnedá čokoládová čierna

¢	extra dlhá pre potreby v 
gastronómii

¢	náprsné vrecko a vrecko na 
pero

¢	ľahká údržba

Košeľa
Marc
ks od

3739

 2  Košeľa Rico
Pánska košeľa z ľahko udržiavateľného materiálu s 1 náprsným
vreckom.
65% polyester, 35% bavlna, 40° pranie
Dĺžka chrbta: 84 cm pri veľkosti 39/40
¢	farba: biela, čierna
¢	veľkosť: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46

krátky rukáv pánska 102244 kus: 26,39
dlhý rukáv pánska 101054 kus: 27,49

NOVINKA - Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte.

od 3 ks*
krátky rukáv 24,19
dlhý rukáv 25,29

ušetríte 8%
*pri rovnakej farbe a veľkosti

biela čierna

¢	extra dlhá pre potreby v 
gastronómii

¢	ľahko udržiavateľ ný materiál 
bavlna-polyester

¢	ľahká údržba, nenáročné 
žehlenie

Košeľa
Rico
ks od

2419

od 3 ks*
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¢	ľahká údržba

¢	Fiore: s trih pasuje na všetky typy postáv, 
blúzka je mierne zúžená a vpredu cez 
brucho má rovný strih

¢	elegantné, kry té zapínanie

¢	extra dlhé pre potreby v gastronómii

Košeľa
Noah
ks iba

3299

Blúzka
Fiore
ks iba

2859

uu traky str. 82, zástera Botero str. 23

ŠTÝLOVÁ OBSLUHA

NOVÁ
FARBA
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 2  Košeľa Noah
Pánska košeľa v ľahko udržiavateľnej kvalite.
67% bavlna, 33% polyester, 40° pranie
Dĺžka chrbta: 78 cm pri veľkosti 39/40
¢	farba:  biela, krémová, bordová, šedohnedá  NEW  , šedá, čierna
¢	veľkosť: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46

krátky rukáv pánska 115348 kus: 31,89
dlhý rukáv pánska 115349 kus: 32,99

 1  Blúzka Fiore
Dámska blúzka zo zmiešaného materiálu s krytým zapínaním.
67% bavlna, 33% polyester, 40° pranie
Dĺžka chrbta: 70 cm pri veľkosti 36
¢	farba:  biela, krémová, bordová, šedohnedá  NEW  , šedá, čierna
¢	veľkosť: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

krátky rukáv dámska 101890 kus: 27,49
3/4 rukáv dámska 101855 kus: 28,59
dlhý rukáv dámska 101908 kus: 29,69

biela

biela

krátky rukáv krátky rukáv3/4 rukáv dlhý rukáv dlhý rukáv

krémová

krémová

bordová

bordová

šedohnedá

šedohnedá

šedá

šedá

čierna

čierna

NAJPREDÁVANEJŠIE PRODUKTY ZA SUPER CENU
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TOP PRODUKT

¢	moderný strih, mierne zúžená

¢	ľahká údržba

¢	kvali tná zmes bavlna-polyester

¢	dámska blúzka v 2 dĺžkach rukávov

Košeľa
Delano
ks iba

4399

uu ďalšie informácie na www.palazzo.skuu zástera Smoking str. 42
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Elegantná a klasická čierna alebo biela: Tou nikdy nič 

nepokazíte. Blúzka a košeľa Delano sú ľahké na údržbu 

a vďaka kvalitnému zloženiu aj dlhotrvácne.

¢	pekná manžeta

¢	elegantný klasický golier

VAŠE VÝHODY  
S DELANO

 ¢ ľahko udržiavateľný materiál: šetrí čas pri praní a 

žehlení

 ¢ kvalitné vlákna: blúzky a košele vyzerajú dlhú 

dobu pekne

Blúzka/košeľa Delano
Blúzka a košeľa v čiernej alebo bielej farbe. Kvalitný a ľahko udržiavateľný materiál. Mierne zúžená 
dámska blúzka má 3/4 alebo dlhý rukáv.
65% bavlna, 35% polyester, 40° pranie
Dĺžka chrbta dámy: 70 cm pri veľkosti 36
Dĺžka chrbta páni: 79 cm pri veľkosti 39/40
¢	farba: biela, čierna
¢	veľkosť dámska: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
¢	veľkosť pánska: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46

3/4 rukáv dámska 124883 kus: 42,89
dlhý rukáv dámska 124884 kus: 43,99
dlhý rukáv pánska 124889 kus: 43,99

pánska

dámska

kvalitný, ľahko 
udr ž iavate ľ ný 

materiál

klasický 
golier

NOVÁ
KOLEKCIA
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JEDNODUCHÁ ELEGANCIA 

uu kravata Color úzka str. 83

¢	dostupné 2 dĺžky rukávov

¢	extra dlhá pre potreby v 
gastronómii

¢	pohodlná a elastická

Blúzka
Lucie
ks iba

2969

Blúzka
Zena
ks iba

3189

Blúzka
Maren
ks iba

3299
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 2  Blúzka Lucie
Dámska blúzka s k rátkym rukávom, s r iasením vo výstrihu a 
malými gombíkmi. So zipsovým zapínaním na strane.
98% bavlna, 2% elastan, 40° pranie
Dĺžka chrbta: 65 cm pri veľkosti 36
¢	farba: biela, čierna
¢	veľkosť: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

krátky rukáv dámska 100936 kus: 29,69

 3  Blúzka Maren
Klasická košeľová blúzka s rovným strihom v 3 dĺžkach rukávov.
100% bavlna, 60° pranie
Dĺžka chrbta: 65 cm pri veľkosti 36
¢	farba: biela
¢	veľkosť: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

krátky rukáv dámska 100396 kus: 30,79
3/4 rukáv dámska 101817 kus: 31,89
dlhý rukáv dámska 101818 kus: 32,99

 1  Blúzka Zena
Moderná zúžená dámska blúzka s 3/4 alebo dlhým rukávom so 
zapínaním po celej dĺžke. Záševky na prednej i zadnej strane.
98% bavlna, 2% elastan, 40° pranie
Dĺžka chrbta: 69 cm pri veľkosti 36
¢	farba: biela, čierna
¢	veľkosť: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

3/4 rukáv dámska 125155 kus: 31,89
dlhý rukáv dámska 125156 kus: 32,99

zmena strihu: teraz so zapínaním po celej dĺžke

¢	 rovný strih

¢	 ľahká údržba

¢	3 dĺžky rukávov

¢	zipsové zapínanie na strane

¢	riasený výstrih s malými 
gombíkmi

DLHODOBO 
ZNÍŽENÁ 

CENA!
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VYSLANCI MÓDY

uu str. 61

uu str. 52

uu str. 63

uu nohavice Chino str. 80
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VESTY

 1  Vesta Blake
Moderná vesta pre dámy i pánov s taftovým chrbtom a nastaviteľ-
nou šírkou. Dámska s dvomi vreckami, pánska s tromi vreckami.
55% polyester, 45% lyocell (Tencel®), 30°-jemné pranie
Dĺžka chrbta dámy: 51 cm pri veľkosti 36
Dĺžka chrbta páni: 56 cm pri veľkosti 50
¢	farba: svetlá modrá
¢	veľkosť dámska: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
¢	veľkosť pánska: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

dámska 117580 kus: 54,99
pánska 117581 kus: 54,99

 2  Vesta Limerick
Klasická vesta pre dámy i pánov s taftovým chrbtom a nastaviteľ-
nou šírkou. Dámska s dvomi vreckami, pánska s tromi vreckami.
55% polyester, 45% vlna, 30°-jemné pranie
Dĺžka chrbta dámy: 51 cm pri veľkosti 36
Dĺžka chrbta páni: 56 cm pri veľkosti 50
¢	farba: antracitová
¢	veľkosť dámska: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
¢	veľkosť pánska: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

dámska 117582 kus: 54,99
pánska 117583 kus: 54,99

dámskadámska

dámskapánska

pánskapánska

¢	taf tový chrbát

¢	nastaviteľ ná šírka chrbta

¢	mierne farebné zmeny sú po 
praní možné a postarajú sa o 
nezameniteľný vzhľad vesty

¢	cool vzhľad

Vesta
Limerick
ks iba

5499

Vesta
Blake
ks iba

5499

uu viac informácií str. 135

¢	taf tový chrbát

¢	nastaviteľ ná šírka chrbta

¢	kvali tný materiál s elegantným 
vzhľadom

068-069_JL_0319_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.RO.CA.IS.indd   69 28.01.19   19:13



7070 OBSLUHA

ELEGANCIA A ŠTÝL

¢	veľ ký výber farieb

¢	dlhotrvácna a ľahko 
udržiavateľ ná

¢	farebne stála

uu zástera Nando str. 25, púzdro na peňaženku Rio str. 82, retiazka str. 82
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Vesta Bistro
Dámska a pánska vesta. Predná aj zadná strana sú z ľahko udržiavateľného zmiešaného materiálu. 
Dámska vesta: 2 lemované vonkajšie vrecká. Pánska vesta: 3 lemované vonkajšie vrecká a
1 náprsné vrecko.
65% polyester, 35% bavlna, 40° pranie
Dĺžka chrbta dámy: 55 cm pri veľkosti 36
Dĺžka chrbta páni: 66 cm pri veľkosti 50
¢	farba: bordová, šedohnedá, svetlá šedá  NEW  , grafitová, čierna
¢	veľkosť dámska: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
¢	veľkosť pánska: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

dámska 102217 kus: 25,29
pánska 100528 kus: 25,29

NOVINKA - Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte.

od 3 ks*
21,99

ušetríte až 13%

*pri rovnakej farbe a veľkosti

NAJPREDÁVANEJŠIE PRODUKTY ZA SUPER CENY

dámska

pánska

bordová šedohnedá svetlá šedá čiernagrafitová

dámska

Vesta
Bistro
ks iba

2199

od 3 ks*

bordová šedohnedá svetlá šedá čiernagrafitová

pánska

NOVÁ
FARBA

ZĽAVA
MNOŽSTEVNÁ
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¢	moderný prúžkovaný vzor

¢	ľahká údržba

¢	s prímesou elastanu

¢	s bavlnenou podšívkou na chrbte

TOP PRODUKT

Vesta
Pinstripe
ks iba

5499

uu blúzka a košeľa Delano str. 65,  
retiazka str. 82, nohavice Chino str. 80 uu ďalšie informácie na www.palazzo.sk
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¢	nastaviteľ ná šírka chrbta

¢	moderná fazóna

VAŠE VÝHODY  
S PINSTRIPE

Perfektný strih a pohodlie vďaka prímesi elastanu: 

Vaši zamestnanci sa budú cítiť dobre!

Prúžky sú späť! Klasický biznis vzor sa ukazuje aj v 

obsluhe. Či už ležérny alebo elegantný: s jemnými 

prúžkami zabodujú Vaši zamestnanci na plnej čiare.

Vesta Pinstripe
Dámska a pánska vesta s klasickým prúžkovaným vzorom, fazónou, tromi vreckami a nastaviteľnou 
šírkou chrbta. S prímesou elastanu pre lepšie pohodlie. Dámsky model je mierne zúžený. Jednoduchá 
údržba. S bavlnenou podšívkou v chrbtovej oblasti.
96% bavlna, 2% polyester, 2% elastan, 30° pranie
Dĺžka chrbta dámy: 49 cm pri veľkosti 36
Dĺžka chrbta páni: 60 cm pri veľkosti 50
¢	farba: tmavá modrá
¢	veľkosť dámska: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
¢	veľkosť pánska: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

dámska 124888 kus: 54,99
pánska 124897 kus: 54,99

dámska

pánska

moderná 
fazóna

jemné 
prúžky

JEMNÉ 
PRÚŽKY

po praní sú možné mierne zmeny farby, ktoré sa postarajú o jedinečný 
a nezameniteľný vzhľad vesty

NOVÁ
KOLEKCIA
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KLASIKA A HIP

Vesta
Lagos
ks iba

5499

Vesta
Austin
ks iba

6269

uu košeľa a blúzka Delano str. 65, kravata Bo úzka str. 83

¢	moderný strih

¢	cool a klasika zároveň

¢	nastaviteľ ná šírka chrbta

NOVÁ
KOLEKCIA
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 1  Vesta Austin
Moderná kvalitná vesta zo strečového saténu alebo hnedej látky
vo vzore rybacej kosti. Zapínanie na 6 gombíkov, vonkajšie vrec-
ká z kontrastného materiálu, kompletne podšitá. Dámska vesta
s fazónou a malými rukávmi. Pánska vesta s náprsným vreckom.
hnedá: 60% vlna, 40% polyester, 30° pranie
čierna: 97% bavlna, 3% elastan, 30° pranie
Dĺžka chrbta dámy: 53,5 cm pri veľkosti 36
Dĺžka chrbta páni: 61,5 cm pri veľkosti 50
¢	farba: hnedá, čierna
¢	veľkosť dámska: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
¢	veľkosť pánska: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

dámska, hnedá 124803 kus: 62,69
pánska, hnedá 124853 kus: 62,69
dámska, čierna 124797 kus: 54,99
pánska, čierna 124852 kus: 54,99

hnedá čierna

VZOR RYBACEJ 
KOSTI

štýlová zmena: vesty Austin teraz v 
modernejšom strihu

 2  Vesta Lagos
Čierna dámska a pánska vesta s prímesou elastanu, s polyeste-
rovým chrbtom. S nastaviteľnou šírkou chrbta a tromi vreckami. 
Dámsky model je mierne zúžený.
53% polyester, 43% vlna, 4% elastan, 30° pranie
Dĺžka chrbta dámy: 50 cm pri veľkosti 36
Dĺžka chrbta páni: 60 cm pri veľkosti 50
¢	farba: čierna
¢	veľkosť dámska: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
¢	veľkosť pánska: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

dámska 125015 kus: 54,99
pánska 125016 kus: 54,99

dámskadámska

¢	ľahká údržba

¢	nastaviteľ ná šírka chrbta

¢	s prímesou elastanu

DLHODOBO 
ZNÍŽENÁ 

CENA!

 3  Vesta Classic
Žakárová vesta z ľahko udržiavateľného materiálu so zapínaním
na 5 gombíkov, s čiernym taftovým chrbtom a nastaviteľným
patentom. Dámska vesta: 2 lemované vonkajšie vrecká. Pánska
vesta: 3 lemované vrecká a 1 náprsné vrecko.
100% polyester, 30° pranie
Dĺžka chrbta dámy: 56 cm pri veľkosti 36
Dĺžka chrbta páni: 67 cm pri veľkosti 50
¢	farba: bordová, čierna
¢	veľkosť dámska: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
¢	veľkosť pánska: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

dámska 100318 kus: 40,69
pánska 100319 kus: 40,69

dámska

pánska
pánska

pánska

ŽAK ÁROV Ý 
VZOR

bordová čierna

¢	pánska vesta s vnútorným 
vreckom

¢	robustná a rýchloschnúca

¢	ľahká údržba
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ŠTRIK JE ŠIK

VAŠE VÝHODY S  
CECILIA A CRISTIANO

 ¢ modernizovaný strih a optimalizácia materiálu, teraz s 

merino vlnou extrafine prímesou pre prí jemné nosenie 

bez škrabania

 ¢ jemná merino vlna s priedušným a teplotu 

vyrovnávajúcim pôsobením: budete sa cítiť dobre

 ¢ vlna neutralizuje pachy: žiadny zápach potu
¢	možné prať v práčke

¢	neutralizuje pachy

¢	kvali tná merino vlna ex trafine

Pulóver
Solaro
ks iba

6599

Vesta
Mirco
ks iba

6049

Cardigan
Cecilia
ks iba

7699

uu str. 81

uu košeľa Chambray str. 52

uu kravata Bo úzka str. 83, púzdro na peňaženku Rio str. 82
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ŠTRIK

 1  Cardigan Cecilia a Cristiano
Klasický dámsky a pánsky svetrík z kvalitnej merino vlny s V-vý-
strihom a zapínaním na gombíky. Na rukávoch s jemne prúžkova-
nými manžetami.
50% vlna, 50% polyacryl, 40° jemné pranie
Dĺžka chrbta dámy: 64 cm pri veľkosti S
Dĺžka chrbta páni: 69 cm pri veľkosti M
¢	farba: šedá, čierna
¢	veľkosť dámska: XS, S, M, L, XL
¢	veľkosť pánska: S, M, L, XL, 2XL

dlhý rukáv dámsky 125323 kus: 76,99
dlhý rukáv pánsky 125324 kus: 76,99

 3  Pulóver Sofia a Solaro
Ľahko udržiavateľný dámsky a pánsky pulóver s V-výstrihom z
kvalitnej merino vlny. S jemne prúžkovanou manžetou.
50% vlna, 50% polyacryl, 40° jemné pranie
Dĺžka chrbta dámy: 64 cm pri veľkosti S
Dĺžka chrbta páni: 69 cm pri veľkosti M
¢	farba: šedá, čierna
¢	veľkosť dámska: XS, S, M, L, XL
¢	veľkosť pánska: S, M, L, XL, 2XL

dlhý rukáv dámsky 125327 kus: 65,99
dlhý rukáv pánsky 125328 kus: 65,99

 2  Vesta Miranda a Mirco
Moderná dámska a pánska vesta z kvalitnej merino vlny, ktorá
prekvapí nadčasovým strihom. Jemné prúžkované okraje vo 
výstrihu, okolo ramien a na spodnom obvode.
50% vlna, 50% polyacryl, 40° jemné pranie
Dĺžka chrbta dámy: 64 cm pri veľkosti S
Dĺžka chrbta páni: 69 cm pri veľkosti M
¢	farba: šedá, čierna
¢	veľkosť dámska: XS, S, M, L, XL
¢	veľkosť pánska: S, M, L, XL, 2XL

vesta dámska 125326 kus: 60,49
vesta pánska 125325 kus: 60,49

Vesta
Miranda a Mirco
ks iba

6049

¢	mäkké a ľahké

¢	pranie v práčke

¢	kvali tná vlna: merino ex trafine

dámsky

pánsky

pánska

pánsky

dámska

dámsky

šedá šedá šedáčierna čierna čierna

zmena štýlu:  modernizovaný strih, teraz s 
merino vlnou extrafine
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ZÁZRAKY OBSLUHY

Blúzy
May
ks iba

5499

¢	drží t var

¢	elegantný svetlý denimuu str. 81

uu str. 81
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BLÚZY

pánska

Blúza May
Blúza pre dámy i pánov s dvomi veľkými postrannými vreckami, veľkými gombíkmi a záhybom na
chrbte. Pánska blúza s náprsným vreckom. Čierna a biela blúza je z inovatívneho Werin Tec Light
materiálu: Blúza je priedušná, rýchlo schne a aktívne reguluje vlhkosť. Blúzy z denimového materiálu 
majú na ramenách dekoratívne výložky a cvokové zapínanie.
biela a čierna: 58% bavlna, 42% polyester, 180 g/m², 60° pranie
svetlý denim: 100% bavlna, 255 g/m², 40° pranie
Dĺžka chrbta dámy: 65 cm pri veľkosti 36
Dĺžka chrbta páni: 75 cm pri veľkosti 50
¢	farba: biela, čierna, svetlý denim
¢	veľkosť dámska: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
¢	veľkosť pánska: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

dámska, biela a čierna 120055 kus: 54,99
pánska, biela a čierna 120057 kus: 54,99
dámska, svetlý denim 120056 kus: 54,99
pánska, svetlý denim 120058 kus: 54,99

biela a čierna: svetlý denim:

¢	rýchloschnúci povrch

¢	priedušná vďaka aktívnemu 
manažmentu vlhkosti

dámska

BEST OF MARKET 2018

Naša víťazka: Blúza May vyhrala cenu „Best 

of Market“ 2018 v k ategórii dizajn produkt. 

Porotu zaujal hlavne vlastný, pre JOBELINE 

vyvinutý funkčný materiál WERIN® TEC Light.

uu Viac info str. 112
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dámske

NOHAVICE PRE OBSLUHU

biela

 1  Nohavice Chino
Pohodlné chino nohavice pre dámy a pánov s elastanom pre poho-
dlnejšie nosenie. Gumička v pásovke nohavíc zabraňuje šmýkaniu 
sa košieľ a blúzok. Praktické vrecká s vreckom na pero vpravo a 
zadné vrecká so zapínaním na gombík. Rovný strih.
97% bavlna, 3% elastan, 30° pranie
Vnútorná dĺžka nohavíc dámy: 78 cm pri veľkosti 36
Vnútorná dĺžka nohavíc páni: 84 cm pri veľkosti 50
¢	farba: biela  NEW  , béžová, khaki  NEW  , tmavá modrá
¢	veľkosť dámska: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
¢	veľkosť pánska: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

dámske 117516 kus: 65,99
pánske 117517 kus: 65,99

béžová khaki tmavá 
modrá

pánske

Nohavice
Chino
ks iba

6599

¢	zapracované vrecko na pero¢	2 vrecká s gombíkmi¢	gumička v pásovke

uu vesta L imerick str. 69

NOVÉ
FARBY
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NOHAVICE

pánske pánske

dámske dámske

Džínsy
Dover
ks iba

4949

biela & 
čierna: modrá:

 3  Džínsy Dover
Džínsy pre dámy i pánov. Dámske džínsy: úzky strih, 2 predné 
vrecká, 2 zadné vrecká, 6 pútok na opasok, zips vpredu v strede.
Pánske džínsy s rovným strihom, 5 pútok na opasok, 2 predné 
vrecká, 2 zadné vrecká, zips vpredu v strede.
biela a čierna: 97% bavlna (denim), 3% elastan, 60° pranie
modrá: 98% bavlna (denim), 2% elastan, 40° pranie
Vnútorná dĺžka nohavíc dámy: 81 cm pri veľkosti 36 
Vnútorná dĺžka nohavíc páni: 82 cm pri veľkosti 50
¢	farba: biela, modrá, čierna
¢	veľkosť dámska: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
¢	veľkosť pánska: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

dámske, biela a čierna 117522 kus: 49,49
pánske, biela a čierna 101716 kus: 49,49
dámske, modrá 119268 kus: 49,49
pánske, modrá 119269 kus: 49,49

biela modrá čierna

 2  Džínsy Jaden
Moderné dámske a pánske džínsy s mierne zúženým moderným
strihom. 5-vreckový štýl: 2 oblé vrecká vpredu, malé vrecko na
pravej strane, 2 vrecká vzadu. Pútka na opasok. Zipsové zapína-
nie vpredu v strede.
99% bavlna (denim), 1% elastan, 40° pranie
Vnútorná dĺžka nohavíc dámy: 77 cm pri veľkosti 36
Vnútorná dĺžka nohavíc páni: 82 cm pri veľkosti 50
¢	farba: modrá, tmavá šedá
¢	veľkosť dámska: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
¢	veľkosť pánska: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

dámske 124908 kus: 54,99
pánske 124912 kus: 54,99

modrá tmavá šedá

¢	zadné vrecká ¢	zadné vrecká

¢	úzky strih

¢	s prímesou elastanu pre 
pohodlnejšie nosenie

Džínsy
Jaden
ks iba

5499

DLHODOBO 
ZNÍŽENÁ 

CENA!
NOVÁ
KOLEKCIA
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 3  Púzdro na peňaženku Jerry
Púzdro na peňaženku s ražbou JOBELINE, s 3 priečinkami na pero, 
peňaženku a blok.
koža
¢	farba: čierna
¢	veľkosť: 16 x 27 cm (v x š)

101268 kus: 21,99

 1  Púzdro na peňaženku Anton
Čierne púzdro na peňaženku z pravej kože s dvomi veľkými kapsa-
mi na peňaženku a zápisník. Vzadu sa nachádza ďalší priečinok 
so suchým zipsom. Vpravo je putko na pero, aby ste ho mali vždy
po ruke.
koža
¢	farba: čierna
¢	veľkosť: 13 x 26 cm (v x š)

120080 kus: 32,99

 2  Púzdro na peňaženku Tom
Púzdro na peňaženku s 3 priečinkami na pero, peňaženku a blok. 
Vrátane pera a retiazky s klipom.
koža
¢	farba: čierna
¢	veľkosť: 15 x 20 cm (v x š)

100209 kus: 15,39

 4  Peňaženka Salzburg
Peňaženka so 6 vnút. priečinkami, prieč. na mince, zipsom a 
vonk. priečinkom.
koža
¢	farba: čierna
¢	veľkosť: 11,5 x 18,5 cm (v x š)

100462 kus: 27,49

 6  Čašnícka retiazka
Pre kľúčik od kasy a pero, 60 cm dlhá s háčikom a krúžkom na 
kľúčik.
¢	farba: strieborná

100212 kus: 3,84

 10  Mašľa Alva
Mašľa s nastaviteľnou gumičkou pre pohodlné nosenie.
100% polyester, 30° pranie
¢	farba: čierna

101661 kus: 10,99

 5  Peňaženka Fred
Čierna kožená peňaženka so 6 priečinkami, priečinkom na mince, 
priečinkom so zipsom a vonkajším priečinkom. Praktické: Uzá-
ver má nastaviteľnú veľkosť podľa toho, aká plná je peňaženka.
koža
¢	farba: čierna
¢	veľkosť: 10,5 x 17,5 cm (v x š)

120078 kus: 43,99

 9  Motýlik Marco
Motýlik s nastaviteľnou šírkou.
100% polyester.
¢	farba: bordová, čierna

115955 kus: 7,69

 11  Držiaky na rukávy
Nastaviteľné, elastické prúžky pre obvod do max. 39 cm, v poho-
dlnej šírke 2,5 cm s praktickým klipovým zapínaním.
¢	farba: čierna

117222 pár: 18,69

 7  Traky
Traky v trendovej Y-forme s 3 kovovými klipmi zo zmesi materiálu
polyester-elastan. Šírka: 2,5 cm.
zmes polyester-elastan
¢	farba: hnedá, čierna

hnedá 118728 kus: 21,99
čierna 115659 kus: 21,99

 8  Traky s koženou aplikáciou
Traky v t rendovej Y-forme s aplikáciou z pravej kože. Dĺžkovo 
nastaviteľné. Šírka: 2,5 cm.
zmes polyester-elastan
¢	farba: bordová, tmavá modrá
¢	dĺžka:  110 cm (pre osoby s výškou max. 175 cm),               

120 cm (pre osoby s výškou od 175 cm)

124898 kus: 32,99

 13  Opasková taška
Moderná opasková taška s 3 zapracovanými vreckami a 1 vrec-
kom na zips. Univerzálne nastaviteľná šírka a zapínanie na klip.
Zadná strana je kompletne podšitá.
farebné: 65% polyester, 35% bavlna, 60° pranie
denim: 100% bavlna, 40° pranie
¢	farba: bordová, čierna, denim
¢	veľkosť: 40 x 25 cm (d x š)

farebné: 40 x 25 cm (d x š) 101057 kus: 12,09
denim: 40 x 25 cm (d x š) 117223 kus: 18,69

 12 Púzdro na peňaženku Rio
Púzdro na peňaženku s miestom pre peňaženku, poznámkový blok 
a pero.  
farebné: 65% polyester, 35% bavlna, 60° pranie
denim: 100% bavlna, 40° pranie
¢	farba: šedohnedá, čierna, denim
¢	veľkosť: 15,5 x 24,5 cm (d x š)

farebné: 15,5 x 24,5 cm (d x š) 100210 kus: 9,89
denim: 15,5 x 24,5 cm (d x š) 118750 kus: 16,49

denim:farebné:

farebné: denim:

čiernatmavá modrá

čierna

denimbordovábordová

hnedá

čierna denimšedohnedá

Držiaky na rukávy
pár iba

1869

KOŽENÁ APLIKÁCIA

a

bc

NOVÁ
KOLEKCIA
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DOPLNKY

*pri rovnakej farbe *pri rovnakej farbe

 18  Kravata Bo
Jednofarebná kravata pasujúca k nášmu sortimentu produktov. 
Šírka: 9 cm.
65% polyester, 35% bavlna, 60° pranie
¢	farba:  mango, bordová, černicová, jablkovo zelená, olivovo 

zelená, šedohnedá, čokoládová, grafitová, čierna

101138 kus: 9,34

farebná: denim:

 16  Kravata Bo úzka
Jednofarebná kravata. Šírka 5 cm.
farebná: 65% polyester, 35% bavlna, 60° pranie
denim: 100% bavlna, 40° pranie
¢	farba: bordová, šedá, čierna, denim

farebná 117211 kus: 8,79
denim 115961 kus: 16,49

 14  Kravatka Terry
Čašnícka kravatka v jednofarebnom alebo prúžkovanom dizajne.
uni: 65% polyester, 35% bavlna, 60° pranie
čierna/biela prúžkovaná: 100% bavlna, 60° pranie
¢	farba:  mango, červená, bordová, černicová, jablkovo zelená, 

olivovo zelená, tmavá zelená  NEW  , modrá  NEW  , 
tmavá modrá, piesková, šedohnedá, čokoládová, svetlá 
šedá  NEW  , šedá, grafitová, čierna, prúžkovaná

uni 100578 kus: 6,59
čierna/biela prúžkovaná 117215 kus: 6,59

*pri rovnakej farbe

 19  Kravata Color
Jednofarebná kravata.
100% polyester, 30° pranie
¢	farba:  bordová, šedohnedá, čierna

117214 kus: 14,84

 17  Kravata Color úzka
Úzka kravata v rôznych farbách.
100% polyester, 30° pranie
¢	farba:  bordová, šedohnedá, čierna

100495 kus: 14,84

 15  Kravatka Terry Satin
Čašnícka kravatka so saténovým povrchom.
100% polyester, 30° pranie
¢	farba: čierna

101761 kus: 8,79

čierna

bordová bordová

bordová

šedá šedo-
hnedá

šedo-
hnedá

čierna čierna

čierna

denim

šedo-
hnedá

čokolá-
dová

grafi-
tová

čierna

mango bordová černicová
jablkovo 
zelená

olivovo 
zelená

jablkovo 
zelená

mango olivovo 
zelená

šedo-
hnedá

čokolá-
dová

černicová

tmavá 
modrá

čierna

tmavá 
zelená

červená

svetlá 
šedá

šedápies-
ková

čierna/
biela

modrá

bordová

grafi-
tová

Kravata
Color
ks iba

1484

ZĽAVA
MNOŽSTEVNÁ

NOVINKA - Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte.

od 10 ks* od 20 ks*
farebná: 7,69 6,59

ušetríte 12% ušetríte 25%

NOVINKA - Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte.

od 10 ks* od 20 ks*
8,24 7,14

ušetríte 11% ušetríte 23%

NOVINKA - Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte.

od 10 ks* od 20 ks*
5,49 4,39

ušetríte 16% ušetríte 33%
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Očarí na prvý pohľad

RECEPCIA
Klasické nadčasové outfity od 

JOBELINE vytvárajú dôveru 

a vyžarujú spoľahlivosť. Vaši 

hostia sa tak budú cítiť ako 

doma!
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čierna čierna čierna

čierna

tmavá modrá tmavá modrá tmavá modrá

tmavá modrá

 2  Sako Kairi
Tvarované dámske sako s fazónou a zapracovanými vreckami, 
dvojité stehy, rázporok vzadu v strede, kompletne podšité, z ľah-
ko udržiavateľného materiálu. Záševky vpredu aj vzadu, ozdobné 
gombíky na manžetách.
38% polyester, 30% vlna, 30% viskóza, 2% elastan 
30°-jemné pranie
Dĺžka chrbta: 62 cm pri veľkosti 36
¢	farba: tmavá modrá, čierna
¢	veľkosť: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

dlhý rukáv dámske 101622 kus: 119,90

 1  Sako Carina
Krátke moderné sako s fazónou, zapracovanými vreckami, vnú-
torným vreckom vľavo, dvojitým stehom šitými rukávmi a rázpor-
kom vzadu v strede. Kompletne podšité. Záševky vpredu a vzadu, 
ozdobné gombíky na manžetách.
38% polyester, 30% vlna, 30% viskóza, 2% elastan 
30°-jemné pranie
Dĺžka chrbta: 60 cm pri veľkosti 36
¢	farba: tmavá modrá, čierna
¢	veľkosť: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

dlhý rukáv dámske 125013 kus: 109,99

 3  Sako Mona
Krátke moderné dámske sako so stojačikom, 2 zapracovanými 
vreckami, dvojitými stehmi a záševkami vpredu i v zadu. Kom-
pletne podšité.
38% polyester, 30% vlna, 30% viskóza, 2% elastan 
30°-jemné pranie
Dĺžka chrbta: 54 cm pri veľkosti 36
¢	farba: tmavá modrá, čierna
¢	veľkosť: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

dlhý rukáv dámske 125014 kus: 130,90

 4  Púzdrové šaty Leona
Šaty s krátkym rukávom, so záševkami vpredu i vzadu. Rázporok 
a zipsové zapínanie vzadu v strede. Kompletne podšité. Vrchná 
časť: podšívka 100 % bavlna. Sukňa: podšívka z priliehavého 
mierne elastického polyesteru.
38% polyester, 30% vlna, 30% viskóza, 2% elastan
30°-jemné pranie
Dĺžka šiat: 94 cm pri veľkosti 36
¢	farba: tmavá modrá, čierna
¢	veľkosť: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

125017 kus: 87,99

PRE PERFEKTNÝ 
PRVÝ DOJEM

Personál na recepcii je vizitkou hotela. Dôležitý je prvý dojem.

Ten je s oblečením od JOBELINE dobrý, napríklad s mierne tvarovaný-

mi šatami Leona a ich pekným strihom. Veľké plus nášho oblečenia 

pre recepciu: Všetky produkty sú jednoducho udržiavateľné, nevy-

tvárajú sa na nich žmolky. Saká môžete jednoducho vyprať v práčke.

NOVÁ
KOLEKCIA
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RECEPCIA

BEZ TVORBY ŽMOLKOV

 1  Vesta Sidney
Dámska vesta z ľahko udržiavateľného materiálu s lemovanými 
vreckami, nastavovacím patentom a záševkami na prednej i zadnej 
strane. Kompletne podšitá.
38% polyester, 30% vlna, 30% viskóza, 2% elastan
30°-jemné pranie
Dĺžka chrbta: 57 cm pri veľkosti 36
¢	farba: tmavá modrá, čierna
¢	veľkosť: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

vesta dámska 124851 kus: 65,99

 2  Šatka Kelly
Šatka v rôznych farbách, pasujúcich k našim kravatám. Vašej
kreativite sa tu medze nekladú, dodajte vašim outfitom šmrnc.
100% polyester, 30° pranie
¢	farba:  bordová, černicová, svetlá modrá, modrá, čierna
¢	veľkosť: 50 x 50 cm (d x š)

117217 kus: 21,99

bordová černicová svetlá 
modrá

modrá čierna

¢	materiál bez tvorby žmolkov

¢	ľahká údržba

¢	prímes elastanu pre 
pohodlnejšie nosenie

Vesta
Sidney
ks iba

6599

¢	30°-jemné pranie

¢	bez tvorby žmolkov

¢	pohodlné nosenie vďaka 
prímesi elastanu
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 5  Nohavice Nayla
Moderné bedrové úzke nohavice so šikmými vreckami na pred-
nej strane, zapracovaným zipsom vpredu v strede a pútkami na
opasok. Patentové vrecká na zadnej strane. Pásovka s vnútornou 
gumičkou zabraňuje šmýkaniu sa blúzok z nohavíc.
38% polyester, 30% vlna, 30% viskóza, 2% elastan 
30°-jemné pranie
Vnútorná dĺžka nohavíc: 79 cm pri veľkosti 36
¢	farba: tmavá modrá, čierna
¢	veľkosť: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

115354 kus: 71,49

 6  Nohavice Malin
Moderné dámske široké nohavice s pukmi a šikmými vreckami 
na prednej strane. Pútka na opasok a lemované vrecká na zadnej 
strane. Pásovka s vnútornou gumičkou zabraňuje šmýkaniu sa 
blúzok z nohavíc.
38% polyester, 30% vlna, 30% viskóza, 2% elastan 
30°-jemné pranie
Vnútorná dĺžka nohavíc: 81 cm pri veľkosti 36
¢	farba: tmavá modrá, čierna
¢	veľkosť: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

101624 kus: 71,49

 4  Sukňa Semra
Moderná dámska sukňa s pohodlnou širokou pásovkou, zášev-
kami a so zipsom vzadu v strede. Kompletne podšitá. Podšívka 
s prímesou elastanu a rázporok vzadu v strede uľahčujú pohyb. 
38% polyester, 30% vlna, 30% viskóza, 2% elastan
30°-jemné pranie 
Dĺžka sukne: 56 cm pri veľkosti 36
¢	farba: tmavá modrá, čierna
¢	veľkosť: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

124792 kus: 65,99

 3  Sukňa Linea
Moderná dámska sukňa s pohodlnou širokou pásovkou, zášev-
kami a so zipsom vzadu v strede. Kompletne podšitá. Podšívka 
s prímesou elastanu a rázporok vzadu v strede uľahčujú pohyb. 
38% polyester, 30% vlna, 30% viskóza, 2% elastan
30°-jemné pranie
Dĺžka sukne: 48 cm pri veľkosti 36
¢	farba: tmavá modrá, čierna
¢	veľkosť: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

124790 kus: 65,99

Sukňa
Linea
ks iba

6599

Nohavice
Malin
ks iba

7149

Nohavice
Nayla
ks iba

7149

štýlová zmena: Sidney, Semra, Linea teraz s 
vylepšeným a modernejším strihom

KOMBINUJTE 
PODĽA SEBA!

¢	gumička v 
pásovke
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RECEPCIA

NADČASOVÁ KLASIKA

Sako
Piero
ks iba

13090

uu košeľa Marc str. 61

VAŠE VÝHODY  
S PIERO

Rýchloschnúce, ľahko udržiavateľné, s možnosťou prať v 

práčke: Ušetríte za práčovňu!
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 2  Vesta Sidney
Pánska vesta z ľahko udržiavateľného materiálu s 1 náprsným
vreckom, lemovanými vreckami a nastaviteľným patentom. Kom-
pletne podšitá.
38% polyester, 30% vlna, 30% viskóza, 2% elastan 
30°-jemné pranie
Dĺžka chrbta: 61 cm pri veľkosti 50
¢	farba: tmavá modrá, čierna
¢	veľkosť: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

vesta pánska 101934 kus: 65,99

 3  Nohavice Finley
Pánske nohavice z ľahko udržiavateľného materiálu, vhodné k 
pánskym sakám Piero a Jaques, klasický strih s pukmi. Zapra-
cované zadné vrecko, pútka na opasok, zapínanie na gombík. 
Spodný lem nohavíc má našitý látkový pás z vnútornej strany.
38% polyester, 30% vlna, 30% viskóza, 2% elastan 
30°-jemné pranie
Vnútorná dĺžka nohavíc: 83,5 cm pri veľkosti 50
¢	farba: tmavá modrá, čierna
¢	veľkosť: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

101658 kus: 76,99

 1  Sako Piero
Pánske sako so zapínaním na 2 gombíky, so zapracovanými lemo-
vanými vreckami, s našitými ozdobnými gombíkmi na manžetách, 
kompletne podšité. Náročne zapracované vnútorné vrecká a štý-
lové vnútorné lemovanie.
38% polyester, 30% vlna, 30% viskóza, 2% elastan 
30°-jemné pranie
Dĺžka chrbta: 76 cm pri veľkosti 50
¢	farba: tmavá modrá, čierna
¢	veľkosť: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

dlhý rukáv pánske 101630 kus: 130,90

Vesta
Sidney
ks iba

6599

Nohavice
Finley
ks iba

7699

¢	kompletne podšité

¢	bez tvorby žmolkov

¢	prímes elastanu pre 
pohodlnejší pohyb

¢	vnútorné vrecko

¢	bez tvorby žmolkov

¢	prímes elastanu pre 
pohodlnejší pohyb

¢	gumička v pásovke
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Svieži štýl a svieži tovar

PREDAJ
JOBELINE prináša módu a hy-

gienu zároveň. Naše blúzy a 

zástery sú absolútne štýlové a 

jednoduché na údržbu. Pretože 

aj oči nakupujú.
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 2  Tunika Alfie
Prúžkovaná tunika pre dámy i pánov v 2 farbách. Dámsky model
je mierne zúžený a má 3/4 rukáv. Pánsky model s rovným strihom
má dlhý rukáv s manžetou. Obidva modely majú putko na zave-
senie, náprsné vrecko, 2 postranné vrecká a cvokové zapínanie.
Prúžky sú tkané a dlhotrvácne.
65% polyester, 35% bavlna, 60° pranie
Dĺžka chrbta dámy: 74 cm pri veľkosti 36
Dĺžka chrbta páni: 79 cm pri veľkosti 50
¢	farba: bordová/biela, tmavá modrá/biela
¢	veľkosť dámska: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 
56
¢	veľkosť pánska: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 
66

3/4 rukáv dámska 120181 kus: 32,99
dlhý rukáv pánska 120182 kus: 32,99

 1  Zástera Mina
Prúžkovaná zástera v 2 farbách. Veľké dvojdielne vrecko s 2 vrec-
kami na pero. Jednoduchá regulácia šírky.
65% polyester, 35% bavlna, 60° pranie
Dĺžka chrbta: 89 cm
¢	farba: bordová/biela, tmavá modrá/biela
¢	veľkosť: univerzálna

zástera 120185 kus: 16,49

pánska

dámska

Tunika
Alfie
ks iba

3299

REGUL ÁCIA 
ŠÍRK Y

¢	prí jemný ľahký 
materiál

¢	veľ ké praktické 
vrecká
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PREDAJ

FUNKČNÉ

Vesta
Lenn
ks iba

3299

 3  Vesta Lenn
Čierna vesta pre dámy i pánov s cordovou násadkou na rame-
nách. Dvojcestné zipsové zapínanie, pútko na zavesenie a dve 
postranné vrecká na cvokové zapínanie. Dámsky model je mierne
zúžený. Pánsky model má rovný strih a náprsné vrecko na suchý
zips. Robustná a ľahko udržiavateľná.
65% polyester, 35% bavlna, 40° pranie
Cord: 100% bavlna, 40° pranie
Dĺžka chrbta dámy: 63 cm pri veľkosti S
Dĺžka chrbta páni: 70 cm pri veľkosti M
¢	farba: čierna
¢	veľkosť dámska: XS, S, M, L, XL, 2XL
¢	veľkosť pánska: S, M, L, XL, 2XL, 3XL

vesta dámska 120151 kus: 32,99
vesta pánska 120153 kus: 32,99

 2  Mikina Saloa
Pohodlná mikina so zipsovým zapínaním pre dámy i pánov. Dve
postranné vrecká na zips, dvojdielne vrecko na pero na ramene.
Dámsky model je mierne zúžený, pánsky model s rovným strihom.
Spravte mikiny nezameniteľnými – využite výšivku loga.  
47% bavlna, 47% polyester, 6% elastan, 40° pranie
Dĺžka chrbta dámy: 59 cm pri veľkosti S
Dĺžka chrbta páni: 68 cm pri veľkosti M
¢	farba: čierna
¢	veľkosť dámska: XS, S, M, L, XL, 2XL
¢	veľkosť pánska: S, M, L, XL, 2XL, 3XL

dlhý rukáv dámska 120194 kus: 32,99
dlhý rukáv pánska 120187 kus: 32,99

 1  Kravatka Terry
Kravatka s hotovým uzlom.
65% polyester, 35% bavlna, 60° pranie
¢	farba:  biela, bordová, tmavá modrá, čierna

100578 kus: 6,59

uu džínsy Dover str. 81

uu blúzka a košeľa Harper str. 55

uu všetky farby na str. 83

NOVINKA - Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte.

od 10 ks* od 20 ks*
5,49 4,39

ušetríte 16% ušetríte 33%

*pri rovnakej farbe

ZĽAVA
MNOŽSTEVNÁ
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¢	veľ ká kapsa s malými vreckami
¢	priedušné

¢	prímes elastanu pre 
pohodlnejší pohyb

¢	veľa praktických vreciek

¢	ľahká údržba

¢	2-dielne vrecko na 
ramene

¢	ideálna pre výšivku 
loga

¢	2-cestný zips

¢	veľ ké vrecká

Nohavice
Griffin
ks iba

4949

Mikina
Saloa
ks iba

3299

CORDOVÁ 
NÁSADK A

dámska

dámska

pánska

pánska

 4  Nohavice Griffin
Čierne nohavice pre dámy i pánov s 2 p ostrannými vreckami a 
jednou veľkou kapsou, na ktorej je ďalšie menšie vrecko a vrecko 
na pero. Zo zadnej strany sú ďalšie dve vrecká na suchý zips. Rov-
ný strih, pútka na opasok. Ľahko udržiavateľný materiál.
76% bavlna, 24% polyester, 60° pranie
Vnútorná dĺžka nohavíc dámy: 80 cm pri veľkosti 36
Vnútorná dĺžka nohavíc páni: 80 cm pri veľkosti 50
¢	farba: čierna
¢	veľkosť dámska: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 
56
¢	veľkosť pánska: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 
66

dámske 120202 kus: 49,49
pánske 120198 kus: 49,49

uu viac informácií na 
str. 112

NOVÁ
KOLEKCIA
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PREDAJ

PRI VETRE A CHLADNOM POČASÍ

Štepovaná vesta
Jove
ks iba

5499

Flísová bunda
Kem
ks iba

3629

 1  Flísová bunda Kem
Priedušná flísová bunda pre dámy i p ánov so stojačikom, 2 
postranné vrecká na zips a 2 vnútorné vrecká. Jednoduchá údržba 
a rýchle schnutie.
100% polyester. 210 g/m², 30° pranie 
Dĺžka chrbta dámy: 65 cm pri veľkosti S
Dĺžka chrbta páni: 71 cm pri veľkosti M
¢	farba: čierna
¢	veľkosť dámska: XS, S, M, L, XL
¢	veľkosť pánska: S, M, L, XL, 2XL

dlhý rukáv dámska 101474 kus: 36,29
dlhý rukáv pánska 101475 kus: 36,29

 2  Štepovaná vesta Jove
Vetru a vode odolná štepovaná vesta pre dámy a pánov s dvoj-
cestným zipsom v strede, 2 postranné vrecká na zips a vnútorné
vrecko na suchý zips. Jednoduchá údržba.
povrch: 100% polyamid, 30° pranie 
podšívka: 100% polyester, 30° pranie
Dĺžka chrbta dámy: 65 cm pri veľkosti S
Dĺžka chrbta páni: 66 cm pri veľkosti M
¢	farba: čierna
¢	veľkosť dámska: XS, S, M, L, XL
¢	veľkosť pánska: S, M, L, XL, 2XL

vesta dámska 101476 kus: 54,99
vesta pánska 101477 kus: 54,99

dámska

pánska

¢	ľahká a priedušná

¢	prí jemne hrejivá

¢	chránený zips ¢	náprsné vrecko so zipsom na 
pánskej bunde
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OUTDOOR BUNDY

 4  Páperová bunda Everest
Super ľahká dámska a pánska páperová bunda, 2 postranné 
vrecká na zips a 2 vnútorné vrecká. Nastaviteľná šírka manže-
ty, kapucňa s mäkkým lemom. Jednoduchá údržba, odolná voči
vode a vetru.
povrch: 100% polyamid, 30° pranie 
výplň: 90% páperie, 10% perie, 30° pranie
Dĺžka chrbta dámy: 65 cm pri veľkosti S
Dĺžka chrbta páni: 69 cm pri veľkosti M
¢	farba: čierna
¢	veľkosť dámska: XS, S, M, L, XL
¢	veľkosť pánska: S, M, L, XL, 2XL

dlhý rukáv dámska 101472 kus: 84,69
dlhý rukáv pánska 101473 kus: 84,69

 3  Softshellová bunda Blanc
Vetru a vode odolná dámska a pánska softshellová bunda, prie-
dušná a jednoduchá na údržbu. S kapucňou, náprsným vreckom
a 2 postrannými vreckami na zips. Šírku manžety je možné regu-
lovať pomocou suchého zipsu. Bunda je zvnútra podšitá flísom
a sieťovinou a zapína sa dvojcestným zipsom. Dámska bunda je
mierne zúžená. Vodný stĺpec 8000 mm.
94% polyester, 6% elastan, 30° pranie 
Dĺžka chrbta dámy: 65 cm pri veľkosti S
Dĺžka chrbta páni: 73 cm pri veľkosti M
¢	farba: čierna
¢	veľkosť dámska: XS, S, M, L, XL
¢	veľkosť pánska: S, M, L, XL, 2XL

dlhý rukáv dámska 101480 kus: 65,99
dlhý rukáv pánska 101481 kus: 65,99

¢	vnútorné vrecko¢	kapucňa s mikroflísovou 
podšívkou

dámskadámska dámska

pánskapánska pánska

¢	kapucňa s gumičkou

¢	kvali tná páperová 
výplň

¢	odolná voči vetru 
a vode

¢	ľahká údržba

¢	2 postranné  vrecká

¢	odolná voči vetru a vode

Softshellová bunda
Blanc
ks iba

6599

Páperová bunda
Everest
ks iba

8469

¢	mikroflísová 
podšívka

¢	odolná voči vetru 
a vode

¢	priedušná

¢	mierne elastická 
pre pohodlné 
nosenie

DLHODOBO 
ZNÍŽENÁ 

CENA!
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Buďte cool! 

KUCHYŇA
Aj keď je teplo: S  JOBELINE budete vždy 

cool. Postará sa o to štýlové, ľahké, prie-

dušné a chladivé oblečenie.
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ZBLÁZNENÍ DO 
PRÚŽKOV!

Prúžky sú trendové už dlhé roky. Teraz sa dostáva-

jú aj za predajný pult. Kuchársky rondón PASCAL 

interpretuje klasický prúžkovaný vzor celkom po 

novom: ako módny detail na rukávoch, vreckách 

a golieri.

Je jasné, že prúžky prinášajú aj najlepšiu JOBELI-

NE-kvalitu. Sú jemne tkané, nevyperú sa a nevy-

blednú. Inými slovami: tento vzor bude vašim ob-

ľúbeným veľmi dlho. 

Kuchársky rondón Pascal
Kvalitný kuchársky rondón pre dámy i pánov s prúžkovanými aplikáciami. Dve veľké postranné vrecká, 
vrecko na ramene a pútko na stuhu zo zástery na krku. Zapínanie na cvokové gombíky, záhyb na chrb-
te pre väčšiu slobodu pohybu. Dámsky rondón je mierne zúžený. Pánsky rondón s náprsným vreckom.
uni: 65% polyester, 35% bavlna, 200 g/m², 60° pranie
prúžkovaná: 100% bavlna, 200 g/m², 60° pranie
Dĺžka chrbta dámy: 70 cm pri veľkosti 36
Dĺžka chrbta páni: 78 cm pri veľkosti 50
¢	farba: biela, čierna
¢	veľkosť dámska: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
¢	veľkosť pánska: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

dlhý rukáv dámsky 120149 kus: 43,99
dlhý rukáv pánsky 120152 kus: 43,99

biela čierna

pánsky

dámsky

¢	veľa praktických 
vreciek

¢	jemné prúžky

¢	funkčné pútko na zásteru s 
laclom

Kuchársky rondón
Pascal
ks iba

4399
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KUCHYŇA

¢	mäkký na dotyk

¢	ľahký denim

¢	vetranie na chrbte

Kuchársky rondón
Oskar
ks iba

6599

DENIM ŠTÝL

¢	praktické cvokové 
zapínanie

¢	2-dielne vrecko na 
ramene

uu pasujúce gombíky str. 131

Kuchársky rondón
Scott
ks iba

5389
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 2  Kuchárske rondóny Alice a Oskar
Moderný dámsky a pánsky kuchársky rondón, s kontrastným šitím 
v džínsovom vzhľade, 2-dielne bočné vrecko na pero. Vetracie 
otvory pod ramenom. Chrbtový lem so sieťovinou. Pánsky rondón 
s náprsným vreckom na cvokové zapínanie.
100% bavlna (denim), 212 g/m², 40° pranie
Dĺžka chrbta dámy: 73 cm pri veľkosti 36
Dĺžka chrbta páni: 80 cm pri veľkosti 50
¢	farba: denim
¢	veľkosť dámska: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
¢	veľkosť pánska: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

dlhý rukáv dámsky 115419 kus: 65,99
dlhý rukáv pánsky 115422 kus: 65,99

pánsky

¢	vetranie na chrbte pomocou 
sieťoviny ¢	praktické vrecká¢	pútko na laclo na krku ¢	2-dielne vrecko na ramene v ľavo

 1  Kuchársky rondón Scott
Štýlový rondón s dlhým alebo krátkym rukávom. Cvokové zapína-
nie, 2-dielne vrecko na ľavom ramene, pútko na upevnenie zástery 
v zadnej časti na krku. Dostupný v dvoch rôznych materiáloch: 
denim (svetlá modrá) alebo chambray (šedá).
svetlý denim: 100% bavlna (denim), 255 g/m², 40° pranie
šedá: 100% bavlna (chambray), 170 g/m², 40° pranie
Dĺžka chrbta dámy: 68 cm pri veľkosti 36
Dĺžka chrbta páni: 76 cm pri veľkosti 50
¢	farba: svetlý denim, šedá
¢	veľkosť dámska: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
¢	veľkosť pánska: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

krátky rukáv dámsky, svetlý denim 117541 kus: 53,89
krátky rukáv dámsky, šedý 125020 kus: 53,89
dlhý rukáv dámsky, svetlý denim 119267 kus: 54,99
dlhý rukáv dámsky, šedý 125021 kus: 54,99
krátky rukáv pánsky, svetlý denim 117542 kus: 53,89
krátky rukáv pánsky, šedý 125018 kus: 53,89
dlhý rukáv pánsky, svetlý denim 119418 kus: 54,99
dlhý rukáv pánsky, šedý 125019 kus: 54,99

šedá:

svetlý denim šedá

dámsky
dámsky

pánsky

KUCHÁRSKE RONDÓNY
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100 KUCHYŇA

¢	priedušný vďaka sieťovinovým častiam

¢	super ľahký materiál

¢	dlhé rukávy sa dajú rolovať nahor

¢	s krátkym alebo dlhým rukávom

TOP PRODUKT

uu ďalšie informácie www.palazzo.skuu kuch. nohavice Severin str. 122, 126

NOVÁ
KOLEKCIA
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tenký materiá
lExtra 

Carter je vhodný pre kuchárov, ktorí chcú podávať su-

per výkony v kuchyni! Super ľahký kuchársky rondón, 

priedušný a odvádza teplo z povrchu tela. O štýl sa stará 

kryté cvokové zapínanie a rolovateľné dlhé rukávy. 

Kuchársky rondón Carter
Kuchársky rondón pre dámy a pánov z extra ľahkého materiálu 
a robustného vlákna. So stojatým golierom, priedušnými dielmi 
zo sieťoviny po stranách, dvojdielnym vreckom na ramene vľavo 
a pútkom vzadu na krku. Kryté cvokové zapínanie. Dostupný s 
krátkym alebo dlhým rukávom, dlhé rukávy sú rolovateľné nahor. 
Dámsky model je mierne zúžený.
65% bavlna, 35% polyester, 160 g/m², 60° pranie
Dĺžka chrbta dámy: 68 cm pri veľkosti 36
Dĺžka chrbta páni: 76 cm pri veľkosti 50
¢	farba: šedá, čierna
¢	veľkosť dámska: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 
56
¢	veľkosť pánska: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 
66

krátky rukáv dámsky 125134 kus: 42,89
dlhý rukáv dámsky 124887 kus: 43,99
krátky rukáv pánsky 125135 kus: 42,89
dlhý rukáv pánsky 124895 kus: 43,99

pánsky

Kuchársky rondón
Carter
ks od

4289

¢	priedušnosť vďaka sieťovine, rolovateľ né 
rukávy, vrecko na ramene

¢	funkčné pútko na zásteru na krku vzadu

VAŠE VÝHODY 
S CARTER

 ¢ ľahký, priedušný a teplotu vyrovnávajúci: Vaši 

zamestnanci sa budú v kuchyni cítiť dobre

 ¢ rýchloschnúci: šetrí čas

dámsky

HMOTNOSŤ
NÍZKA

cvokové 
zapínanie

super ľahký 
kvalitný materiál

optimálne vetranie 
vďaka sie ť ovine
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COOL KUCHÁRSKY ŠTÝL

Kuchársky rondón
Leon
ks iba

7589

¢	cool kontrastné švy

¢	ľahká údržba

¢	2-dielne vrecko na ramene

NOVÁ
KOLEKCIA

NOVÁ
FARBA
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 3  Kuchárske rondóny Luisa a Leon
Exkluzívne rondóny z kvalitného vaflového materiálu so striebor-
ným lemovaním na golieri a manžetách. Kryté cvokové zapínanie
a vrecko na teplomer. Pánsky rondón s krátkym alebo dlhým ruká-
vom. Dámsky rondón s 3/4 alebo dlhým rukávom. Vhodné pre 
práčovne.
65% polyester, 35% bavlna, 215 g/m², 95° pranie 
Dĺžka chrbta dámy: 70 cm pri veľkosti 36
Dĺžka chrbta páni: 78 cm pri veľkosti 50
¢	farba: biela/šedá  NEW  , čierna/šedá
¢	veľkosť dámska: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
¢	veľkosť pánska: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

3/4 rukáv dámsky 124287 kus: 75,89
dlhý rukáv dámsky 101147 kus: 76,99
krátky rukáv pánsky 124288 kus: 75,89
dlhý rukáv pánsky 101148 kus: 76,99

¢	postranné rázporky 
so sieťovinou

¢	2-dielne vrecko na 
ramene

 2  Kuchársky rondón Matteo
Exkluzívny rondón so strieborným štepovaním. Vysoká kvalita
vďaka rozpínavým Dow-XLA-stretch vláknam. Kryté cvokové zapí-
nanie a vrecko na teplomer.
62% polyester, 33% bavlna, 5% EOL, 245 g/m², 95° pranie
Dĺžka chrbta: 78 cm pri veľkosti 50
¢	farba: antracitová, čierna
¢	veľkosť: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

dlhý rukáv pánsky 101149 kus: 76,99

čiernaantracitová

pánsky

dámsky

 1  Kuchársky rondón Jannis
Exkluzívny, ľahký pánsky kuchársky rondón. S cvokovým zapínaním,
2 náprsnými vreckami, dvojdielnym vreckom na ramene vľavo a
krytými sieťovinovými vložkami po stranách chrbta. Typické pre
tento rondón: pri každom praní získava rondón na charaktere a
bude tak individuálny ako jeho majiteľ.
100% bavlna, 210 g/m², 40° pranie
Dĺžka chrbta: 74 cm pri veľkosti 50
¢	farba: olivová
¢	veľkosť: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

dlhý rukáv pánsky 120784 kus: 65,99

Kuchársky rondón
Jannis
ks iba

6599
ZVLÁŠTNA 

ŠTRUKTÚRA

Dow-XLA-stretch-vlákna pre pohodlné 
nosenie počas celého dňa

VAŠE VÝHODY 
S MATTEO

Farebne stály a robustný, vhodný 

do prostredia s vysokou teplotou, 

obsahuje high-tec-vlákna, 

vyvinuté pre práčovne.

¢	možné mierne zmeny farby po 
praní sa postarajú o jedinečný 
vzhľad

¢	sieťovina po stranách pre 
optimálne vetranie

¢	vhodné pre práčovne

¢	dlhotrvácne vlákna

¢	ľahká údržba

¢	2-dielne vrecko na ramene
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uu zástera Botero str. 23, gombíky str. 131

¢	náprsné vrecko

¢	dlhotrvácnosť

¢	ľahká údržba

Kuchársky rondón
Aila
ks iba

2199

od 3 ks*

ZÁKLADNÉ KÚSKY
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 1  Kuchársky rondón Aila
Dámsky kuchársky rondón, ľahký na starostlivosť, so zapínaním na 12 gombíkov, s 1 náprsným
vreckom a kontrastným lemom.
biela: 65% polyester, 35% bavlna, 215 g/m², 95° pranie
s farebným lemom: 65% polyester, 35% bavlna, 215 g/m², 60° pranie
Dĺžka chrbta: 73 cm pri veľkosti 36
¢	farba: biela, biela/bordová, biela/modrá, biela/čierna
¢	veľkosť: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

krátky rukáv dámsky biely 118757 kus: 21,99
krátky rukáv dámsky s lemom 115436 kus: 23,09
dlhý rukáv dámsky biely 118758 kus: 24,19
dlhý rukáv dámsky s lemom 115435 kus: 25,29

 2  Kuchársky rondón Samuel
Pánsky kuchársky rondón, ľahký na starostlivosť, so zapínaním na 12 gombíkov, s 1 náprsným
vreckom a kontrastným lemom. Rázporok na chrbte.
biela: 100% bavlna, 215 g/m², 95° pranie
s farebným lemom: 100% bavlna, 215 g/m², 60° pranie
Dĺžka chrbta: 73 cm pri veľkosti 50
¢	farba: biela, biela/bordová, biela/modrá, biela/čierna
¢	veľkosť: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

krátky rukáv pánsky biely 118761 kus: 21,99
krátky rukáv pánsky s lemom 115433 kus: 23,09
dlhý rukáv pánsky biely 118762 kus: 24,19
dlhý rukáv pánsky s lemom 115434 kus: 25,29

biela: s lemom: biela: s lemom:

biela

biela

biela/bordová

biela/bordová

biela/modrá

biela/modrá

biela/čierna

biela/čierna

*pri rovnakej farbe a veľkosti *pri rovnakej farbe a veľkosti

Kuchársky rondón
Samuel
ks od

1979

od 3 ks*

dámsky

pánsky

NAJPREDÁVANEJŠIE PRODUKTY ZA SUPER CENU

ZĽAVA
MNOŽSTEVNÁ

NOVINKA - Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte.

od 3 ks*
krátky rukáv biely 19,79
krátky rukáv s lemom 20,89
dlhý rukáv biely 21,99
dlhý rukáv s lemom 23,09

zľava až do 10%

NOVINKA - Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte.

od 3 ks*
krátky rukáv biely 19,79
krátky rukáv s lemom 20,89
dlhý rukáv biely 21,99
dlhý rukáv s lemom 23,09

zľava až do 10%
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Kuchársky rondón
Paolo
ks iba

1979

od 3 ks*

¢	farebne pasujúce gombíky 
nájdete na str. 131

¢	ľahká údržba

¢	vrátane pásika na gombíky

VŠESTRANNOSŤ S 
GOMBÍKMI

NOVÉ
FARBYZĽAVA

MNOŽSTEVNÁ
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 2  Kuchársky rondón Paolo
Pánsky kuchársky rondón, dlhý aj krátky rukáv, príjemný materiál, zapínanie na 10 gombíkov,
vrátane pásika za super cenu.
65% polyester, 35% bavlna, 200 g/m², 60° pranie 
Dĺžka chrbta: 79 cm pri veľkosti 50
¢	farba krátky rukáv:  biela, mango, černicová, tmavá zelená  NEW  , dymovo modrá, svetlá 

šedá  NEW  , čierna
¢	farba dlhý rukáv:  biela, mango, červená, bordová, černicová, jablkovo zelená, olivovo 

zelená, tmavá zelená  NEW  , dymovo modrá, tmavá modrá, šedohnedá, 
čokoládová, svetlá šedá  NEW  , šedá, čierna

¢	veľkosť: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

krátky rukáv pánsky 102379 kus: 20,89
dlhý rukáv pánsky 100799 kus: 21,99

 1  Kuchársky rondón Pauline
Dámsky kuchársky rondón, dlhý aj krátky rukáv, príjemný materiál, zapínanie na 10 gombíkov,
vrátane pásika za super cenu.
65% polyester, 35% bavlna, 200 g/m², 60° pranie 
Dĺžka chrbta: 73 cm pri veľkosti 36
¢	farba krátky rukáv:  biela, mango, černicová, tmavá zelená  NEW  , dymovo modrá, svetlá 

šedá  NEW  , čierna
¢	farba dlhý rukáv:  biela, mango, červená, bordová, černicová, ružová, jablkovo zelená, olivovo 

zelená, tmavá zelená  NEW  , dymovo modrá, tmavá modrá, šedohnedá, 
čokoládová, svetlá šedá  NEW  , šedá, čierna

¢	veľkosť: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

krátky rukáv dámsky 102813 kus: 18,99
dlhý rukáv dámsky 100866 kus: 19,99

biela bielamango mango tmavá 
zelená

svetlá 
šedá

černicová tmavá 
zelená

svetlá 
šedá

černicovádymovo 
modrá

dymovo 
modrá

čierna čierna

farby krátky rukáv: farby krátky rukáv:

biela mango červená bordová černicová ružová (iba dámska)

tmavá zelená dymovo modrá

jablkovo zelená olivovo zelená

čokoládová svetlá šedá šedá čiernatmavá modrá šedohnedá

*pri rovnakej farbe a veľkosti *pri rovnakej farbe a veľkosti

NAJPREDÁVANEJŠIE PRODUKTY ZA SUPER CENU

NOVINKA - Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte.

od 3 ks*
krátky rukáv 18,69
dlhý rukáv 19,79

ušetríte 10%

NOVINKA - Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte.

od 3 ks*
krátky rukáv 18,69
dlhý rukáv 19,79

ušetríte 10%
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HMOTNOSŤ
NÍZKA

tenký materiá
lExtra 

Kuchársky rondón
Milan
ks iba

2639

od 3 ks*

Kuchársky rondón
Ailin
ks iba

2529

od 3 ks*

¢	praktické vrecko na ramene

¢	vrátane gombíkov a pásika na 
gombíky

TÍMOVÁ PRÁCA
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NAJPREDÁVANEJŠIE PRODUKTY ZA SUPER CENU

 1  Kuchársky rondón Milan
Dámsky a pánsky kuchársky rondón vo viacerých atraktívnych farbách. Vďaka ľahkému materiá-
lu zo zmesi bavlna-polyester sa príjemne nosí aj pri vysokých teplotách. S 2-dielnym vreckom na 
ramene. 5-radové zapínanie, vrátane gombíkov vo farbe rondónu. Jednoduchý na údržbu a žehlenie.
Vyberte si z viacerých dĺžok rukávov: dlhý alebo krátky rukáv pri pánskom rondóne, dlhý, 3/4 alebo
krátky rukáv pri mierne zúženom dámskom rondóne.
65 % polyester, 35 % bavlna, 160 g/m², 60° pranie
Dĺžka chrbta dámy: 73 cm pri veľkosti 36
Dĺžka chrbta páni: 78 cm pri veľkosti 50
¢	farba: biela, černicová, šedohnedá, čokoládová, šedá, čierna
¢	veľkosť dámska: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
¢	veľkosť pánska: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

krátky rukáv dámsky 120166 kus: 27,49
3/4 rukáv dámsky 120165 kus: 28,59
dlhý rukáv dámsky 120167 kus: 29,69
krátky rukáv pánsky 120171 kus: 27,49
dlhý rukáv pánsky 120172 kus: 29,69

NOVINKA - Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte.

od 3 ks*
krátky rukáv dámsky 26,39
3/4 rukáv dámsky 27,49
dlhý rukáv dámsky 28,59
krátky rukáv pánsky 26,39
dlhý rukáv pánsky 28,59

ušetríte 4%
*pri rovnakej farbe a veľkosti

 2  Kuchárske rondóny Ailin a Emil
Dámsky a pánsky kuchársky rondón s dlhým alebo krátkym rukávom zo zmiešaného materiálu, 
ktorý rýchlo transportuje vlhkosť smerom von. S praktickým cvokovým zapínaním a vetracími 
otvormi pod ramenami.
65 % polyester, 35 % bavlna, 200 g/m², 60° pranie
Dĺžka chrbta dámy: 73 cm pri veľkosti 36
Dĺžka chrbta páni: 79 cm pri veľkosti 50
¢	farba:  biela, černicová, šedohnedá, čierna 
¢	veľkosť dámska: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
¢	veľkosť pánska: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

krátky rukáv dámsky 124283 kus: 26,39
dlhý rukáv dámsky 115418 kus: 27,49
krátky rukáv pánsky 124291 kus: 26,39
dlhý rukáv pánsky 115420 kus: 27,49

NOVINKA - Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte.

od 3 ks*

krátky rukáv 25,29
dlhý rukáv 26,39

ušetríte 4%
*pri rovnakej farbe a veľkosti

krátky rukáv krátky rukáv3/4 rukáv dlhý rukávdlhý rukáv

biela biela

čokoládová

černicová černicová

šedá

šedohnedá šedohnedá

čierna čierna

¢	ľahká údržba

¢	s cvokovým zapínaním

DLHODOBO 
ZNÍŽENÁ 

CENA!

¢	praktické cvokové 
zapínanie

ZĽAVA
MNOŽSTEVNÁ
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VÝKONNOSŤ V KUCHYNI

 2  Kuchársky rondón Jogi
Pánsky kuchársky rondón z kvalitnej odolnej bavlny s farebne odlíšeným kontrastným lemom, 1 
náprsným vreckom a dvojitou obálkovou manžetou. Vrátane gombíkov.
100% bavlna, 225 g/m², 60° pranie
Dĺžka chrbta: 73 cm pri veľkosti 50
¢	farba: bordová/čierna, čierna/bordová
¢	veľkosť: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

dlhý rukáv pánsky 100440 kus: 49,49

 1  Kuchársky rondón Vita
Asymetrický dámsky rondón je prispôsobený na dámsku postavu. Kontrastné lemovanie na golieri, 
manžete a vrecku. Vrátane pásika na gombíky a vhodných gombíkov.
100% bavlna, 175 g/m², 60° pranie
Dĺžka chrbta: 76 cm pri veľkosti 36
¢	farba:  biela/čierna, bordová/biela, čierna/biela, čierna/černicová
¢	veľkosť: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

dlhý rukáv dámsky 100943 kus: 49,49

biela/čierna bordová/biela čierna/biela bordová/čiernačierna/černicová čierna/bordová

Kuchársky rondón
Vita
ks iba

4949

¢	pohodlné nosenie

¢	vrátane gombíkov a pásika na 
gombíky¢	ľahký materiál

¢	vrátane gombíkov a pásika na 
gombíky

¢	pohodlné nosenie

Kuchárky rondón
Jogi
ks iba

4949

tenký materiá
lExtra 

HMOTNOSŤ
NÍZKA
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 3  Kuchársky rondón Lorenzo
Moderný pánsky kuchársky rondón s dlhým rukávom, s kontrastným zapínaním vpredu, náprsné 
vrecko s kontrastným zipsom ako aj kontrastná manžeta na rukávoch.
65% polyester, 35% bavlna, 200 g/m², 60° pranie
Dĺžka chrbta: 77 cm pri veľkosti 50
¢	farba:  biela/čierna, bordová/čierna, šedohnedá/čierna  NEW  , čierna/biela, čierna/červená
¢	veľkosť: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

dlhý rukáv pánsky 101663 kus: 32,99

bordová/
čierna

biela/čierna šedohne-
dá/čierna

čierna/biela čierna/ 
červená

 4  Kuchárska blúza Pirlo
Pánska kuchárska blúza s krátkym rukávom s asymetrickým golierom, zapínaním na cvoky a kon-
trastným lemom. 1 náprsné vrecko. Záhyb na chrbte a rázporky po stranách.
65% polyester, 35% bavlna, 215 g/m², 60° pranie
Dĺžka chrbta: 73 cm pri veľkosti 50
¢	farba: biela/čierna, čierna/mango, čierna/červená, čierna/šedá
¢	veľkosť: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

krátky rukáv pánsky 100679 kus: 27,49

biela/čierna čierna/mango čierna/ 
červená

čierna/šedá

Kuchárska blúza
Pirlo
ks iba

2749

¢	praktické kontrastné zapínanie 
na zips ¢	ľahká údržba

¢	praktické náprsné vrecko

DLHODOBO 

ZNÍŽENÁ 
CENA!

NOVÁ
FARBA
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BYŤ COOL

INOVÁCIE U   
JOBELINE

chladivý efekt vďaka odvá-
dzaniu tepla od pokožky

aktívny manažment vlhkosti: 
menej potenia, menej prania

s prímesou elastanurýchloschnúci povrch

Ešte tenší, ešte ľahší

WERIN® TEC je teraz dostupný aj vo ver-
zii light. WERIN® TEC light v ničom neza-
ostáva za svojim veľkým bratom: Látka 
je priedušná, rýchloschnúca a chladi-
vá, odvádza teplo od pokožky. Je iba 
tenšia – a preto ideálna pre kuchárske 
oblečenie.

Vaše výhody v skratke:

  aktívny manažment vlhkosti
 chladivý efekt
 stály tvar
 rýchloschnúci povrch
 priedušnosť
  pohodlné nosenie vďaka elasticite

Vieme že: Len ten, kto sa dobre cíti, 

má silu pr e prácu v kuchyni. P reto 

hľadáme inovácie, ktoré Vám uľah-

čia život. A výsledok? Náš funkčný 

materiál WERIN® TEC. Tak pohodlný, 

že neťahá a nereže. A vďaka aktív-

nemu manažmentu vlhkosti budete 

cool, aj keď je v kuchyni horúco. Tak 

budete plne koncentrovaní na prá-

cu v kuchyni!

WERIN® TEC a WERIN® TEC LIGHT nájdete v tomto katalógu:

 blúza May str. 79

 kuchársky rondón Vigo str. 113

 kuch. rondón Advanced str. 115

 kuch. blúza Joker str. 113

 nohavice Griffin str. 93

 nohavice Severin str. 122, 126

 nohavice Quentin str. 122, 126

¢	kry té cvokové zapínanie

¢	ľahký materiál

¢	priedušný
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 2  Kuchárska blúza Joker pánska
Moderná blúza z priedušného, chladivého a vlhkosť regulujúceho 
strečového materiálu s obsahom polyesteru. Kontrastné lemova-
nie na golieri, okolo ramien a záševkách na prednej časti. Záševky
na zadnej strane. Vložky zo sieťoviny v podpazuší presahujú do 
hornej časti na chrbte. Zapracovaný zips na golieri je podšitý 
farebne odlíšenou sieťovinou.
76% bavlna, 24% polyester-streč, 218 g/m², 60° pranie
Dĺžka chrbta: 77 cm pri veľkosti 50
¢	farba:  biela/šedá, biela/červená/zelená, grafitová/biela, 

čierna/šedá, čierna/červená
¢	veľkosť: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

krátky rukáv pánska 101861 kus: 38,49

 3  Kuchárska blúza Joker dámska
Moderná blúza z priedušného, chladivého a vlhkosť regulujúceho 
strečového materiálu s obsahom polyesteru. Kontrastné lemova-
nie na golieri, okolo ramien a záševkách na prednej časti. Záševky
na zadnej strane. Vložky zo sieťoviny v podpazuší presahujú do 
hornej časti na chrbte. Zapracovaný zips na golieri je podšitý 
farebne odlíšenou sieťovinou.
76% bavlna, 24% polyester-streč, 218 g/m², 60° pranie
Dĺžka chrbta: 65 cm pri veľkosti 36
¢	farba: biela/grafitová, grafitová/biela
¢	veľkosť: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

krátky rukáv dámska 115442 kus: 38,49

biela/ 
šedá

biela/červe-
ná/zelená

grafitová/
biela

čierna/ 
šedá

čierna/ 
červená

biela/ 
grafitová

biela grafitová/ 
biela

čierna

 1  Kuchársky rondón Vigo
Kuchársky rondón pre dámy i pánov v bielej a čiernej farbe. Ľah-
ký a príjemný materiál s prímesou elastanu garantuje pohodlné
nosenie v horúcej kuchyni. S 2 -dielnym vreckom na ramene, put-
kom na laclo na krku. Pánsky model má 1 náprsné vrecko, dám-
sky model je mierne zúžený. S cvokovým zapínaním, jednoduchou 
údržbou a žehlením.
58% bavlna, 42% polyester, 180 g/m², 60° pranie
Dĺžka chrbta dámy: 75 cm pri veľkosti 36
Dĺžka chrbta páni: 80 cm pri veľkosti 50
¢	farba: biela, čierna
¢	veľkosť dámska: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 
56
¢	veľkosť pánska: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

dlhý rukáv dámsky 120168 kus: 54,99
dlhý rukáv pánsky 120173 kus: 54,99

pánska

pánsky

dámska
dámsky

Kuchárska blúza
Joker
ks iba

3849

¢	optimálne vetranie vďaka dielom zo 
sieťoviny

¢	záhyb zo sieťoviny pre vetranie a 
slobodnejší pohyb
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¢	diely so sieťovinou pre reguláciu teploty 

¢	elegantný vzhľad vďaka klasickému košeľovému 
golieru a kry tému cvokovému zapínaniu

¢	elastický pre pohodlnejšie nosenie

Kuchársky rondón
Advanced
ks iba

7699

uu ďalšie informácie na www.palazzo.sk

TOP PRODUKT
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Kuchársky rondón Advanced je dostupný v bielej farbe. 

Svoj elegantný vzhľad získava aj vďaka krytému cvokovému 

zapínaniu. Praktické detaily pre optimálnu reguláciu tepla: 

sieťovinové diely po stranách a v podpazuší.

¢	rolovateľné rukávy

¢	klasický košeľový golier

VAŠE VÝHODY  
S ADVANCED

 ¢ extra ľahký a priedušný funkčný materiál WERIN® 

TEC Light pre pohodlné nosenie

 ¢ znížené potenie vďaka regulácii tepla: Vaši 

zamestnanci sa budú cítiť dobre

Kuchársky rondón Advanced
Dámsky a pánsky kuchársky rondón z obzvlášť ľahkého, prieduš-
ného a vlhkosť regulujúceho funkčného materiálu WERIN® TEC 
Light. So sieťovinovými dielmi po stranách a v p odpazuší pre 
optimálne vetranie. Rukávy sú rolovateľné. S náprsným vreckom 
a dvojdielnym vreckom na ľavom ramene. S k rytým cvokovým 
zapínaním. Dámsky rondón je mierne zúžený.
58% bavlna 42% polyester, 180 g/m², 60° pranie
Dĺžka chrbta dámy: 75 cm pri veľkosti 36
Dĺžka chrbta páni: 81 cm pri veľkosti 50
¢	farba: biela
¢	veľkosť dámska: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 
56
¢	veľkosť pánska: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 
66

dlhý rukáv dámsky 124910 kus: 76,99
dlhý rukáv pánsky 124914 kus: 76,99

pánsky

dámsky

diely so sie ť ovi-
nou po stranách

2-dielne vrecko 
na ramene

uu viac informácií na str. 112

NOVÁ
KOLEKCIA
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PRE ŠÉFKUCHÁROV

¢	froté pásik na golieri

¢	ľahká údržba a dlhotrvácnosť

¢	s vreckom na ramene a froté 
pásikom na golieri

¢	jemné vlákna pre čistý vzhľad

¢	extra ľahký materiál

uu zástera Sonora str. 43

Kuchársky rondón
Adam
ks iba

9899

Kuchársky rondón
Amanda
ks iba

7699
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RONDÓNY                  
LUXUSNEJ TRIEDY

JOBELINE prináša luxus do kuchyne: exkluzívna látka 

kuchárskych rondónov Amanda a Adam je vyhotove-

ná z 120/3 vlákien, ktoré sa 

používajú iba pri najkvalit-

nejších košeliach v luxusnom 

segmente. Jemnosť vlákien 

ponúka vysoký komfort pri 

nosení. Tak jemný a k va-

l itný materiál rozmazná 

vašu pokožku a udržiava 

aj termoregulačné vlastnosti. Počas rokov bude rondón 

Adam vďaka Anti-Pill-Effektu vždy jemný – skvelý, nepo-

rovnateľný luxus, ktorý by ste si mali dopriať.

 1  Kuchársky rondón Adam
Kvalitný klasický pánsky kuchársky rondón so zapínaním na 12 gombíkov, z najjemnejšej dlhovlák-
novej bavlny. S froté pásikom na golieri, 2-dielnym vreckom na ramene a rázporkom na chrbte pre 
optimálny pohyb. Látkové gombíky sú ručne rolované a pevne prišité.
100% bavlna, 175 g/m², 95° pranie
Dĺžka chrbta: 80 cm pri veľkosti 50
¢	farba: biela
¢	veľkosť: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

dlhý rukáv pánsky 117544 kus: 98,99

 2  Kuchársky rondón Amanda
Kvalitný, zúžený dámsky kuchársky rondón z jemnej dlhovláknovej bavlny. S froté pásikom na golieri, 
2-dielnym vreckom na ramene, 3/4 rukáv a záhyb na chrbte pre slobodnejší pohyb. Látkové gombíky 
sú ručne rolované a pevne prišité.  
100% bavlna, 175 g/m², 95° pranie
Dĺžka chrbta: 75 cm pri veľkosti 36
¢	farba: biela
¢	veľkosť: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

3/4 rukáv dámsky 120163 kus: 76,99

tenký materiá
lExtra 

HMOTNOSŤ
NÍZKA
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HVIEZDY V KUCHYNI

¢	dlhotrvácny a ľahko 
udržiavateľ ný

¢	moderný vzhľad vďaka kry tému 
cvokovému zapínaniu

¢	jemný a mäkký na dotyk

¢	obzvláš ť ľahký materiál
¢	(detaily na str. 117)

Kuchársky rondón
Kent
ks iba

7699

¢	dlhotrvácny a ľahko 
udržiavateľ ný

¢	 2-dielne vrecko na ramene

¢	extra ľahký a jemný materiál

¢	mäkký na dotyk

Kuchársky rondón
Professional
ks iba

7699
tenký materiá

lExtra 

HMOTNOSŤ
NÍZKA

tenký materiá
lExtra 

HMOTNOSŤ
NÍZKA
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 1  Kuchársky rondón Professional
Kvalitný kuchársky rondón pre dámy a pánov z najjemnejšej, ľah-
kej, dlhovláknovej bavlny, so šedým lemom na golieri a manžetách. 
Stredové kryté cvokové zapínanie, 2-dielne vrecko na ramene na 
pero, pútko na laclo na krku, manžety s cvokovým zapínaním. 
Dámsky model je mierne zúžený.
100% bavlna, 175 g/m², 60° pranie
Dĺžka chrbta dámy: 73 cm pri veľkosti 36
Dĺžka chrbta páni: 79 cm pri veľkosti 50
¢	farba: biela/šedá
¢	veľkosť dámska: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 
56
¢	veľkosť pánska: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 
66

dlhý rukáv dámsky 120307 kus: 76,99
dlhý rukáv pánsky 120309 kus: 76,99

 2  Kuchársky rondón Kent
Dámsky a pánsky kuchársky rondón z jemnej, kvalitnej, dlhovlák-
novej bavlny s moderným lemom na golieri a rukávoch. 2-dielne 
vrecko na ramene a froté pásik na golieri. Pánsky rondón má 
náprsné vrecko, dámsky rondón je mierne zúžený.
100% bavlna, 175 g/m², 60° pranie
Dĺžka chrbta dámy: 75 cm pri veľkosti 36
Dĺžka chrbta páni: 79 cm pri veľkosti 50
¢	farba: biela/grafitová
¢	veľkosť dámska: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
¢	veľkosť pánska: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

dlhý rukáv dámsky 120164 kus: 76,99
dlhý rukáv pánsky 120170 kus: 76,99

 3  Kuchársky rondón Delight
Dámsky a pánsky kuchársky rondón z kvalitného tencel materiálu, 
s podielom streču a cvokovým zapínaním. Rondón pôsobí chla-
divo na pokožku a je jemný a mäkký na dotyk. 2-dielne vrecko na 
pero na ramene.
55% lyocell (tencel®), 45% polyester-streč, 220 g/m², 60° 
pranie
Dĺžka chrbta dámy: 74 cm pri veľkosti 36
Dĺžka chrbta páni: 80 cm pri veľkosti 50
¢	farba: biela/šedohnedá
¢	veľkosť dámska: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 
56
¢	veľkosť pánska: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 64 66

dlhý rukáv dámsky 117545 kus: 65,99
dlhý rukáv pánsky 117546 kus: 65,99

dámsky

pánsky pánsky

dámsky

pánsky

dámsky

¢	 pútko na laclo na 
krku

¢	2-dielne vrecko na 
ramene ¢	froté pásik na golieri ¢	  jemný a mäkký na dotyk

¢	  chladivý k pokožke

¢	  v ýborné odvádzanie vlhkosti

uu viac informácií na str. 135

Kuchársky rondón
Delight
ks iba

6599
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EXCELENTNÉ

¢	ručne rolované látkové gombíky a 
praktické náprsné vrecko

Kuchársky rondón
Premium Chef
ks iba

8799
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tenký materiá
lExtra 

 3  Kuchársky rondón Premium Chef dámsky
Klasický rondón z mercerovanej ľahkej bavlny pre najlepší kom-
fort nosenia. S náprsným vreckom, manžetou na ovinutie a ráz-
porkom na chrbte.
rondón biely: 100% bavlna, 175 g/m², 95° pranie
rondón s lemom: 100% bavlna, 175 g/m², 60° pranie
Dĺžka chrbta: 74 cm pri veľkosti 36
¢	farba: biela, biela/čierna
¢	veľkosť: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

krátky rukáv dámsky biely 115428 kus: 75,89
krátky rukáv dámsky s lemom 118755 kus: 75,89
dlhý rukáv dámska biely 115427 kus: 76,99
dlhý rukáv dámsky s lemom 118756 kus: 76,99

biela: s lemom:

 2  Kuchársky rondón Premium Chef pánsky
Klasický rondón z mercerovanej ľahkej bavlny pre najlepší kom-
fort nosenia. S náprsným vreckom, manžetou na ovinutie a ráz-
porkom na chrbte.
rondón biely: 100% bavlna, 175 g/m², 95° pranie
rondón s lemom: 100% bavlna, 175 g/m², 60° pranie
Dĺžka chrbta: 79 cm pri veľkosti 50
¢	farba: biela, biela/čierna
¢	veľkosť: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

krátky rukáv pánsky biely 118759 kus: 75,89
krátky rukáv pánsky s lemom 115426 kus: 75,89
dlhý rukáv pánsky biely 118760 kus: 76,99
dlhý rukáv pánsky s lemom 115425 kus: 76,99

biela: s lemom:

 1   Kuchársky rondón  
Premium Chef s látkovými gombíkmi

Klasický rondón s 12-timi látkovými gombíkmi z mercerovanej 
ľahkej bavlny pre najlepší komfort nosenia. S náprsným vreckom,
manžetou na ovinutie a rázporkom na chrbte.
100% bavlna, 175 g/m², 95° pranie
Dĺžka chrbta: 79 cm pri veľkosti 50
¢	farba: biela
¢	veľkosť: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

dlhý rukáv pánsky 115432 kus: 87,99

¢	manžeta na rukávoch

¢	per fektné pre výšivku loga

uu personalizácia str. 142

HMOTNOSŤ
NÍZKA

Kuchársky rondón
Premium Chef
ks od

7589
¢	odolný voči chlóru

¢	nízka hmotnosť

¢	praktické náprsné vrecko
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KUCHYŇA

PÁNSKE KUCHÁRSKE NOHAVICE

 1  Kuchárske nohavice Severin
Čierne pánske kuchárske nohavice v cargo-štýle s rovným strihom.
Ľahký materiál zo zmesi bavlna-polyester garantuje príjemné 
nosenie aj pri vysokých teplotách. Na pravom stehne sa nachádza
vrecko na teplomer a pútko na pero. Ďalšie pútka na utierku a iné
príslušenstvo, s k omfortnou gumičkou v z adnej časti pásovky. 
5 vreciek (dve postranné vrecká, ďalšie malé vrecko vpravo, dve
vrecká vzadu).
58% bavlna, 42% polyester, 180 g/m², 60° pranie
Vnútorná dĺžka nohavíc: 81 cm pri veľkosti 50
¢	farba: čierna
¢	veľkosť: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

120169 kus: 49,49

uu viac informácií na str. 112

VAŠE VÝHODY 
SO SEVERIN

Menej potenia v kuchyni 
vďaka priedušnému a super 
ľahkému funkčnému materiálu 
WERIN® TEC Light.

 2  Kuchárske nohavice Quentin
Moderné kuchárske nohavice v pepito dizajne s prešívaním na 
kolenách a látkovým opaskom, ako aj 2 postrannými a 2 z ad-
nými vreckami.
52% bavlna, 48% polyester, 280 g/m², 60° pranie
Vnútorná dĺžka nohavíc: 82 cm pri veľkosti 50
¢	farba: pepito
¢	veľkosť: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

115410 kus: 43,99

uu viac informácií na str. 112

¢	moderné prešívanie v oblasti kolien

Kuchárske 
nohavice Severin
ks iba

4949

Kuchárske 
nohavice Luke
ks iba

5499

DLHODOBO 

ZNÍŽENÁ 
CENA!
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KUCHÁRSKE 
NOHAVICE

¢	vrecko na teplomer

 3  Kuchárske nohavice Avito
Klasické pánske kuchárske nohavice s komfortnou gumičkou v
pásovke. Vrecko na teplomer na pravom stehne, 2 bočné vrecká
a 1 zadné vrecko.
65% polyester, 35% bavlna, 240 g/m², 60° pranie
Vnútorná dĺžka nohavíc: 83 cm pri veľkosti 50
¢	farba: čierna
¢	veľkosť: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

117519 kus: 43,99

 4  Kuchárske nohavice Luke
Funkčné pánske kuchárske nohavice s coolmax-membránovými
vložkami z kvalitného zmiešaného materiálu. Šírku pásu je možné
prispôsobiť vďaka nastavovaciemu patentu.
  65% polyester, 35% bavlna, 245 g/m², 60° pranie
Vnútorná dĺžka nohavíc: 83 cm pri veľkosti 50
¢	farba: grafitová, čierna
¢	veľkosť: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

100453 kus: 54,99

 5  Kuchárske nohavice Lars
Športové funkčné pánske kuchárske nohavice s elastickým pásom 
na zadnej časti a postranným suchým zipsom na regulovanie 
veľkosti. 2 vrecká so zipsom, 1 zadné vrecko a prešívanie kolien. 
Sieťovina k optimálnemu vetraniu nad kolenami či na hornej 
zadnej časti.
65% polyester, 35% bavlna, 180 g/m², 60° pranie
Vnútorná dĺžka nohavíc: 82 cm pri veľkosti 50
¢	farba: antracitová
¢	veľkosť: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 

101037 kus: 49,49

grafitová čierna

¢	gumička v pásovke vzadu

¢	veľ ké vrecko na teplomer

Kuchárske 
nohavice Avito
ks iba

4399

Kuchárske 
nohavice Luke
ks iba

5499

Kuchárske 
nohavice Lars
ks iba

4949

¢	ľahká údržba

¢	super ľahký materiál

¢	regulovateľná šírka pásu

¢	kry té vetracie rázporky

 GLENCHECK 
VZOR
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KUCHYŇA

PÁNSKE KUCHÁRSKE NOHAVICE

 1  Kuchárske nohavice Holger
Pepitové pánske kuchárske nohavice vybavené 2 bočnými vrec-
kami, 1 zadným vreckom, zipsom a bočnou gumičkou za super
cenu.
100% bavlna, 295 g/m², 95° pranie
Vnútorná dĺžka nohavíc: 84 cm pri veľkosti 50
¢	farba: pepito
¢	veľkosť: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

100525 kus: 27,49

¢	 gumička po stranách v pásovke 
pre pohodlné nosenie

¢	pohodlná gumička v pásovke a praktické vrecko 
vzadu

 2  Kuchárske nohavice Francis
Pánske kuchárske nohavice z ľahko udržiavateľného materiálu, 
rovný strih, 2 postranné vrecká, 1 zadné vrecko, zapínanie na 
cvok.
65% polyester, 35% bavlna, 245 g/m², 60° pranie
Vnútorná dĺžka nohavíc: 80 cm pri veľkosti 50
¢	farba: čierna
¢	veľkosť: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

101211 kus: 31,89

Kuchárske 
nohavice Francis
ks iba

3189

Kuchárske 
nohavice Holger
ks iba

2749

¢	praktické vrecko na stehne s cvokovým 
zapínaním

 3  Kuchárske nohavice Colin
Pánske kuchárske nohavice z odolného materiálu s kontrastným
lemom, 2 bočné vrecká, 1 zadné vrecko a 1 postranné vrecko so
zapínaním na cvok.
65% polyester, 35% bavlna, 245 g/m², 60° pranie 
Vnútorná dĺžka nohavíc: 80 cm pri veľkosti 50
¢	farba:  čierna/biela, čierna/mango, čierna/červená,  

čierna/černicová, čierna/šedá
¢	veľkosť: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

100864 kus: 31,89

Kuchárske 
nohavice Colin
ks iba

3189

čierna/biela čierna/
mango

čierna/ 
červená

čierna/
černicová

čierna/ 
šedá
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 5  Kuchárske nohavice Fabio
Klasické prúžkované pánske kuchárske nohavice s 2 vreckami po stra-
nách a vzadu, zapínanie na zips, s gumičkou v pásovke po stranách.
100% bavlna, 245 g/m², 60° pranie
Vnútorná dĺžka nohavíc: 82 cm pri veľkosti 50
¢	farba: čierna/biela
¢	veľkosť: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

100636 kus: 27,49

 4  Kuchárske nohavice Nick
Prúžkované pánske kuchárske nohavice na gumičku a šnúrku,  
2 vrecká po stranách a 1 vrecko vzadu.
100% bavlna, 245 g/m², 60° pranie
Vnútorná dĺžka nohavíc: 84 cm pri veľkosti 50
¢	farba: čierna/biela
¢	veľkosť: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

100710 kus: 27,49

 7  Kuchárske nohavice Liam
Nohavice na gumičku so zapracovanou šnúrkou, 2 bočné vrecká,
2 našité vrecká vzadu.
65% polyester, 35% bavlna, 240 g/m², 60° pranie
Vnútorná dĺžka nohavíc: 84 cm pri veľkosti 50
¢	farba: biela, čierna
¢	veľkosť: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

100944 kus: 25,29

 6  Kuchárske nohavice Nathan
Nohavice na gumičku v pepito vzore so zapracovanou šnúrkou, 2
bočné vrecká, 2 našité vrecká vzadu.
100% bavlna, 240 g/m², 60° pranie
Vnútorná dĺžka nohavíc: 84 cm pri veľkosti 50
¢	farba: pepito
¢	veľkosť: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

115409 kus: 21,99

¢	vrecká po stranách a vzadu¢	klasický pepito vzor

NOVINKA - Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte.

od 3 ks*
19,79

ušetríte 10%

*pri rovnakej farbe a veľkosti

biela čierna

¢	na gumičku ¢	na gumičku¢	gumička po bokoch 
pásovky

Kuchárske 
nohavice Nick
ks iba

2749

Kuchárske 
nohavice Fabio
ks iba

2749

¢	na gumičku

Kuchárske 
nohavice Liam
ks iba

2529

Kuchárske 
nohavice Nathan
ks iba

1979

od 3 ks*

ZĽAVA
MNOŽSTEVNÁ
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KUCHYŇA

DÁMSKE KUCHÁRSKE NOHAVICE

 1  Kuchárske nohavice Severin
Čierne dámske kuchárske nohavice v cargo-štýle s rovným stri-
hom. Ľahký materiál zo zmesi bavlna-polyester garantuje prí-
jemné nosenie aj pri vysokých teplotách. Na pravom stehne sa 
nachádza vrecko na teplomer a pútko na pero. Ďalšie pútka na 
utierku a iné príslušenstvo, s komfortnou gumičkou v zadnej čas-
ti pásovky. 5-vreciek (dve postranné vrecká, ďalšie malé vrecko 
vpravo, dve vrecká vzadu).
58% bavlna, 42% polyester, 180 g/m², 60° pranie
Vnútorná dĺžka nohavíc: 78 cm pri veľkosti 36
¢	farba: čierna
¢	veľkosť: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

120162 kus: 49,49

uu viac informácií na 
str. 112

 2  Kuchárske nohavice Quentin
Moderné kuchárske nohavice v pepito dizajne s prešívaním na
kolenách a látkovým opaskom, ako aj 2 postrannými a 2 zadný-
mi vreckami.
52% bavlna, 48% polyester, 280 g/m², 60° pranie
Vnútorná dĺžka nohavíc: 78 cm pri veľkosti 36
¢	farba: pepito
¢	veľkosť: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

117521 kus: 43,99

¢	úzky moderný strih

¢	ľahká údržba

¢	elastické pre pohodlné nosenie

¢	elastické pre pohodlné nosenie

¢	priedušné

¢	vrecko na teplomer a pútko 
na pero

Kuchárske 
nohavice Severin
ks iba

4949

Kuchárske 
nohavice Cosma
ks iba

5499

uu viac informácií na 
str. 112

¢	vrecko na teplomer a 
pútko na pero

Ď
al

ši
e 

ku
chárske noh

avice

w

ww.palazzo.sk

DLHODOBO 

ZNÍŽENÁ 
CENA!
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grafitová čierna

 3  Kuchárske nohavice Cosma
Športové funkčné dámske nohavice s coolmax-membránovými 
vložkami a zapínaním na cvokový gombík. Šírka pásu je regulova-
teľná vďaka gumenej šnúrke a plastovému zakončeniu.
  65% polyester, 35% bavlna, 245 g/m², 60° pranie
Vnútorná dĺžka nohavíc: 80 cm pri veľkosti 36
¢	farba: grafitová, čierna
¢	veľkosť: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

100971 kus: 54,99

¢	 vrecká po stranách

¢	rýchloschnúce

¢	komfor tná gumička v pásovke vzadu

 5  Kuchárske nohavice Avito
Klasické dámske kuchárske nohavice s komfortnou pásovkou. 
Vrecko na pravom stehne, 2 postranné vrecká, 1 zadné vrecko.
65% polyester, 35% bavlna, 240 g/m², 60° pranie
Vnútorná dĺžka nohavíc: 82 cm pri veľkosti 36
¢	farba: čierna
¢	veľkosť: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

117518 kus: 43,99

¢	pohodlná gumička v pásovke po celom obvode

 6  Kuchárske nohavice Nathan
Kuchárske nohavice v p epito vzore, s gumičkou v pásovke a 
zapracovanou šnúrkou, 2 postranné vrecká a 2 zadné vrecká.
100% bavlna, 240 g/m², 60° pranie
Vnútorná dĺžka nohavíc: 80 cm pri veľkosti 36
¢	farba: pepito
¢	veľkosť: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

120197 kus: 21,99

NOVINKA - Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte.

od 3 ks*
19,79

ušetríte 10%

*pri rovnakej farbe a veľkosti

Kuchárske 
nohavice Nathan
ks iba

1979

od 3 ks*

Kuchárske 
nohavice Loreen
ks iba

2969

 4  Kuchárske nohavice Loreen
Prúžkované dámske kuchárske nohavice s r ovným strihom, s 
gumičkou v páse, 2 vreckami po stranách a 1 vreckom vzadu.
100% bavlna, 235 g/m², 60° pranie
Vnútorná dĺžka nohavíc: 80 cm pri veľkosti 36
¢	farba: čierna/biela
¢	veľkosť: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

100926 kus: 29,69

¢	 vrecká po stranách

¢	s gumičkou v pásovke

Kuchárske 
nohavice Avito
ks iba

4399

¢	ľahká údržba a dlhotrvácnosť

¢	vrecko na teplomer na stehne

¢	ľahká údržba

¢	vrecká po 
stranách

ZĽAVA
MNOŽSTEVNÁ

126-127_JL_0319_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.RO.CA.IS.indd   127 29.01.19   13:13



128

w

1

1

KUCHYŇA

¢	nie je tex tilná, zástera z 
100% PVC

¢	nastaviteľ ná dĺžka okolo krku

¢	jednoducho umývateľ ná

Zástera s laclom
Bodo
ks iba

1429

 1  Zástera s laclom Bodo
Umývateľná zástera s laclom s ľahko udržiavateľnými stuhami a 
nastaviteľnou dĺžkou okolo krku. Sieťovinové vnútro zabezpečuje 
pohodlné nosenie. Dostupná v bielej a čiernej farbe.
100% PVC, ručné pranie
¢	farba: biela, čierna
¢	veľkosť: 110 x 80 cm (d x š)

110 x 80 cm (d x š) 120186 kus: 14,29

biela čierna

VAŠE VÝHODY  
S BODO

 ¢ umývateľný materiál sa stará o 

dostatočnú hygienu

 ¢ hygienická a vhodná aj do 

potravinárskeho priemyslu, 

mäsiarstva, pre umývačov 

atď.

VŠESTRANNÉ
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ZÁSTERY

 4  Zástera s laclom Peter
Bavlnená zástera s laclom.
biela: 100% bavlna, 95° pranie 
čierna: 100% bavlna, 60° pranie
¢	farby:  biela, čierna
¢	veľkosť: 110 x 80 cm (d x š)

110 x 80 cm (d x š) 100435 kus: 9,89

biela čierna

čierna:biela:

*pri rovnakej farbe

biela šedohnedábordováčervená čierna

¢	per fektná pre výšivku loga

uu personalizácia str. 142

45 x 80 cm 60 x 80 cm 85 x 100 cm 95 x 100 cm 95 x 120 cm

ROBUSTNÉ 
STUHY

¢	ľahká údržba

¢	praktické 
3ks balenie

Zástera s laclom
Peter
ks iba

769

od 20 ks*

ZĽAVA
MNOŽSTEVNÁ

NOVINKA - Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte.

od 10 ks* od 20 ks*
8,79 7,69

ušetríte 11% ušetríte 22%

 2  Zástera Malio
Kvalitná zástera s pevnou látkovou stuhou v 3ks balení.  
65% polyester, 35% bavlna, 60° pranie
¢	farby:  biela, červená, bordová, šedohnedá, čierna
¢	veľkosť:  45 x 80 cm (d x š), 60 x 80 cm (d x š), 85 x 100 cm (d x 

š), 95 x 100 cm (d x š), 95 x 120 cm (d x š)

45 x 80 cm (d x š) 120074 3ks balenie: 14,28 
kus: 4,76

60 x 80 cm (d x š) 120075 3ks balenie: 15,39 
kus: 5,13

85 x 100 cm (d x š) 120072 3ks balenie: 16,49 
kus: 5,49

95 x 100 cm (d x š) 120073 3ks balenie: 17,58 
kus: 5,86

95 x 120 cm (d x š) 118865 3ks balenie: 18,69 
kus: 6,23

 3  Zástera s laclom Harry
Bavlnená zástera s laclom v 3ks balení.
100% bavlna, 60° pranie
¢	farby: čierna
¢	veľkosť: 110 x 80 cm (d x š)

110 x 80 cm (d x š) 118866 3ks balenie: 21,99 
kus: 7,33
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DOPLNKY

biela

šedohnedá

mango

čokoládová

červená

šedá grafitová čierna

denim

bordová černicová
jablkovo 
zelená

čiernašedábiela červená šedohnedábordová

biela bordová šedohnedá šedá

čiernagrafitová

Čiapka
Scull
ks iba

439

od 20 ks*

biela červená bordová tmavá modrá

biela

čierna

čierna

bielabiela

čierna

 4  Šatka Bandana
Pokrývka hlavy na zaväzovanie.
farebná: 100% bavlna, 60° pranie
denim: 100% bavlna, 40° pranie
¢	farba:  biela, mango, červená, bordová, černicová, jablkovo 

zelená, šedohnedá, čokoládová, šedá, grafitová, 
čierna, denim

farebná 100925 kus: 6,59
denim 115658 kus: 14,29

farebná: denim:

*pri rovnakej farbe

 1  Tričko Charly
Základné tričko pre dámy a pánov.
100% bavlna, 40° pranie
Dĺžka chrbta: 62 cm pri veľkosti M
¢	farba: biela, čierna
¢	veľkosť: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

krátky rukáv 100612 kus: 10,99

*pri rovnakej farbe a veľkosti  6  Čiapka Scull
Čiapka so vzdušnou sieťovou vložkou a zapínaním na suchý zips
pre individuálne nastavenie veľkosti.
65% polyester, 35% bavlna, 60° pranie
¢	farba:  biela, bordová, šedohnedá, šedá, grafitová, čierna

115877 kus: 6,59

*pri rovnakej farbe

 3  Stewardská lodička Willy
Lodičková pokrývka hlavy s individuálne nastaviteľnou veľkosťou 
vďaka suchému zipsu.
biela: 100% bavlna, 95° pranie
čierna: 65% polyester, 35% bavlna, 60° pranie
¢	farba: biela, čierna

biela 100250 kus: 6,59
čierna 118747 kus: 6,59

biela: čierna:

 2  Kuchárska čiapka Franz
Trvácna kuchárska čiapka s individuálne nastaviteľnou veľkosťou 
pomocou suchého zipsu.
65% polyester, 35% bavlna, 60° pranie
¢	farba: biela, čierna

100416 kus: 9,89

čierna

Tričko
Charly
ks iba

879

od 3 ks*

ZĽAVA
MNOŽSTEVNÁ

NOVINKA - Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte.

od 10 ks* od 20 ks*
farebná: 5,49 4,39

ušetríte 16% ušetríte 33%

NOVINKA - Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte.

od 3 ks*
8,79

ušetríte 20%

NOVINKA - Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte.

od 10 ks* od 20 ks*
5,49 4,39

ušetríte 16% ušetríte 33%

 5  Šatka na krk Max
Kvalitná, trojuholníková šatka, neuviazaná. V 3ks balení.
65% polyester, 35% bavlna, 60° pranie
¢	farba:  biela, červená, bordová, šedohnedá, šedá, čierna
¢	veľkosť: 101 x 72 x 72 cm (d x š)

101 x 72 x 72 cm (d x š) 101140 3ks balenie: 13,17 
kus: 4,39
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DOPLNKY

 8  Gombíky
Pasujú ku všetkým rondónom v našom sortimente. Balenie obsa-
huje 12 gombíkov.
¢	farba uni:  biela, žltá, mango, pomarančová, hrdzavá, 

červená, bordová, černicová, slivková, 
ružová, jablkovo zelená, olivovo zelená, tmavá 
zelená  NEW  , zelená, dymovo modrá, tyrkysová, 
modrá, tmavá modrá, šedohnedá, čokoládová, 
svetlá šedá  NEW  , šedá, grafitová  NEW  , čierna

¢	farba uni lesklá: zlatá, strieborná
¢	farba uni plochá: čierna
¢	farba motív: futbal. lopta, lebka
¢	farba Taliansko: biela/červená/zelená
¢	farba plochá metalická: medená, strieborná, zlatá

uni 100972 12ks balenie: 4,39
uni lesklé 100972 12ks balenie: 7,14
uni ploché 101766 12ks balenie: 4,39
motív futbal. lopta 101099 12ks balenie: 7,08
motív lebka 101269 12ks balenie: 7,08
Taliansko 101098 12ks balenie: 7,08
ploché metalické 101766 12ks balenie: 8,79

 9  Pásiky na gombíky
Pásiky na gombíky s alebo bez bielych gombíkov potiahnutých
látkou. Dajú sa prať na 95°.
¢	farba: biela

pásiky na 10 gombíkov
(bez gombíkov)

100216 pár: 2,74

pásiky na 12 gombíkov
(bez gombíkov) 

100217 pár: 2,74

pásiky na 12 gombíkov
(s látkovými gombíkmi) 

100218 pár: 8,79

biela

bordová

tmavá zelená

šedohnedá

zlatá

biela/červená/zelená medená strieborná zlatá

červená

olivovo zelená

tmavá modrá

čierna

lebka

žltá

černicová

zelená

čokoládová

strieborná

mango

slivková

dymovo modrá

svetlá šedá

pomarančová

ružová

tyrkysová

šedá

čierna

hrdzavá

jablkovo zelená

modrá

grafitová

futbalová lopta

Pásiky na 
10 gombíkov
ks iba

274

Gombíky
12ks balenie od

439

 7  Šiltovka Jack
Basebalová čiapka v rôznych farbách. Nastaviteľná veľkosť.
100% bavlna, ručné pranie
¢	farba:  biela, červená, bordová, tmavá modrá, čierna

100713 kus: 6,04

 10  Jednorázové rukavice
Antialergické rukavice z nitrilu, vysoko elastické. Rukavice sú
odolné voči olejovým, tukovým a chemickým látkam.
100% nitril
¢	farba: biela, čierna
¢	veľkosť: S, M, L, XL

117218 100ks balenie: 15,39 
kus: 0,15

NOVÉ
FARBY
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KLASICKÝ VZHĽAD

¢	protišmyková podrážka

 3  Vsuvky Haiti
Dámske a pánske vsuvky z kože, s plochou podrážkou. TUV cer-
tifikát! Vsuvky ponúkajú najlepší komfort pri chodení. Dozadu 
preklápateľný a nastaviteľný remienok, protišmyková podrážka, 
anatomicky tvarovaná.
vrchný materiál a vnútro podrážky: koža
¢	farba: biela, čierna
¢	veľkosť: 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

100315 pár: 47,29

 1  Kuchárske topánky Kiu
Kuchárske topánky pre dámy aj pánov z kože, s pot absorbujú-
cou špeciálnou vložkou. Protišmyková polyuretánová podrážka a
reflexné prvky. Vymeniteľná vnútorná vložka. Dostupné s alebo
bez oceľovej špičky.
vrchný materiál: koža
¢	farba: biela, čierna
¢	veľkosť: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

bez oceľovej špičky 100797 pár: 76,99
s oceľovou špičkou 119270 pár: 82,49

 2  Vsuvky Salerno
Dámske a pánske kožené vsuvky s 1 p evným remienkom a 1 
nastavovacím remienkom na päte, protišmyková podrážka.
vrchný materiál a vnútro podrážky: koža
¢	farba: biela, tmavá modrá
¢	veľkosť: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

100441 pár: 58,29

Kuchárske topánky
Kiu
pár od

7699

Vsuvky
Salerno
pár iba

5829

Vsuvky
Haiti
pár iba

4729

¢	antistatické

¢	vyberateľ ná vložka

¢	špeciálne vnútro absorbujúce 
pot

¢	protišmyková podrážka

¢	robustná koža

¢	s alebo bez oceľovej špičky
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TOPÁNKY  
A PONOŽKY obvod lýtka 

v cm 32 - 39 39 - 44 45 - 50

dámske 3 – –

pánske 3 4 5

¢	stabilizácia kĺbov/svalov

¢	zlepšená regenerácia

¢	ochrana voči poraneniu

¢	zvýšená koordinácia

¢	viac energie a výdrže pre lepší 
výkon

 5  Ergo ponožky
Ergonomické kompresívne ponožky pre dámy a pánov s medicín-
sky perfektne zladeným priebehom tlaku v lýtkach pre zlepšenú
regeneráciu pri dlhom státí, zvýšenú stabilitu kĺbov a svalov, 
ako aj výdrž a zvýšený výkon. Prosím odmerajte si obvod lýtka v
najširšom mieste a porovnajte s tabuľkou.
85% polyamid, 15% elastan, 40° jemné pranie
¢	farba: čierna
¢	veľkosť dámska: 3
¢	veľkosť pánska: 3, 4, 5

dámske 117569 pár: 43,99
pánske 117570 pár: 43,99

Ponožky
Ergo
pár iba

4399

¢	anatomicky tvarovaná podošva

¢	protišmyková podrážka

Vsuvky
Jamaica
pár iba

4729

 4  Vsuvky Jamaica
Dámske a pánske vsuvky z kože, s plochou podrážkou. TUV cer-
tifikát! Vsuvky ponúkajú najlepší komfort pri chodení. Dozadu 
preklápateľný a nastaviteľný remienok, protišmyková podrážka,
anatomicky tvarovaná. Odvetrávacie dierky.
vrchný materiál a vnútro podrážky: koža
¢	farba: biela, čierna
¢	veľkosť: 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

100317 pár: 47,29

VEĽKOSŤ PONO-
ŽIEK

Odmerajte si prosím obvod 
lýtka v n ajširšom mieste a 
porovnajte s tabuľkou.
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Jednoducho pre dobrý pocit!

WELLNESS
Dlhotrvácne, priedušné a pohodlné: 

Také by malo byť oblečenie pre we-

llness. Pri  JOBELINE sa k tomu pri-

dáva aj štýl, pretože u nás sa spája 

perfektný výzor a dobrý pocit.
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 1  Tunika Allegra
Moderná blúza so stojačikom a praktickým zapínaním na zips 
vpredu. Úzky kontrastný lem v šedohnedej farbe na krku, ruká-
voch a zipsovom zapínaní. 2 veľké postranné vrecká.
55% lyocell (tencel®), 45% polyester-streč, 60° pranie
Dĺžka chrbta: 70 cm pri veľkosti 36
¢	farba: biela/šedohnedá
¢	veľkosť: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

krátky rukáv 117548 kus: 38,49

¢	hladká a mäkká na dotyk

¢	pohodlné nosenie vďaka 
polyester-streču

¢	vynikajúca absorbcia 
vlhkosti

 2  Tunika Avena
Elegantná zavinovacia blúza s výzorom kimona. Vďaka dlhým pru-
hom je možné ľubovoľné uviazanie. Kontrastný lem a pás na uvia-
zanie v šedohnedej farbe. 
55% lyocell (tencel®), 45% polyester-streč, 60° pranie
Dĺžka chrbta: 70 cm pri veľkosti 36
¢	farba: biela/šedohnedá
¢	veľkosť: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

krátky rukáv 117549 kus: 32,99

Tunika
Allegra
ks iba

3849

Tunika
Avena
ks iba

3299

TENCEL®

Vlákna TENCEL® majú vysokú pevnosť v m okrom i s u-

chom stave, sú mäkké a veľmi dobre absorbujú vlhkosť. 

Takto vyrobený textil sa vyznačuje hebkosťou, jemnos-

ťou na dotyk a netvoria sa na ňom žmolky. 

TENCEL® je lyocell-vlákno spoločnosti Lenzing. Je získa-

né zo surového dreva, pozostáva z celulózy a priemy-

selne sa z neho vyrába regenerované vlákno. Využíva 

sa v textilnom priemysle, aj na výrobu netkanej textí lie.

Výroba vlákien je uzatvorený proces šetrný k životnému 

prostrediu a je hudbou budúcnosti. Výroba bola vyzna-

menaná „European Award for Environment“ .
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WELLNESS

JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA

Tunika
Veda
ks iba

2749

uu džínsy Dover str. 81

¢	veľ ké vrecko s integrovaným 
vreckom na mobilný telefón

¢	rýchloschnúca

¢	bez potreby žehli ť

¢	jednoduchá údržba
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TUNIKY

 3  Tunika Alina
Pásiková tunika s rukávmi na vyhrnutie a 3 našitými vonkajšími
vreckami. Gombíky po celej dĺžke.
65% polyester, 35% bavlna, 60° pranie
Dĺžka chrbta: 85 cm pri veľkosti 36
¢	farba: modrá/biela
¢	veľkosť: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

3/4 rukáv 100631 kus: 25,29

 2  Tunika Kaya
Tunika s V-výstrihom, 2 veľké vrecká, gombíky po celej dĺžke.
65% polyester, 35% bavlna, 60° pranie
Dĺžka chrbta: 73 cm pri veľkosti 36
¢	farba: modrá/biela
¢	veľkosť: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

tunika 117550 kus: 27,49

 1  Tunika Veda
Blúza z ľahko udržiavateľného materiálu s 2 veľkými vreckami,
integrovaným vreckom na mobilný telefón vpravo a náprsným
vreckom. Gombíky po celej dĺžke.
60% polyester, 40% bavlna, 60° pranie
Dĺžka chrbta: 73 cm pri veľkosti 36
¢	farba: modrá/biela, biela/černicová, biela/šedohnedá
¢	veľkosť: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

krátky rukáv, prúžkovaná 117547 kus: 27,49
krátky rukáv, biela s lemom 120132 kus: 27,49

Tunika
Alina
ks iba

2529

Tunika
Kaya
ks iba

2749
HMOTNOSŤ
NÍZKA

tenký materiá
lExtra 

¢	veľ ké vrecká ponúkajú dostatok miesta ¢	praktické rolovateľ né rukávy
modrá/biela biela/černicová biela/šedohnedá
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WELLNESS

CHYŽNÉ

Tu môže byť 

Vaše logo!

Tunika
Erika
ks iba

2199

od 3 ks*

uu tr ičko Double dlhý rukáv str. 51

 1  Tunika Heike
Atraktívna tunika s riasením, 2 vreckami a bočným zapínaním
na gombík.
biela: 100% bavlna, 95° pranie
farebná: 65% polyester, 35% bavlna, 60° pranie
Dĺžka chrbta: 78 cm pri veľkosti 36
¢	farba: biela, biela/tmavá modrá  NEW  , zelená, modrá,  
tmavá modrá/biela  NEW 
¢	veľkosť: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

tunika biela 119266 kus: 25,29
tunika farebná 100684 kus: 25,29

biela: farebná:

¢	postranné zapínanie na gombík

biela/tma-
vá modrá

zelená modrá tmavá mod-
rá/biela

Tunika
Heike
ks iba

2199

od 3 ks*

NOVINKA - Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte.

od 3 ks*
21,99

ušetríte 13%

*pri rovnakej farbe a veľkosti

biela

NOVÉ
FARBY

ZĽAVA
MNOŽSTEVNÁ
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NOHAVICE

 2  Tunika Erika
Tunika s farebnou aplikáciou, V-výstrihom a 2 vreckami.
biela: 100% bavlna, 95° pranie
farebná: 65% polyester, 35% bavlna, 60° pranie
Dĺžka chrbta: 73 cm pri veľkosti 36
¢	farba: biela, biela/tmavá modrá  NEW  , zelená, modrá, 
tmavá modrá/biela  NEW 
¢	veľkosť: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

tunika biela 119265 kus: 25,29
tunika farebná 100685 kus: 25,29

biela: farebná:

biela/tma-
vá modrá

zelená modrá tmavá mod-
rá/biela

NOVINKA - Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte.

od 3 ks*
21,99

ušetríte 13%

*pri rovnakej farbe a veľkosti

 3  Nohavice Mandy
Dámske nohavice s elastickým pásom a našitým vreckom.
100% bavlna, 60° pranie
Vnútorná dĺžka nohavíc: 80 cm pri veľkosti 36
¢	farba: biela
¢	veľkosť: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

100331 kus: 25,29

 4  Nohavice Rina
Dámske nohavice s 5 vreckami, s gumičkami na bokoch pásov-
ky, rovný strih.
65% polyester, 35% bavlna, 60° pranie
Vnútorná dĺžka nohavíc: 80 cm pri veľkosti 36
¢	farba: biela, čierna
¢	veľkosť: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

100904 kus: 27,49

¢	s kapsou na stehne

¢	praktická pásovka s gumičkou

¢	s 5 vreckami

¢	praktická gumička v pásovke 
vzadu

Nohavice
Mandy
ks iba

2529

Nohavice
Rina
ks iba

2749

biela čierna

biela

¢	per fektná pre výšivku loga

uu personalizácia str. 142
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VEĽKOSTNÁ TABUĽKA

Celkom jednoduché: Zo svojich nových JOBELINE produktov chcete mať 

radosť dlhú dobu. To isté chceme aj my. Preto nepredávame všetko. Pro-

dukty zaradené do nášho sortimentu musia prinášať najvyššiu kvalitu. Aby 

sme ju mohli garantovať, neustále testujeme vysoké kvalitatívne kritériá a 

štandardy. 

A aj Vy môžete pre to niečo urobiť: Prosím dodržiavajte návody na pranie a 

údržbu a udávané maximálne teploty pri praní. Množstvo produktov JOBE-

LINE sa perie pri 60°C, čiastočne sú odolné voči účinkom chlóru. To závisí od 

druhu textilu. Tieto teploty zaručujú čisté a hygienické oblečenie.

Nič nevie nahnevať viac, ako keď sú biele košele zrazu ružové. To neplatí 

len v gastronómii: Rozdeľte svoje prádlo a perte spolu len podobné farby. 

Nikdy neperte biele prádlo s farebným. Neprepchávajte práčku, vyhnete 

sa tak nadmernému pokrčeniu. Na farebné prádlo používajte pracie pro-

striedky bez bieliacich látok.

Celkom štandardné a žiadny dôvod pre starosti: Všetky produkty sa môžu 

zraziť do 3 %.

Potrebujete viac informácií o praní a údržbe?  

Nájdete ich na www.palazzo.sk.

Pánske košele 
Obvod hrudníka a pásu. 

1  Obvod krku = veľkosť 37 38 39 40 41 42

2  Obvod hrudníka 90 - 93 98 - 101 106 - 109 

3  Obvod pásu 78 - 81 86 - 89 95 - 99

1  Obvod krku = veľkosť 43 44 45 46 47 48

2  Obvod hrudníka 114 - 117 122 - 125 130 - 133

3  Obvod pásu 105 - 109 115 - 119 125 - 129

Dámske veľkosti

Veľkosť Medzinárod-
ná veľkosť

2

Obvod hrude
3

Obvod pásu
4

Obvod bokov

34 XS 78 - 81 64 - 66 88 - 91

36 S 82 - 85 67 - 70 92 - 95

38 S 86 - 89 71 - 74 96 - 98

40 M 90 - 93 75 - 78 99 - 101

42 M 94 - 97 79 - 82 102 - 104

44 L 98 - 102 83 - 87 105 - 108

46 L 103 - 107 88 - 93 109 - 112

48 XL 108 - 113 94 - 99 113 - 116

50 XL 114 - 119 100 - 106 117 - 121

52 2XL 120 - 125 107 - 112 122 - 126

54 2XL 126 - 131 113 - 119 127 - 132

56 3XL 132 - 137 120 - 126 133 - 138

Pánske veľkosti

Veľkosť Medzinárod-
ná veľkosť

2

Obvod hrude
3

Obvod pásu
5

Vnút. dĺžka

42   82 - 85 70 - 73 77 - 79

44 S 86 - 89 74 - 77 78 - 80

46 S 90 - 93 78 - 81 79 - 81

48 M 94 - 97 82 - 85 80 - 82

50 M 98 - 101 86 - 89 81 - 83

52 L 102 - 105 90 - 94 82 - 84

54 L 106 - 109 95 - 99 83 - 85

56 XL 110 - 113 100 - 104 84 - 86

58 XL 114 - 117 105 - 109 85 - 87

60 2XL 118 - 121 110 - 114 86 - 88

62 2XL 122 - 125 115 - 119 87 - 89

64 3XL 126 - 129 120 - 124 88 - 90

66 3XL 130 - 133 125 - 129 89 - 91

68 4XL 134 - 137 130 - 134 90 - 92 

70 4XL 138 - 141 135 - 139 91 - 93

72 5XL 142 - 145 140 - 144 92 - 94

74 5XL 146 - 149 145 - 149 93 - 95

Ponožky 
Odmerajte si obvod lýtka na najširšom mies-
te a porovnajte s tabuľkou.

obvod lýtka v cm 32 - 39 39 - 44 45 - 50

dámske 3 – –

pánske 3 4 5

ODMERAJTE SATYPY NA ÚDRŽBU

Typy produktov

Vašu veľkosť zistíte porovnaním vašich mier a údajov v tabuľke.

nízka hmotnosť
Obzvlášť ľahké produkty,  
o hmotnosti pod 200 g/m².

jednoduché žehlenie

Pranie

klasické pranie

jemné pranie

ručné pranie

čistenie
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NEPASUJE? 
NEVADÍ!

4  Obvod bokov

2  Obvod hrude

1  Obvod krku

3   Obvod pásu

5  Nohavice

SPRÁVNA VEĽKOSŤ?  
VŠETKO SEDÍ!

Príliš dlhé? Zlé rukávy? Pri JOBELINE to nevadí. Naše krajčírky Vám 

radi skrátia rukávy na rondónoch, košeliach, blúzkach a t ričkách. 

Tak sa z dlhých rukávov stanú jednoducho krátke. Taktiež je jedno-

duché aj skrátenie: zástery, kroje a n ohavice. Povedzte nám, akú 

veľkosť potrebujete – radi splníme Vaše želania.

Takto upravené produkty je možné odosielať do 10 pracovných 

dní.

NAŠE SLUŽBY PRE VÁS

 cenovo výhodné zmeny na mieru

  použiteľné pri mnohých produktoch

   rýchle dodanie v rozmedzí 10 pracovných dní (platí pri  

produktoch ihneď dostupných a jasných požiadavkách)

  žiadne minimálne množstvo

zmeny cena za kus oblečenia

skrátenie nohavíc 6,60

skrátenie rukávov rondónov/ blúzok/ košieľ  
(dlhý rukáv na krátky rukáv) 6,60

zástera zúženie šírky 6,60

zástera  skrátenie dĺžky 4,40

Ďalšie informácie na www.palazzo.sk  
a  telefonicky na +421 2 20 70 70 70.

Merajte na najširšom 
mieste, cez spodné 
prádlo.

Merajte vodorovne  
na najširšom mieste.

Obvod krku merajte voľne 
pod ohryzkom.

Merajte voľne na 
najužšom mieste, 
cca. vo výške 
pupka.

Vnútorná dĺžka od  
rozkroku po zem.
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PERSONALIZÁCIA

LOGO 
VÝŠIVKA

NÁŠIVKA ALEBO  
NAŽEHLOVAČKA 

LOGO 
POTLAČ

  rýchle dodanie: zaslanie do 

10 – 15 pracovných dní*

 možná takmer pri všetkých produktoch

 žiadne minimálne množstvá

 moderné vyobrazenie Vašej prevádzky

 žiarivé farby

 možné prechody farieb

 dlhotrvácna

 vysoká krycia schopnosť

*  platí pri produktoch ihneď dostupných a jasných požiadavkách pre výšivku *  platí pri produktoch ihneď dostupných a jasných požiadavkách pre výšivku*  platí pri produktoch ihneď dostupných a jasných požiadavkách pre výšivku

 kvalitný výsledný obraz

 veľmi dobrý pomer cena/kvalita 

  rýchle dodanie: zaslanie do 

10 – 15 pracovných dní*

 veľký výber farieb

 výšivka je možná aj na náprsné vrecko

 dlhotrvácna

 pranie pri 95°C

 žiadne minimálne množstvá

  flexibilné použitie:  

odstráňte z textilu a použite znovu

  veľký výber farieb

  pranie pri 95°C, odolnosť voči chlóru

  možnosť použiť aj na náprsné vrecko

 rýchle dodanie do 10 pracovných dní*

 50 ks minimálne množstvo

veľkosť loga v cm² do 50 cm² do 150 cm² do 500 cm²

cena za kus 5,19 6,99 9,49

programovanie (iba 
pri prvej objednávke) 29,99 29,99 29,99

nastavenie 
(pri doobjednávkach) 9,99 9,99 9,99

PRANIE PRI 95°C

nášivka do 7,5 cm² do 12,5 cm²

cena za kus

nášivka pre našívanie 2,99 4,99

nášivka pre nažehlovanie 2,99 4,99

samolepiaca nášivka 2,99 4,99

nášivka na suchý zips 2,99 4,99

programovanie v cene

našitie alebo nažehlenie 0,95 0,95

VÁŠ ŠTÝL. VAŠE LOGO. VAŠA JEDINEČNOSŤ.

veľkosť loga v cm² do 60 cm² do 300 cm²

cena za kus 2,99 4,99

programovanie (iba pri 
prvej objednávke) 29,99 29,99

nastavenie 
(pri doobjednávkach) 9,99 9,99

PRANIE PRI MAX.40°C

ZVOĽTE SI PRODUKT ZVOĽTE SI UMIESTNENIE

1. KROK 2. KROK

Nájdite si svojho favorita. V podstate každý produkt je personalizovateľ-

ný. Radi Vás podporíme pri rozhodovaní. Nemáte ešte vlastné logo alebo 

nezodpovedá Vašim predstavám? Využite našu individuálnu službu tvorby 

loga. Viac informácií nájdete na www.palazzo.sk

Zvoľte si miesto pre Vaše logo. Niekoľko príkladov nájdete na obrázku 

vyššie. Radi Vám telefonicky poradíme na +421 2 20 70 70 70 alebo  

online na www.palazzo.sk

Príklady umiestnenia

POTREBNÉ LEN ŠTYRI KROKY

TYP PERSONALIZÁCIE
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VÁŠ ŠTÝL VAŠE LOGO. VAŠA JEDINEČNOSŤ.

POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

Pošlite nám požadovaný text alebo logo mailom, ako aj informácie ohľa-

dom množstva, umiestnenia, veľkosti a farby. Do 48 hodín obdržíte od nás 

ponuku. Potvrdíte objednávku a v priebehu 5-15 pracovným dní bude to-

var odoslaný k Vám.*

Ďalšie informácie na www.palazzo.sk alebo telefonicky na

+421 2 20 70 70 70.

4. KROK

VÝŠIVKA MONOGRAMU VYPAĽOVANIE LASEROM

*  platí pri produktoch ihneď dostupných a jasných požiadavkách pre výšivku

 rýchle dodanie: zaslanie do 5 – 15 pracovných dní* 

 výšivka je možná aj na náprsné vrecko

 veľký výber farieb a druhov písma

 pranie pri 95°C

 žiadne minimálne množstvá

VÝBER DRUHOV PÍSMA:

*  platí pri produktoch ihneď dostupných a jasných požiadavkách pre výšivku

výšivka monogramu

výška písma: 1,5 cm, 2,5 cm a 3,5 cm; maximálne 3 riadky

cena za kus 4,19

programovanie (iba pri prvej objednávke) v cene

nastavenie (pre objednávku) v cene

pranie pri 95°C

vypaľovanie laserom do 250 cm² do 1000 cm²

cena za kus 4,49 6,99

programovanie (iba pri prvej objednávke) 29,99 29,99

nastavenie (pre objednávku) 9,99 9,99

  pre vypaľovanie laserom je najvhodnejšia džínsovina, flís a iné 

materiály s vysokým podielom umelých vlákien

 rýchle dodanie: zaslanie do 15 pracovných dní*

 moderný spôsob personalizácie

 robustné a stále

 zvláštny vizuálny a dotykový efekt

 dlhotrvácne

 žiadne minimálne množstvá

uu potlač

uu výšivka loga

uu vypaľovanie laserom

uu výšivka monogramu

POTVRDENIE TYPU 
PERSONALIZÁCIE

3. KROK

*  platí pri produktoch ihneď dostupných a jasných požiadavkách pre výšivku
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Lenn  ���������������������������������������������������������������������������������  92
Limerick  ������������������������������������������������������������������������  69
Pinstripe  ������������������������������������������������������������������������  73
Sidney  �������������������������������������������������������������������  86, 89

Zástery
Ben  ��������������������������������������������������������������������������  17, 29
Benito ������������������������������������������������������������������������������  41
Botero  �������������������������������������������������������������������� 19, 23
Bristol  �����������������������������������������������������������������������������  31
Harris  �������������������������������������������������������������������������������  41
James  ������������������������������������������������������������������������������  42
Lore  ����������������������������������������������������������������������������������  37
Malio  ����������������������������������������������������������������������������� 129
Melek  �������������������������������������������������������������������������������  33
Mora  ���������������������������������������������������������������������������������  36

Mora s prúžkami  ������������������������������������������������������  39
Nando  �������������������������������������������������������������������  25, 30
Ramie  ������������������������������������������������������������������������������  13
Smoking  ������������������������������������������������������������������������  42
Sonora  ����������������������������������������������������������������������������  43
Sun  �������������������������������������������������������������������������  15, 35
Taglio  �������������������������������������������������������������������������������  27

Zástery s laclom
Ben  ��������������������������������������������������������������������������  17, 29
Bodo ������������������������������������������������������������������������������ 128
Botero  �������������������������������������������������������  19, 23, 147
Botero vzor rybacej kosti ��������������  23, 37, 147
Bristol  �����������������������������������������������������������������������������  31
Dakota  ����������������������������������������������������������������������������  31
Dario  ��������������������������������������������������������������������������������  30
Faro �����������������������������������������������������������������������������������  26
Gusto  �������������������������������������������������������������������������������  33
Harry  ����������������������������������������������������������������������������� 129
Hugo  ��������������������������������������������������������������������������������  41
Juno  ����������������������������������������������������������������������������������  41
Lenox  �������������������������������������������������������������������������������  30
Lionel  ������������������������������������������������������������������������������  26
Lore  ����������������������������������������������������������������������������������  37
Miko  ���������������������������������������������������������������������������������  32
Mora  ���������������������������������������������������������������������������������  36
Mora s prúžkami  ������������������������������������������������������  39
Nando  �����������������������������������������������������������������������������  25
Pepe  ���������������������������������������������������������������������������������  21
Pepe Gurmet  ��������������������������������������������������������������  21
Pepe Veggie  ����������������������������������������������������������������  21
Pero  ����������������������������������������������������������������������������������  41
Peter  ����������������������������������������������������������������������������� 129
Poca  ���������������������������������������������������������������������������������  21
Ramie  ������������������������������������������������������������������������������  13
Smoking  ������������������������������������������������������������������������  42
Sonora  ����������������������������������������������������������������������������  43
Sun  �������������������������������������������������������������������������  15, 35
Taras  ����������������������������������������������������������������������� 27, 30
Taras canvas  ���������������������������������������������������������������  31
Vrchné zástery

Mina  �����������������������������������������������������������������������������  91
Ramie  ��������������������������������������������������������������������������  13

Zástery s vestou
Oslo  ������������������������������������������������������������������������������  43
Sonora  ������������������������������������������������������������������������43

uu blúzka /košeľa Delano str. 65, 
vesta Austin str. 75
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146 VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Naša ponuka je určená predovšetkým pre právnické osoby podnikajúce v oblasti gastronómie.

 1.  Všetky ceny v tomto katalógu sú uvádzané v EUR bez DPH.

 2.  Spôsob platby – môžete si vybrať z týchto možností – na dobierku, v hotovosti alebo platobnou 
kartou pri prebratí tovaru alebo prevodom (ešte pred dodaním tovaru).

 3.  Dodanie tovaru: objednávky sa uzatvárajú vždy v pondelok o 12:00 hod., tovar je následne 
doručený do 5 pracovných dní za predpokladu dostupnosti tovaru a bonity. (výnimky: víkendy 
a sviatky, zhotovenia na objednávku).

 4.  Pri objednávke do 1000 EUR bez DPH účtujeme príplatok za balné, dopravu, poistenie a poš-
tovné. Výška príplatku sa odvíja od celkovej hmotnosti zásielky. Bližšie informácie nájdete na 
webovej stránke www.palazzo.sk. Pri nákupe v hodnote nad 1000 EUR bez DPH neúčtujeme 
žiadne príplatky.

 5.  S našimi obchodnými a dodacími podmienkami súhlasíte automaticky zaslaním objednávky.

 6.  Nakupujete bez rizika, pretože pri každej objednávke máte plné právo na vrátenie tovaru do 
14 dní. Výnimkou je len tovar s výšivkami, objednávka na mieru, ako aj použitý produkt. Nepo-
rušené dodanie sa overuje v prítomnosti doručovateľa. Nedostatky zaznačte do potvrdenia o 
dodaní spolu s podpisom doručovateľa.

 7.  Dodaný tovar zostáva až do úplného zaplatenia majetkom spoločnosti GASTRO PALAZZO s.r.o..

 8.  S publikáciou tejto ponuky strácajú platnosť všetky predchádzajúce údaje o cenách.

 9.  Miestom plnenia je Bratislava. Prípadné upomienkové pojednávania prislúchajú okresnému 
súdu v Bratislave.

10.  Právo na nepresnosti a tlačové chyby vyhradené.
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¢	jednoduchá údržba

¢	kvali tný a dlhotrvácny materiál

¢	nastaviteľ né prekrí žené 
popruhy v chrbtovej oblasti

NAJPREDÁVANEJŠIE PRODUKTY ZA SUPER CENU

biela

modrá

mango jablkovo zelená

čokoládová

bordová černicováčervená

olivovo zelená tmavá 
zelená

svetlá šedá šedá čiernagrafitová čierna/biela  
(vzor rybacej kosti)

NOVINKA - Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte.

od 10 ks* od 20 ks*
uni: 88 x 77 cm 13,19 12,09

Ušetríte 7%! Ušetríte 15%!

*pri rovnakej farbe

Zástera s laclom Botero a Botero vzor rybacej kosti
Kvalitná zástera s l aclom z r obustného a ľ ahko udržiavateľného materiálu. 
Popruhy sú prekrížené v chrbtovej oblasti. S pútkom na utierku, 2 veľkými vrec-
kami a vreckom na pero vpredu. Pravé vrecko ponúka priestor pre uloženie mini 
tabletu. Zástery sú dostupné v mnohých farbách.
uni: 65% polyester, 35% bavlna, 60° pranie
vzor rybacej kosti: 100% bavlna, 60° pranie
¢	farba:  biela, mango, červená, bordová, černicová, jablkovo zelená, olivovo 

zelená, tmavá zelená, modrá, tmavá modrá, piesková, šedohnedá, 
čokoládová, svetlá šedá, šedá, grafitová, čierna, čierna/biela (vzor 
rybacej kosti)

¢	veľkosť: 88 x 77 cm (d x š)

uni: 88 x 77 cm (d x š) 124906 kus: 14,29
rybacia kosť: 88 x 77 cm (d x š) 124899 kus: 18,69

tmavá 
modrá

piesková šedohnedá

NOVÁ
KOLEKCIA

ZĽAVA
MNOŽSTEVNÁ
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9Telefón: +421 2 20 70 70 70
E-mail: info@palazzo.sk

Kompletný sortiment nájdete aj v 
našom online-obchode:

www.palazzo.sk
Tento katalóg je určený pre hotely, reštaurácie a iné gastro prevádzky. Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Dodacie podmienky nájdete v časti o s lužbách alebo na www.palazzo.sk. Vyhradzujeme si právo na tlačové chyby.

GASTRO PALAZZO, s.r.o.
Galvaniho 2/A | 82104 Bratislava  
Slovenská republika S
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