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  Kuchársky rondón 

Levi na strane 70

  Profesionálna 
obuv Liberty Knit 
na strane 22

   Môj job,
      môj štýl,
môj JOBELINE
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Cool oblečenie pre 
obsluhu
zástera s laclom Dario

u	str. 50

ks iba

5499
(str. 38)

 Nechajte
 sa
inšpirovať!

002-099_JL_0320.indd   2 01.02.20   13:48



3

Foto (wg. Überklebung des Covers) dieses Jahr NICHT verschoben (wg. fehlendem Rücken/

He�ung des Katalogs) – Auch auf der U2 nichts gemacht!

Váš JOBELINE tím

dobrých dôvodov
pre 100 % spokojnosť8

*Otváracie hodiny: pondelok - štvrtok od 9:00 do 17:00 hod., piatok od 9:00 do 16:00 hod..

Naša prognóza pre rok 2020: Bude štýlový! Vyvinuli sme pre Vás 
množstvo nových outfitov. S funkčnosťou, veľkou porciou štýlu a 
ešte vyššou kvalitou. Pretože iba kto sa dobre cíti, má silu pre prácu 
v kuchyni a obsluhu hostí. Jedna z našich noviniek: nová JOBELI-
NE kolekcia obuvi s mnohými funkčnými detailami pre optimálnu 
bezpečnosť a komfort počas celého pracovného dňa. Objavte 
naše novinky v novom JOBELINE katalógu pre rok 2020!

Chuť na niečo nové?

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

info@palazzo.sk 
WhatsApp +421 903 764 490*

Spokojní zamestnanci 

Spokojnosť zamestanancov závisí aj od 
oblečenia. Preto je naše oblečenie štý-
lové, pohodlné a má veľa rafinovaných 
detailov špeciálne pre gastronómiu. Vaši 
zamestnanci sa budú cítiť dobre a oča-
ria Vašich hostí excelentnou obsluhou.

Značka individuálna ako Vy 

Burgre v hipster štýle, elegantný hotel 
alebo rustikálna reštaurácia: S veľkým 
výberom farieb a nespočetnými kom-
bináciami oblečiete Váš personál vo 
vhodnom štýle.

Personalizácia 

S vlastným logom na pracovnom oble-
čení zvýšite rozpoznávanie personálu od 
hostí a jednotný tím. Radi Vám zabezpe-
číme výšitie loga na oblečenie.

WERIN® TEC – revolúcia v pohodlí

Rozdiel je v detailoch. Náš funkčný mate-
riál WERIN® TEC je ľahký, pohodlný, prie-
dušný a chladivý. V krátkosti: WERIN® TEC 
je látka umožňujúca najvyšší výkon.

Spätné zasielanie tovaru

Zakúpené oblečenie môžete vrátiť späť, 
pokiaľ nezodpovedá Vašim predstavám 
a veľkosti. Alebo Vám bezplatne vyme-
níme veľkosť.

Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte.

Váš nákup bude s množstevnými zľavami 
lacnejší. Kontaktujte nás, radi Vám vy-
svetlíme, pri ktorých produktoch môžete 
ušetriť. 

Veľké veľkosti

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

Súkromný nákup pre Vašich zamest-
nancov

Chceli by si Vaši zamestnanci kúpiť obľú-
bené produkty? Žiadny problém!
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PROFI kuchár Sebastian Frank je  
„najlepší kuchár Európy za rok 2018”

u	str. 99

u	str. 71

u	str. 39

u	str. 43

Tu môže byť 
Vaše logo!

u	str. 69
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u	Topánky od str. 16.

u	str. 18

Obsluha od str. 28

Inšpirácie str. 30

Zástery a zástery s laclom str. 34

Tričká str. 50

Blúzky a košele str. 56

Vesty str. 62

Nohavice str. 64

Doplnky str. 66

Dobre vedieť od str. 94

Typy na údržbu a veľkostná tabuľka str. 94

Rýchle hľadanie produktov: Obsah str. 96

Všeobecné obchodné podmienky str. 98

Kuchyňa od str. 68

Kuchárske rondóny str. 68

Kuchárske nohavice str. 80

Doplnky a príslušenstvo str. 89

Housekeeping  
& Chyžné od str. 90

Blúzy str. 90

Nohavice str. 93

Topánky od str. 16

Inovatívne, veľmi štýlové a super bezpečné: Pracovné topánky JOBELINE sú tu! A 
ponúkajú nasledovné: Mnohopočetné funkčné detaily sa postarajú o to, že sa bu-
dete v práci cítiť na jednotku bezpečne. To potvrdzujú aj normy EN ISO 20345:2011 
a EN ISO 20347:2012, podľa ktorých boli naše topánky testované. Perfektné do 
kuchyne, obsluhy, za pult aj pre chyžné!

Objavte pracovné oblečenie  
JOBELINE!

O JOBELINE od str. 6

Všetko na jednom mieste – naše značky str. 6
Takto vzniká JOBELINE štýl str. 12
Strihy/Personalizácia str. 14/15

OVERENÁ 

BEZPEČNOSŤ

podľa EN ISO

20345:2011

20347:2012

a
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Bezhraničné inšpirácie.
Gastronómia a hotelierstvo tvoria komplexný celok. Veľa faktorov musí spolu ladiť,  
aby ste dosiahli príjemné a útulné prostredie.  Našim hlavným cieľom je tvorba inovatív-
nych produktov pre gastronómiu, ktoré spĺňajú najvyššie nároky na dizajn aj funkčnosť. 
Tak vznikajú okruhy, ktoré očaria.

Perfektná súhra gastronómie a hotelierstva.
Kvalita pre profesionálov a všetko, čo ako gastronóm potrebujete, aby ste očarili Vašich hostí – to je VEGA a JOBELINE.  
S potrebným poradenstvom a kompetentnosťou Vám ponúkame inšpiratívne produkty a skúsenosti, taktiež možnosti, 
ako produkty individualizovať. Spoľahnite sa na naše produkty rozdelené do jednotlivých skupín. Od recepcie až po 
hotelovú izbu, od kuchyne až po reštauráciu alebo bar.

006-007_JL_0320_DE.EN.ENoP.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.CA.IS.indd   6 28.01.20   08:00



V JOBELINE pasuje všetko.
Pracovné oblečenie v gastronómii a hotelierstve musí byť pohodlné a v 
dobrej kvalite, k tomu moderné a funkčné - Vaši zamestnanci nosia toto 
oblečenie deň čo deň. Musia sa v oblečení nielen dobre cítiť, ale byť s 
ním aj stotožnení. 

 It’s team time.
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Typický JOBELINE: 

Ľahko udržiavateľ-

ná zástera s laclom 

Mora s veľkými 

vreckami. Preto nás 

máte v láske!

008-009_JL_0320_DE.EN.ENoP.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.CA.IS.indd   8 28.01.20   08:01
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Komfortná zóna 
aj v exteriéri.

Stôl  
Avola

30690

Miska Takati 
od 

879

Stolička 
Esperia

10999

Pohár Calabria

549
Pohár na víno Marlene

351

Zástera s laclom Mora
18,69 € (str. 37)

Polo-tričko Oliver
32,99 € (str. 50)

Zástera s laclom Ramie
18,69 € (str. 36)

Dámska blúzka Kim
31,89 € (str. 58)

Akonáhle je vonku teplejšie, hostí to ťahá na terasu. Tam si vedia prvé slnečné lúče skutočne vychut-

nať. Kto sa vo vnútri cíti dobre, nechce sa príjemnej atmosféry zriecť ani na terase. Buďte v tomto 

aj Vy trendoví! Rozšírte Vaše interiérové vybavenie aj do exteriéru! Ponúkame Vám všestranný výber 

prvotriednych produktov, ktoré sa dajú navzájom pekne kombinovať. Vsaďte na nové nápady! Exte-

riér je novým interiérom.

Tanier plytký orga-
nický tvar Takati
od 

1539

008-009_JL_0320_DE.EN.ENoP.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.CA.IS.indd   9 28.01.20   08:01
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Zástera s laclom Bristol
163,90 € (www.palazzo.sk)

Zástera Mora
14,29 € (str. 37)

Dámska blúzka Delano
42,89 € (www.palazzo.sk)

Zástera Nando
9,34 € (str. 47)

Čiapka Flin
10,99 € (str. 66)

Pánska košeľa Chambray
43,99 € (str. 29)

Miska 
Nessa 
od

659

Košík na pečivo 
Fraser 
od

1099

Kreslo 
Ventura

30690

Pohár 
Ronja 
od

186

Tanier s vysokým okrajom 
Skady 
od

549

Univerzálny pohár 
Ava 
od

604

Váza 
iba

274

Stolička 
Enora

13090

Príbor 
Leeds 
od

098

010-011_JL_0320_DE.EN.ENoP.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.CA.IS.indd   10 28.01.20   08:03
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S chuťou 
do toho!

Náš partner VEGA: tam 

nájdete poháre na 

víno MARLENE a oveľa 

viac pre gastronómiu 

a hotelierstvo.

010-011_JL_0320_DE.EN.ENoP.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.CA.IS.indd   11 31.01.20   12:31
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Tak vznikajú
JOBELINE
štýly

Aj pre rok 2020 sme vyvinuli množstvo nových outfitov. Boli sme na výstavách, 

v reštauráciách a kuchyniach po celej Európe, aby sme vypátrali aktuálne 

trendy a nové funkčné prvky.

Vždy s ohľadom na gastro segment. 
Inšpirácie čerpáme na odborných i 

módnych výstavách, ale aj v podni-

koch po celej Európe. Na týchto zákla-

doch stoja naše nové štýly a úzko súvia-

sia s materiálom, farbami a detailami.

Naše nároky na kvalitu. 
Všetky produkty prechádzajú prinaj-

menšom 1-2 kolami vzoriek. Vyskúšame 

celkový tvar a vzhľad na našich figurí-

nach a skontrolujeme detaily.

Ľahko udržiavateľný komfort. 
Vyvíjame strihy a veľkosti vždy podľa 

potrieb našich klientov. Obzvlášť dôle-

žité: naše nároky na spracovanie, ma-

teriál, funkčnosť a údržba.

Testované na srdce i obličky. 
Popri laboratórnych testoch a testoch 

prania musia produkty presvedčiť aj v 

praxi počas celého dňa. Vybraní klienti 

testujú naše produkty v gastro prevádz-

kach. Až keď sú všetci spokojní, je oble-

čenie zaradené do programu.

012-013_JL_0320_DE.EN.ENoP.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.CA.IS.indd   12 28.01.20   08:04
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Nechajte sa inšpirovať! 
Objavte kombinácie a najmodernejšie štýly pre Vašich 

zamestnancov. Taktiež nájdete aj: Mnoho typov pre 

atraktívne celkové outfity!

Funkčné materiály.
Len ten, kto sa dobre cíti, má silu pre kuchyňu a hostí. Preto 

ponúkame materiály, ktoré sme pre Vás exkluzívne vyvinuli.  

Napríklad naša funkčná látka WERIN® TEC a WERIN® TEC 
LIGHT pre kuchárske rondóny – s chladiacim efektom a 

rýchloschnúcim povrchom (viac informácií na www.we-

rin-tec.de) alebo polo-tričká so Sanitized® hygienickou 
funkciou pre najlepšie výkony v obsluhe hostí (str. 50/51).

 u Kuchársky rondón Advanced str. 99.

 u Blúzka/košeľa Chambray str. 29.

 u Bezpečnostná obuv Trainer Pro s hliníkovou špičkou str. 18.

012-013_JL_0320_DE.EN.ENoP.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.CA.IS.indd   13 28.01.20   08:05
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Počas každého dňa v gastronómii 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!

014-015_JL_0320_DE.EN.ENoP.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.CA.IS.indd   14 28.01.20   08:06
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Viac informácií na www.palazzo.sk.

S Vašim logom na oblečení zvýšite roz-

líšenie Vašich zamestnancov od hostí. 

Ponúkame Vám nasledovné možnosti 

na vyobrazenie loga.

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

 Jednoducho
celkom
   jedineční!

014-015_JL_0320_DE.EN.ENoP.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.CA.IS.indd   15 28.01.20   08:06
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u	str. 23

u	str. 19

NOVINKA: Objavte

profi obuv
od JOBELINE!
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Byť celý deň na nohách, behať, vyhýbať sa vyliatym tekutinám: To 
nemôžu „klasické“ športové topánky zvládnuť. Profesionálna obuv 
od JOBELINE bola vyvinutá špeciálne pre požiadavky a nároky v 
obsluhe, kuchyni, starostlivosti o hotel. Na prvý pohľad je nerozo-
znateľná od inej obuvi. Ale len na prvý pohľad…

Topánky
Obsluha • Kuchyňa • Predaj • Starostlivosť

biela

Profesionálna obuv  
Performance
pár iba

7699

Profesionálna obuv Performance
Profesionálna kožená obuv pre dámy i pánov vo vzhľade klasických Sneakers. Zodpovedá norme EN ISO 20347:2012. Vrchný 
materiál: 100 % koža. Podšívka: 100 % kozia koža. Nepremokavé, s reflexnými šnúrkami a koženým vnútrom pre pohodlné nose-
nie. Vyberateľná a prateľná vložka od OrthoLite® pre optimálnu podporu chodidla. Protišmyková gumová podrážka s EVA-jadrom 
zodpovedá SRC štandardom. Ponúka optimálnu priľnavosť na vlhkých a šmykľavých povrchoch, pôsobí antistaticky a je odolná 
voči olejom a tukom. V čiernej alebo bielej farbe. Dodávame s obuvákom, vreckom na topánky, čistiacim prostriedkom a šnúr-
kami v bielej/čiernej farbe. 
Vrchný materiál a podšívka: koža. 
¢¢ Farba:  čierna, biela
¢¢ Veľkosti:  36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

 127180 pár: 76,99

nepremokavé

vyberateľná vložka

antistatické

u	str. 18
SRC-certifikovaná podrážka

TESTOVANÁ 

BEZPEČNOSŤ

podľa EN ISO

20345:2011

20347:2012

a

016-017_JL_0320_DE.EN.ENoP.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.CA.IS.indd   17 31.01.20   13:33
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1

S nimi ste optimálne chránení: SRC 
certifikovaná podrážka je protišmy-
ková a odolá voči olejom a tukom.

INFO

s hliníkovou 
špičkou alebo bez

¢¢ s pevnou špičkou alebo bez

¢¢ protišmykové, SRC cer ti f ikát

¢¢ nepremokavé

¢¢ antistatické

 1  Bezpečnostná obuv Trainer Pro
Čierna bezpečnostná semišová profesionálna obuv pre dámy 
a pánov. S hliníkovou pevnou špičkou podľa normy EN ISO 
20345:2011. Vrchný materiál: 100 % koža. Podšívka: 100 % 
kozia koža. Nepremokavé, s reflexnými šnúrkami a koženým 
vnútrom pre pohodlné nosenie. Vyberateľná a prateľná vložka od 
OrthoLite® pre optimálnu podporu chodidla. Protišmyková gumo-
vá podrážka s EVA-jadrom zodpovedá SRC štandardom. Ponúka 
optimálnu priľnavosť na vlhkých a šmykľavých povrchoch, pôsobí 
antistaticky a je odolná voči olejom a tukom. Dodávame s obu-
vákom, vreckom na topánky, čistiacim prostriedkom a šnúrkami 
v čiernej farbe.
Vrchný materiál a podšívka: koža. 
¢¢ Farba:  čierna
¢¢ Veľkosti:  36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

s pevnou špičkou 127187 pár: 87,99

 2  Profesionálna obuv Trainer
Čierna semišová profesionálna obuv pre dámy a pánov. Zodpo-
vedá norme EN ISO 20347:2012. Vrchný materiál: 100 % koža. 
Podšívka: 100 % kozia koža. Nepremokavé, s reflexnými šnúr-
kami a koženým vnútrom pre pohodlné nosenie. Vyberateľná a 
prateľná vložka od OrthoLite® pre optimálnu podporu chodidla. 
Protišmyková gumová podrážka s EVA-jadrom zodpovedá SRC 
štandardom. Ponúka optimálnu priľnavosť na vlhkých a šmy-
kľavých povrchoch, pôsobí antistaticky a je odolná voči olejom 
a tukom. Dodávame s obuvákom, vreckom na topánky, čistiacim 
prostriedkom a šnúrkami v čiernej farbe.
Vrchný materiál a podšívka: koža.
¢¢ Farba:  čierna
¢¢ Veľkosti:  36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

bez pevnej špičky 127186 pár: 82,49

➔ kuchyňa
➔ predaj
➔ obsluha

PROFI

Profesionálna obuv  
Trainer
pár od

8249

NOVÁ
KOLEKCIA

018-019_JL_0320_DE.EN.ENoP.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.CA.IS.indd   18 28.01.20   08:08
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3

4

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

 T
o

p
á

nk
y

¢¢ s koženou podšívkou

¢¢ vložka Or thoLite ®

¢¢ protišmykové, SRC cer ti f ikát

¢¢ nepremokavé

Takto sa o topánky staráte dobre: Typy 
na údržbu na www.palazzo.sk.

@
 4  Profesionálna obuv Performance
Profesionálna kožená obuv pre dámy i pánov vo vzhľade klasic-
kých Sneakers. Zodpovedá norme EN ISO 20347:2012. Vrchný 
materiál: 100 % koža. Podšívka: 100 % kozia koža. Nepremokavé, 
s reflexnými šnúrkami a koženým vnútrom pre pohodlné nose-
nie. Vyberateľná a prateľná vložka od OrthoLite® pre optimálnu 
podporu chodidla. Protišmyková gumová podrážka s EVA-jadrom 
zodpovedá SRC štandardom. Ponúka optimálnu priľnavosť na 
vlhkých a šmykľavých povrchoch, pôsobí antistaticky a je odolná 
voči olejom a tukom. V čiernej alebo bielej farbe. Dodávame s 
obuvákom, vreckom na topánky, čistiacim prostriedkom a šnúr-
kami v bielej/čiernej farbe.
Vrchný materiál a podšívka: koža. 
¢¢ Farba:  čierna, biela
¢¢ Veľkosti:  36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

bez pevnej špičky 127180 pár: 76,99

 3  Bezpečnostná obuv Performance Pro
Čierna bezpečnostná kožená obuv pre dámy a pánov. S hliníkovou 
pevnou špičkou podľa normy EN ISO 20345:2011. Vrchný mate-
riál: 100 % koža. Podšívka: 100 % kozia koža. Nepremokavé, 
s reflexnými šnúrkami a koženým vnútrom pre pohodlné nose-
nie. Vyberateľná a prateľná vložka od OrthoLite® pre optimálnu 
podporu chodidla. Protišmyková gumová podrážka s EVA-jadrom 
zodpovedá SRC štandardom. Ponúka optimálnu priľnavosť na 
vlhkých a šmykľavých povrchoch, pôsobí antistaticky a je odolná 
voči olejom a tukom. V čiernej alebo bielej farbe. Dodávame s 
obuvákom, vreckom na topánky, čistiacim prostriedkom a šnú-
rkami v čiernej farbe.
Vrchný materiál a podšívka: koža.
¢¢ Farba:  čierna
¢¢ Veľkosti:  36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

s pevnou špičkou 127181 pár: 82,49
SRC certifikovaná 
podrážka

s pevnou špičkou 
alebo bez

antistatické

nepremokavé

Profesionálna obuv  
Performance
pár od

7699

➔ kuchyňa
➔ predaj
➔ obsluha

PROFI

NOVÁ
KOLEKCIA
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 1  Profesionálna obuv Hunter
Čierna členková profesionálna obuv z kože pre dámy i pánov. Zodpovedá norme EN ISO 20347:2012. 
Vrchný materiál: 100 % koža. Podšívka: 100 % kozia koža. Nepremokavé, s reflexnými šnúrkami. 
Vyberateľná vložka od OrthoLite® pre optimálnu podporu chodidla. Šnúrovanie v hornej časti na 
háčiky pre rýchlejšie obúvanie a vyzúvanie. Protišmyková gumová podrážka s EVA-jadrom zodpo-
vedá SRC štandardom. Ponúka optimálnu priľnavosť na vlhkých a šmykľavých povrchoch, pôsobí 
antistaticky a je odolná voči olejom a tukom. Dodávame s obuvákom, vreckom na topánky, čistiacim 
prostriedkom a šnúrkami v čiernej farbe.
Vrchný materiál a podšívka: koža. 
¢¢ Farba:  čierna
¢¢ Veľkosti:  36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

127177 pár: 98,99

SRC certifikovaná podrážka

kožené vnútro  
pre optimálnu reguláciu klímy

háčiky pre rýchle obúvanie 
a vyzúvanie

antistatické pôsobenie

Profesionálna obuv  
Hunter
pár iba

9899

➔ kuchyňa
➔ predaj
➔ obsluha

PROFI

Keď musíte rých-
lo utekať: Háčiky 
uľahčujú obúvanie i 
vyzúvanie.

INFO

NOVÁ
KOLEKCIA
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 2  Profesionálna obuv Slip On
Čierna profesionálna kožená obuv pre dámy a pánov. Zodpovedá norme EN ISO 20347:2012. Vrchný 
materiál: 100 % koža. Podšívka: 100 % kozia koža. Jednoduché obúvanie a vyzúvanie vďaka elas-
tickým prúžom. Nepremokavé. Vyberateľná a prateľná vložka od OrthoLite® pre optimálnu podporu 
chodidla. Protišmyková gumová podrážka s EVA-jadrom zodpovedá SRC štandardom. Ponúka opti-
málnu priľnavosť na vlhkých a šmykľavých povrchoch, pôsobí antistaticky a je odolná voči olejom a 
tukom. Dodávame s obuvákom, vreckom na topánky, čistiacim prostriedkom.
Vrchný materiál a podšívka: koža. 
¢¢ Farba:  čierna
¢¢ Veľkosti:  36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

127185 pár: 82,49

SRC certifikovaná podrážka

jednoduché 
obúvanie vďaka 

elastickým prúžkom

vložka 
OrthoLite®

antistatické pôsobenie

Profesionálna obuv  
Slip On
pár iba

8249

➔ kuchyňa
➔ predaj
➔ obsluha

PROFI

V nich chodíte isto: 
Vysoko protišmy-
ková podrážka je 
certifikovaná podľa 
SRC a normy EN ISO 
20347:2012.

INFO
 T
o
p
á
nk

y

NOVÁ
KOLEKCIA
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1

1

SRC certifikovaná 
podrážka

vyberateľná anatomicky 
tvarovaná vložka 

SRC certifikovaná 
podrážka

perfektný tvar vďaka 
priliehavému a stabilnému 
výpletu

putko pre rýchle 
a jednoduché 
obúvanie 

➔ obsluha
➔ starostlivosť
➔ predaj

PROFI
➔ kuchyňa
➔ predaj
➔ obsluha

PROFI Profesionálna obuv  
Liberty Knit
pár iba

6599

Profesionálna obuv  
Runner
pár iba

4399

Ste vždy v pohodlí: Liberty Knit sa tvarovo prispôsobí ako 
ponožka a súčasne poskytuje stabilné držanie chodidla.

S nimi ide všetko hladko: Protišmyková SRC certifikovaná 
podrážka je odolná voči olejom a tukom.

INFOINFO

 2  Profesionálna obuv Liberty Knit
Moderná profesionálna obuv pre dámy i pánov z pevnej štrikovanej tkaniny. Zodpovedá norme EN 
ISO 20347:2012. Vrchný materiál: 100 % polyester, podšívka: 100 % polyester. S uškom na päte pre 
jednoduché obúvanie. Vyberateľná vložka s anatomickým tvarovaním podporuje prirodzenú klenbu 
nohy, tlmí nárazy na päte a ponúka masážny efekt v prednej časti chodidla. Protišmyková EVA-po-
došva s gumou-bežecká podošva zodpovedá SRC-štandardu. Ponúka optimálnu priľnavosť na vlh-
kých a klzkých plochách, pôsobí antistaticky a je odolná voči olejom a tukom. Topánky sa perfektne 
prispôsobia nohám, sú veľmi pohodlné a super ľahké: Jednoducho do nich vhupnete a odchádzate! 
Dodávame vrátane vrecka na topánky a obuváku.
Vrchný materiál a podšívka: 100% polyester. Podošva: 85% Eva-umelá látka 15% guma.
¢¢ Farba:  čierna
¢¢ Veľkosti:  36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

127178 pár: 65,99

 1  Profesionálna obuv Runner
Štýlová profesionálna obuv s pepito vzorom pre dámy i pánov. Zodpovedá norme EN ISO 20347:2012. 
Vrchný materiál: 100 % polyester. Nepremokavá a ľahko udržiavateľná. Vyberateľná vložka s ana-
tomickým tvarovaním podporuje prirodzenú klenbu nohy, tlmí nárazy na päte a ponúka masážny 
efekt v prednej časti chodidla. Protišmyková EVA-podošva s gumou-bežecká podošva zodpovedá 
SRC-štandardu. Ponúka optimálnu priľnavosť na vlhkých a klzkých plochách, pôsobí antistaticky a 
je odolná voči olejom a tukom. Dodávame vrátane vrecka na topánky a obuváku.
Vrchný materiál a podšívka: 100% polyester. Podošva: 85% Eva-umelá látka 15% guma.
¢¢ Farba:  pepito
¢¢ Veľkosti:  36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

127183 pár: 43,99

NOVÁ
KOLEKCIA

NOVÁ
KOLEKCIA
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S nimi ostanete cool: Coolmax®-podšívka optimálne 
transportuje vlhkosť a je veľmi priedušná.

INFO

➔ kuchyňa
➔ predaj
➔ obsluha
➔ starostlivosť

PROFI

čierna

biela

tmavá modrá

antracitová

 3  Profesionálna obuv Breeze 
Moderná profesionálna obuv v štýle sneaker pre dámy a pánov. Zodpovedá norme EN ISO 20347:2012. 
Vrchný materiál: ľahko udržiavateľné umelé vlákna. Podšívka: priedušná a vlhkosť transportujúca 
Coolmax®-podšívka. Vyberateľná vložka s anatomickým tvarovaním podporuje prirodzenú klenbu 
nohy, tlmí nárazy na päte a ponúka masážny efekt v prednej časti chodidla. Protišmyková EVA-po-
došva s gumou-bežecká podošva zodpovedá SRC-štandardu. Ponúka optimálnu priľnavosť na vlh-
kých a klzkých plochách, pôsobí antistaticky a je odolná voči olejom a tukom. V 4 rôznych farbách. 
Dodávame vrátane vrecka na topánky a obuváku.
Vrchný materiál: 55% sieťovina, 30% termoplastický polyuretán, 15% polyuretán. 
Podošva: 85% Eva-umelá látka 15% guma.
¢¢ Farba:  antracitová, tmavá modrá, čierna, biela
¢¢ Veľkosti:  36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

127189 pár: 65,99

priedušná  
Coolmax®-podšívka

tlmí nárazy na päte a v prednej časti

ľahká a priedušná sieťovina

antistatické

Profesionálna obuv  
Breeze
pár iba

6599  T
o
p
á
nk

y

NOVÁ
KOLEKCIA
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Aby ste pohodlne stáli: Ľahko  
zvýšená päta vsuviek spríjemňuje 
dlhodobé státie.

INFO
 1  Vsuvky Happy
Vsuvky, ktoré vašich spolupracovníkov potešia! Moderné dámske vsuvky. Zodpovedajú norme EN ISO 20347:2012. Vrchný materiál: 
100 % koža, podšívka: umelé vlákna. Nepremokavé, s anatomicky tvarovanou koženou vložkou pre pohodlné nosenie. Individuálne 
nastaviteľné vďaka preklápateľným remienkom. Protišmyková gumová podrážka zodpovedá SRC štandardom. Ponúka optimálnu pri-
ľnavosť na vlhkých a šmykľavých povrchoch, pôsobí antistaticky a je odolná voči olejom a tukom. V ružovej a antracitovej farbe alebo 
s kvetinovým vzorom. Dodávame vrátane vrecka na vsuvky.
Vrchný materiál: koža. Vnútorný materiál: 50% polyuretán, 50% polyamid. Podrážka: 85% EVA-umelá látka, 15% guma
¢¢ Farba:  antracitová, viacfarebná, ružová
¢¢ Veľkosti:  36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

127167 pár: 65,99

viacfarebné

ružová

antracitová

Vsuvky 
Happy
pár iba

6599 ➔ starostlivosť
➔ kuchyňa
➔ predaj

PROFI

super bezpečné
Super štýlové,

¢¢ nastaviteľ ný 
remienok

¢¢ antistatické

¢¢ SRC-cer ti f ikovaná 
podrážka
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Aby topánka netlačila: Regulujte 
šírku a dĺžku pomocou remienkov 
na päte a nárte.

INFO

¢¢ individuálne nastaviteľ né remienky 
na päte a nár te

¢¢ SRC-cer ti f ikovaná protišmyková 
podrážka

➔ starostlivosť
➔ kuchyňa
➔ predaj

PROFI

Vsuvky 
Spirit
pár iba

5499

 2  Vsuvky Spirit
Vsuvky s robustnou korkovou podrážkou pre dámy i pánov. Zodpovedajú norme EN ISO 20347:2012. Vrchný materiál: 100 % koža, pod-
šívka: umelé vlákna. Nepremokavé, s anatomicky tvarovanou koženou vložkou pre pohodlné nosenie. Individuálne nastaviteľné vďaka 
remienkom na päte a nárte. Protišmyková gumová podrážka zodpovedá SRC štandardom. Ponúka optimálnu priľnavosť na vlhkých a 
šmykľavých povrchoch, pôsobí antistaticky a je odolná voči olejom a tukom. V bielej alebo čiernej farbe. Dodávame vrátane vrecka 
na vsuvky.
Vrchný materiál a podšívka: koža. Podrážka: 85% korok, 15% guma.
¢¢ Farba:  čierna, biela
¢¢ Veľkosti:  36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

127175 pár: 54,99

To
p
á
nk

y

NOVÁ
KOLEKCIA
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Praktické a funkčné

SRC-certifikovaná 
gumová podrážka

nepremokavé

Vsuvky Easy
pár iba

4399

Vsuvky Basic
pár iba

6599

 1  Vsuvky Easy
Vsuvky pre dámy i pánov. Zodpovedajú norme EN ISO 20347:2012. 
Vrchný materiál: 100 % koža, podšívka: umelé vlákna. Nepre-
mokavé, s anatomicky tvarovanou koženou vložkou pre poho-
dlné nosenie. Individuálne nastaviteľné vďaka preklápateľným 
remienkom. Protišmyková gumová podrážka zodpovedá SRC štan-
dardom. Ponúka optimálnu priľnavosť na vlhkých a šmykľavých 
povrchoch, pôsobí antistaticky a je odolná voči olejom a tukom. 
V bielej alebo čiernej farbe. Dodávame vrátane vrecka na vsuvky.
Vrchný materiál: koža. Vnútorný materiál: 50% polyuretán, 
50% polyamid. Podrážka: 100% polyuretán.
¢¢ Farba:  čierna, biela
¢¢ Veľkosti:  36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

127173 pár: 43,99

 2  Vsuvky Basic
Vsuvky pre dámy i pánov. Zodpovedajú norme EN ISO 20347:2012. 
Vrchný materiál: 100 % koža, podšívka: umelé vlákna. Nepre-
mokavé, s anatomicky tvarovanou koženou vložkou pre poho-
dlné nosenie. Individuálne nastaviteľné vďaka preklápateľným 
remienkom. Protišmyková gumová podrážka zodpovedá SRC štan-
dardom. Ponúka optimálnu priľnavosť na vlhkých a šmykľavých 
povrchoch, pôsobí antistaticky a je odolná voči olejom a tukom. 
V bielej alebo čiernej farbe. Dodávame vrátane vrecka na vsuvky.
Vrchný materiál: koža. Vnútorný materiál: 50% polyuretán, 
50% polyamid. Podrážka: 100% polyuretán.
¢¢ Farba:  čierna, biela
¢¢ Veľkosti:  36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

127165 pár: 65,99

Aby vsuvky pevne držali na nohe: 

Regulujte dĺžku pomocou remien-
ka vzadu.

INFO

NOVÁ
KOLEKCIA
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profesionálna obuv podľa EN ISO 20347:2012 bezpečná obuv podľa EN ISO 20345:2011

Stupeň bezpečnosti

Protišmykovosť ** (SRA/SRB/SRC) P P P P P
Oceľová špička     P P
Uzavretá päta možná aj 

otvorená päta P P P P
Odolnosť podrážky (FO) P P
Antistatické vlastnosti (A) P P P P
Tlmenie v pätovej oblasti (E) P P P P
Premokavosť P P

TRIEDA OCHRANY

 3  Ergo ponožky
Ergonomické kompresívne ponožky pre dámy a pánov s medicínsky 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
¢¢ Dámske veľkosti:  3

¢¢Pánske veľkosti:  3, 4, 5

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

Ergo ponožky
pár iba

4399

* najmenej 80 minút žiadna premokavosť    ** SRC (SRA + SRC) šmykľavosť na keramickej dlažbe, čistiacich prostriedkoch, oceľových povrchoch a glyceríne

Veľkosť ponožiek***

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

dámske 3 – –

pánske 3 4 5

*** Obvod lýtka merajte na najširšom mieste a porovnajte s tabuľkou.

Viac informácií k triedam ochrany a starostlivosti o 
profesionálnu obuv nájdete na: www.palazzo.sk

Tak nájdete  

  Vám pasujúcu  
 profesionálnu obuv! To

p
á

nk
y
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u	Džínsy Jaden str. 65
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Inšpirácie str. 30

Zástery a zástery s laclom str. 34

Tričká str. 50

Blúzky a košele str. 56

Vesty str. 62

Nohavice str. 64

Doplnky str. 66

Štýl a funkčnosť idú ruka v ruke. Pri oblečení JOBELINE nájdete mo-
derné outfity s praktickými detailami pre obsluhu. Najlepší príklad: 
blúzka a košeľa Chambray. Pasujú do denim-trendu a sú super jed-
noduché na údržbu.

Oblečenie
obsluha
Takto pracujeme radi!

Blúzka/košeľa Chambray
Blúzka a košeľa v denim vzhľade, s náprsným vreckom, manžetovými 
rukávmi a okrúhlym spodným lemom. 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, šedá
¢	Dámske veľkosti: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
¢	Pánske veľkosti: 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

modrá šedá

pánska

dámska

	¢ náprsné vrecko pri dámskej aj 
pánskej verzii

	¢ moderný golier so vsadenými 
gombíkmi

	¢ kvali tné chambray-vlákna

Blúzka/košeľa 
Chambray
ks iba

4399

Bristol  

w

ww.palazzo.sk
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Špeciálna úprava záster Ben im dodáva cool vzhľad. Moderné a 
praktické zároveň: Odnímateľné stuhy na uväzovanie pri zástere s 
laclom. Kombinujte zástery Ben s džínsami Jaden a polo-tričkom 
Oliver a vytvoríte veľmi pohodlný out�t.

u	Profesionálna obuv Breeze str. 23.

u	Čiapka Flin na str. 66.

S podielom elastanu

pre optimálnu slobo-
du pohybu pri práci

So Sanitized®-hygienickou funkciou

dlhodobo neutralizuje telesné pachy

NOVÁ
FARBA

look
Shop the
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Zástera s laclom  
Ben
ks od

3299

Zástera  
Ben
ks od

2749

 3  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
¢	Dámske veľkosti: XS, S, M, L, XL, 2XL
¢	Pánske veľkosti: S, M, L, XL, 2XL, 3XL

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

u	všetky farby str. 50

 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
	¢ Dámske veľkosti: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

¢	Pánske veľkosti: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

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

Džínsy  
Jaden
ks iba

5499

modrá tmavá šedá

u	Profesionálna obuv Liberty Knit str. 22.

Tu môže byť 
Vaše logo!
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 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.
64 % bavlna, 36 % polyester. 40° pranie.
¢	Farba:  modrá, bordová, tmavá hnedá
¢	Veľkosť: 88x80 cm (dxš), 88x100 cm (dxš)

88x80 cm (dxš) 124915 kus: 32,99
88x100 cm (dxš) 127512 kus: 34,09

 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.
64 % bavlna, 36 % polyester. 40° pranie.
¢	Farba:  modrá, bordová, tmavá hnedá
	¢ Veľkosť:  50x80 cm (dxš), 50x100 cm (dxš)

 50x80 cm (dxš) 124921 kus:  27,49
 50x100 cm (dxš) 127504 kus:  28,04
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Či už obsluha alebo recepcia: Prvý dojem sa počíta. So šatami 
Livia garantovane očaríte Vašich hostí. Pre extra porciu elegan-
cie: klasická biela zástera Stella.

Komfortná gumička

vpredu vejárovitá 
ako ochrana pre vlasy

2 dostupné varianty

Zmiešaný materiál alebo chambray –  
s praktickým zapínaním vpredu a  
gumičkou vzadu.

¢¢ S gumičkou vzadu pre väčší komfor t

look
Shop the
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Zástera  
Stella
ks iba

1099

Profesionálna obuv  
Liberty Knit
pár iba

6599

Šaty  
Livia
ks iba

4399

 2  Zástera Stella
Krátka biela zástera s bordúrou, 2 vrecká po stranách a široká 
stuha na uväzovanie.
65 % polyester, 35 % bavlna. 60° pranie.
¢	Farba:  biela
¢	Veľkosť: 40x35 cm (dxš)

40x35 cm (dxš) 126680 kus:  10,99

 3  Čelenka Curly
Čelenka z džerzejového materiálu s komfortnou gumičkou.
65 % polyester, 35 % bavlna. 30° jemné pranie.
	¢ Farba:  čierna

117553 kus: 6,59

 4  Profesionálna obuv Liberty Knit 
Moderná profesionálna obuv pre dámy i pánov z pevnej štrikova-
nej tkaniny. Zodpovedá norme EN ISO 20347:2012. Vrchný mate-
riál: 100 % polyester, podšívka: 100 % polyester. S uškom na 
päte pre jednoduché obúvanie. Vyberateľná vložka s anatomic-
kým tvarovaním podporuje prirodzenú klenbu nohy, tlmí nára-
zy na päte a ponúka masážny efekt v prednej časti chodidla. 
Protišmyková EVA-podošva s gumou-bežecká podošva zodpo-
vedá SRC-štandardu. Ponúka optimálnu priľnavosť na vlhkých a 
klzkých plochách, pôsobí antistaticky a je odolná voči olejom a 
tukom. Topánky sa perfektne prispôsobia nohám, sú veľmi poho-
dlné a super ľahké: Jednoducho do nich vhupnete a odchádzate! 
Dodávame vrátane vrecka na topánky a obuváku.
Vrchný materiál a podšívka: 100% polyester. Podošva: 85% 
Eva-umelá látka, 15% guma.
	¢ Farba:  čierna
	¢ Veľkosti:  36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

127178 pár: 65,99
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 1  Šaty Livia
Moderné šaty z ľahkého zmiešaného materiálu alebo extra ľah-
kej chambray-látky, s 3/4 rukávom, krytým cvokovým zapínaním 
vpredu po celej dĺžke. 2 postranné vrecká, gumička vzadu a for-
mujúce záševky v prednej i zadnej časti šiat.
Livia: 65 % polyester, 35 % bavlna. 160 g/m2. 60° pranie.  
Livia chambray: 100% bavlna, 130g/m2, 40° pranie. 
Dĺžka: 99 cm pri veľkosti 36.
	¢ Farba:  bordová, čierna

¢	Farba chambray :  svetlá modrá
	¢ Veľkosť: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

3/4 rukáv dámska 126655 kus: 43,99
3/4 rukáv chambray dámska 126657 kus: 43,99

bordová

bordová

čierna

čierna

svetlá 
modrá

svetlá 
modrá

01
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Zástera s laclom  
Galway
ks iba

5499

 1  Zástera s laclom Galway 
Kvalitná robustná zástera s laclom z denimu s vreckami a apli-
káciami z prateľného polyuretánu vo výzore kože. S veľkým dvoj-
dielnym vreckom vpredu, vreckom na pero na lacle a putkom 
na utierku. Prekrížené popruhy v chrbtovej oblasti pre optimál-
ne napasovanie zástery. Aby ste zásteru mohli jednoducho prať, 
popruhy sú odnímateľné.
100 % bavlna (denim). 40° pranie.
¢	Farba:  denim
¢	Veľkosť:  88x80 cm (dxš)

88x80 cm (dxš) 127171 kus: 54,99

	¢ prekrí žené popruhy v chrbtovej 
oblasti

	¢ jednoduchá údržba a pranie 
vďaka odnímateľ ným popruhom 
a aplikáciám z imitácie kože

	¢ praktické putko na utierku

Táto kombinácia vychádza: denim 

+ koža = extra cool porcia! Zástera s 

laclom Galway je kombináciou deni-

mu s aplikáciami vo výzore kože – pre 

nezameniteľný vzhľad obsluhy!

	¢ kvali tný a dlhotrvácny denim

Vaše výhody s 
     Galway
Prekrížené popruhy v chrbtovej ob-

lasti. Pri praní popruhy jednoducho 

odpojíte od zástery.

odnímateľné 
popruhy

veľké 2-dielne 
vrecko a putko na 

utierku

	¢ veľ ké praktické vrecká 
aj pre tablet v mini veľ kosti

NOVÁ
KOLEKCIA
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45x80 cm 45x100 cm 60x80 cm 60x100 cm 85x100 cm
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¢¢ prekrí žené popruhy v 
chrbtovej oblasti

 2  Zástera s laclom Gusto
T rendová zástera s laclom, s nastaviteľnými, prekríženými 
popruhmi v chrbtovej oblasti. Veľké vrecko vrátane malého vrec-
ka na pero a putko na utierku.
100 % bavlna (denim). 40° pranie.
¢¢Farba:  denim
¢¢Veľkosť:  88x80 cm (dxš), 88x100 cm (dxš)

88x80 cm (dxš) 117559 kus: 29,69
88x100 cm (dxš) 127513 kus: 30,79

 4  Zástera s laclom Miko
Z ástera 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: 100x80 cm (dxš), 100x100 cm (dxš)

100x80 cm (dxš) 115578 kus: 32,99
100x100 cm (dxš) 127511 kus: 34,09

Zástera s laclom  
Miko
ks od

3299

Zástera s laclom  
Gusto
ks od

2969

Zástera  
Melek
ks od

2749

u	str. 60u	Kravata Bo str. 66

u	Dámska blúzka Bailey str. 97

 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:  45x80 cm (dxš), 45x100 cm (dxš), 60x80 cm (dxš), 

60x100 cm (dxš), 85x100 cm (dxš)

45x80 cm (dxš) 115577 kus: 27,49
45x100 cm (dxš) 127498 kus: 28,04
60x80 cm (dxš) 119287 kus: 28,59
60x100 cm (dxš) 127499 kus: 29,14
85x100 cm (dxš) 119288 kus: 29,69

Teraz dostupné aj v šírke 100 cm.

¢¢ 2 vrecká po stranách
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¢¢ 4 skvele individuálne š týly pre 
jednotný výzor

¢¢ vzhľad ľanu pre prirodzený výzor

¢¢ zástera s laclom: univerzálne 
nastaviteľ ná dĺžka okolo krku

Zástera s laclom  
Ramie
ks iba

1869

Tu môže byť 
Vaše logo!

svetlá šedásvetlá šedá svetlá šedá

Zástera  
Ramie
ks iba

1869

Zástera  
Ramie
ks od

1319

 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:  svetlá šedá, olivová
¢¢Veľkosť: 45x80 cm (dxš), 60x80 cm (dxš)

45x80 cm (dxš) 124923 kus: 13,19
60x80 cm (dxš) 124924 kus: 14,29

 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:  svetlá šedá, olivová
¢¢Veľkosť: 88x80 cm (dxš)

88x80 cm (dxš) 124917 kus: 18,69

 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:  svetlá šedá, olivová
¢¢Veľkosť: univerzálna

zástera 124928 kus: 18,69

u	Pánska košeľa K im str. 58

u	Dámska blúzka Kim str. 58

olivová olivová olivová
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svetlá šedáantracitovásvetlá modrá svetlá šedápiesková pieskováantracitovásvetlá modrá

 4  Zástera s laclom Mora prúžkovaná
Z ástera 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:  antracitová, svetlá modrá
¢	Veľkosť: 88x80 cm (dxš)

88x80 cm (dxš) 124916 kus: 18,69

5  Zástera Mora prúžkovaná
Š týlová zástera v modernom prúžkovanom 
dizajne zo 100 % bavlny. Vrecká v prednej časti 
sa postarajú o dostatok úložného miesta.
100 % bavlna. 60° pranie.
¢	Farba:  antracitová, svetlá modrá
¢	Veľkosť: 60x80 cm (dxš)

60x80 cm (dxš) 124922 kus: 14,29

 6  Zástera s laclom Mora
Štýlová a praktická? Ide to – s touto zásterou! 
Vyzerá ako moderný ľan, je to ale jemný a ľah-
ko udržiavateľný polyester. Laclo je nastaviteľné. 
Ponúka dostatok odkladacieho miesta vďaka 2 
veľkým predným vreckám a 2 vreckám na pero. 
100 % polyester. 60° pranie.
¢	Farba:  svetlá šedá, piesková
¢	Veľkosť: 88x80 cm (dxš), 88x100 cm (dxš)

88x80 cm (dxš) 120076 kus: 18,69
88x100 cm (dxš) 127514 kus: 19,79

 7  Zástera Mora
Táto štýlová zástera vyzerá ako z ľanu, je ale z 
ľahkého polyesteru. S dvomi veľkými prednými 
vreckami a 2 vreckami na pero.
100 % polyester. 60° pranie.
¢	Farba:  svetlá šedá, piesková
	¢ Veľkosť: 60x80 cm (dxš), 60x100 cm (dxš)

60x80 cm (dxš) 120077 kus: 14,29
60x100 cm (dxš) 127500 kus: 14,84

JEMNÉ 
PRÚŽK Y

	¢ kvali tný dlhotrvácny materiál

	¢ bez tvorby žmolkov,    
jednoduchá údržba

	¢ veľ ké vrecká v prednej časti

	¢ individuálne nastaviteľ ná šírka

Zástera  
Mora prúžkovaná
ks iba

1429

Zástera s laclom  
Mora prúžkovaná
ks iba

1869

Tu môže byť 
Vaše logo!

	¢ nastaviteľ ná dĺžka okolo krku a 
široké stuhy na uväzovanie

Zástera  
Mora
ks od

1429

Zástera s laclom 
Mora
ks od

1869

VZHĽ AD Ľ ANU

u	str. 59
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 1  Zástera s laclom Dario
Kvalitná, robustná canvasová zástera s koženými popruhmi okolo 
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:  hnedá, olivová, piesková
¢	Veľkosť: 88x80 cm (dxš)

88x80 cm (dxš) 120260 kus:  54,99

	¢ odnímateľ né kožené popruhy pre 
jednoduchú údržbu

	¢ 3 veľ ké vrecká a                         
2 vrecká na pero

Dlhotrvácna, s jednoduchou údržbou, 
š týlová: Taká by mala byť zástera! A 
taká je aj zástera Dario. Robustná can-
vasová látka, kvalitná a dlhotrvácna 
bavlnená tkanina, robí zásteru ideál-
nou do gastronómie. O štýlový vzhľad 
sa starajú kožené popruhy.

	¢ kvali tná a dlhotrvácna 
bavlnená tkanina

Vaše výhody s 
    Dario
Robustný a kvalitný canvas: Tento 

mater iál robí zásteru veľmi dlhotr-

vácnou!

3 veľké vrecká  
2 vrecká na pero

	¢ praktické veľ ké vrecká

u	Polo-tričko Cato str. 51

Zástera s laclom  
Dario
ks iba

5499

individuálne 
nastaviteľná dĺžka 

okolo krku

pieskováolivová hnedá

NOVÁ
FARBA
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¢¢ postranné putko na utierku

¢¢ denim získa časom svoj 
nezameniteľ ný vzhľad

Zástera s laclom  
Lenox
ks iba

5499

 2  Zástera s laclom Lenox
Kvalitná, robustná zástera s laclom z denimového materiálu. S 
koženými popruhmi okolo krku a pása. S 2 veľkými vreckami, 
vreckom na pero, vreckom na utierku v brušnej časti a s 1 väčším
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 (denim). 40° pranie.
¢¢Farba:  denim
¢¢Veľkosť: 88x80 cm (dxš)

88x80 cm (dxš) 120261 kus: 54,99

 3  Zástera s laclom Taras denim
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: 64x80 cm (dxš), 64x100 cm (dxš)

64x80 cm (dxš) 118746 kus: 21,99
64x100 cm (dxš) 127509 kus: 23,09

 4  Zástera Nando denim
Denimová zástera s 2-dielnym predným vreckom, 2 vreckami na
pero a úzkou uväzovacou stuhou.
100% bavlna (denim). 40° pranie.
¢¢Farba:  denim
¢¢Veľkosť:  45x80 cm (dxš), 45x100 cm (dxš), 60x80 cm (dxš), 

60x100 cm (dxš)

45x80 cm (dxš) 120085 kus: 17,59
45x100 cm (dxš) 127501 kus: 18,14
60x80 cm (dxš) 120084 kus: 18,69
60x100 cm (dxš) 127502 kus: 19,24

¢¢ veľ ké 3-dielne vrecko vpredu

Zástera s laclom  
Taras denim
ks od

2199

Zástera  
Nando denim
ks od

1759

u	Dámska blúzka Davis  
viac informácií na www.palazzo.sk

Teraz dostupné aj v šírke 100 cm.Ľahký
denim
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 2  Zástera v tvare vesty Sonora
Zástera s laclom v tvare vesty. S putkom 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: 106x85 cm (dxš)

106x85 cm (dxš) 120156 kus: 21,99

 3  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: 88x80 cm (dxš)

88x80 cm (dxš) 120154 kus: 18,69

 4  Zástera Sonora
Zástera s veľkým vreckom a putkom na utierku. Čierna s jemnými
bielymi prúžkami.
čierna: 65 % polyester, 35 % bavlna. 60° pranie. 
prúžkovaná: 100 % bavlna. 60° pranie
¢	Farba:  čierna/biela
¢	Veľkosť: 60x80 cm (dxš)

60x80 cm (dxš) 120155 kus: 14,29

Zástera v tvare 
vesty Sonora
ks iba

2199

Zástera s laclom  
Sonora
ks iba

1869

Zástera  
Sonora
ks iba

1429

	¢ jednoduchá údržba

	¢ jemné prúžky

	¢ nastaviteľ ná dĺžka 
okolo krku

	¢ jemné prúžky

	¢ vrecko na lacle a 
putko pre utierku

	¢ nastaviteľ ná dĺžka 
okolo krku

	¢ jemné prúžky

	¢ veľ ké vrecko a putko  
pre utierku

Zástera  
Stella
ks iba

1099

 1  Zástera Stella
Krátka biela zástera s bordúrou, dve vrecká a široká stuha.
65 % polyester, 35 % bavlna. 60° pranie.
¢	Farba:  biela
¢	Veľkosť: 40x35 cm (dxš)

40x35 cm (dxš) 126680 kus: 10,99

u	Blúzka Cecaria str. 61.

u	Šatka str. 66.

NOVÁ
KOLEKCIA
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77
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45x80 cm 60x80 cm 85x100 cm 95x100 cm 95x120 cm

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

 6  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: 98x80 cm (dxš)

98x80 cm (dxš) 100539 kus: 13,19

 5  Zástera s laclom Juno
Kvalitná, prúžkovaná zástera s laclom, s 2 vreckami na pero a 
jedným dvojdielnym vreckom.
100 % bavlna. 60° pranie.
¢	Farba:  čierna/biela
¢	Veľkosť: 88x80 cm (dxš)

88x80 cm (dxš) 100660 kus: 16,49

 7  Zástera Harris
Prúžkovaná zástera s látkovou stuhou.
100% bavlna. 60° pranie.
¢	Farba:  čierna/biela
¢	Veľkosť:  45x80 cm (dxš), 60x80 cm (dxš), 85x100 cm (dxš), 

95x100 cm (dxš), 95x120 cm (dxš)

45x80 cm (dxš) 100537 kus: 8,79
60x80 cm (dxš) 119272 kus: 9,89
85x100 cm (dxš) 119274 kus: 10,99
95x100 cm (dxš) 119273 kus: 12,09
95x120 cm (dxš) 119271 kus: 13,19

Zástera Harris 
ks od

879

Zástera s laclom  
Juno
ks iba

1649

Zástera s laclom  
Pero
ks iba

1319

	¢ nastaviteľ ná dĺžka okolo krku

	¢ dve vrecká na pero na lacle a     
1 vnútorné vrecko

	¢ nastaviteľ ná dĺžka okolo krku

	¢ veľa praktických vreciek

u	str. 61

prúžky
Klasické
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¢¢ dostupná vo viacerých farbách 
a veľ kostiach

¢¢ jednoduchá údržba

¢¢ kvali tný a dlhotrvácny materiál

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

Tu môže byť 

Vaše logo!
u	Dámska blúzka Jean str. 56.

u	Pánska košeľa Jean str. 56.

Zástera  
Botero
ks od

499

od 50 ks*

Zástera s laclom  
Botero
ks od

1000

od 50 ks*

ZĽAVA
MNOŽSTEVNÁ
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45x80 cm 45x100 cm 60x80 cm 60x100 cm 85x100 cm 95x100 cm 95x120 cm
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Teraz aj v šírke 100 cm.

   Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte.

od 10 ks* od 20 ks* od 50 ks*
45x80 cm 6,42 5,71 4,99
45x100 cm 6,92 6,15 5,38
60x80 cm 7,41 6,59 5,76
60x100 cm 7,91 7,03 6,15
85x100 cm 8,40 7,47 6,53
95x100 cm 9,39 8,35 7,30
95x120 cm 10,38 9,23 8,07

ušetríte až 10% ušetríte až 20% ušetríte až 30 %
*pri rovnakej farbe a veľkosti

biela

modrá

modrá

mango jablkovo 
zelená

hnedá

hnedá

bordová

tmavá 
modrá

tmavá 
modrá

černicová

piesková

piesková

červená

šedo-
hnedá

šedo-
hnedá

olivovo 
zelená

tmavá 
zelená

svetlá 
šedá

svetlá 
šedá

šedá

šedá

čierna

čierna čierna/biela 
vzor rybacej kosti

grafitová

grafi-
tová

¢¢ per fektné pre výšivku loga

 1  Zástera Botero
Kvalitná zástera zo zmiešaného materiálu s pevnými látkovými stuhami.
65% polyester, 35% bavlna. 60° pranie.
¢¢Farba:  jablkovo zelená, bordová, černicová, hnedá, tmavá modrá, tmavá zelená, grafitová, 

šedá, svetlá šedá, mango, olivovo zelená, modrá, zelená, červená, piesková, čierna, 
šedohnedá, biela

¢¢Veľkosť:  45x80 cm (dxš), 45x100 cm (dxš), 60x80 cm (dxš), 60x100 cm (dxš), 85x100 cm 
(dxš), 95x100 cm (dxš), 95x120 cm (dxš)

45x80 cm (dxš) 100654 kus: 7,14
45x100 cm (dxš) 124717 kus: 7,69
60x80 cm (dxš) 119284 kus: 8,24
60x100 cm (dxš) 124718 kus: 8,79
85x100 cm (dxš) 119281 kus: 9,34
95x100 cm (dxš) 119282 kus: 10,44
95x120 cm (dxš) 119283 kus: 11,54

 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:  jablkovo zelená, bordová, černicová, hnedá, modrá, tmavá zelená, grafitová, šedá, 

svetlá šedá, mango, olivovo zelená, tmavá modrá, zelená, červená, piesková, čierna, 
čierna/biela, šedohnedá, biela

¢¢Veľkosť: 88x80 cm (dxš), 88x100 cm (dxš)

uni 88x80 cm (dxš) 124906 kus: 14,29
uni 88x100 cm (dxš) 127505 kus: 15,39
vzor rybacej kosti 88x80 cm (dxš) 124899 kus: 18,69
vzor rybacej kosti 88x100 cm (dxš) 127506 kus: 19,79

zelená

Bestseller

u	Viac informácií na www.palazzo.sk

   Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte.

od 10 ks* od 20 ks* od 50 ks*
uni 88x80 cm 12,86 11,43 10,00
uni 88x100 cm 13,85 12,31 10,77

ušetríte až 10% ušetríte až 20% ušetríte až 30%
*pri rovnakej farbe a veľkosti

NEW

biela mango jablkovo 
zelená

bordová černicováčervená olivovo 
zelená

tmavá 
zelená

zelená

NEW
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Zástera s laclom  
Faro
ks od

769

od 50 ks*

¢¢ jednoduchá údržba

¢¢ nastaviteľ ná dĺžka okolo krku

¢¢ 2 vrecká na pero na lacle

¢¢ per fektné pre personalizáciu

u	Viac informácií na www.palazzo.sk

¢¢ praktické veľ ké vrecká

¢¢ nastaviteľ ná dĺžka okolo krku

u	Polo-tričko Cato str. 51.

u	Džínsy Dover str. 65.

Zástera s laclom  
Taras
ks od

692

od 50 ks* 

Teraz aj v šírke 100 cm.

ZĽAVA
MNOŽSTEVNÁ
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 2  Zástera s laclom Faro
Zástera s nastaviteľným laclom, 1 vnútorným vreckom a 2 našitými vreckami na perá.
65 % polyester, 35 % bavlna. 60° pranie.
¢	Farba:  jablkovo zelená, bordová, černicová, hnedá, modrá, tmavá zelená, šedá, svetlá šedá, 

mango, olivovo zelená, tmavá modrá, zelená, červená, čierna, šedohnedá, biela
¢	Veľkosť: 98x80 cm (dxš), 98x100 cm (dxš)

98x80 cm (dxš) 100491 kus: 10,99
98x100 cm (dxš) 127507 kus: 12,09

svetlá šedá šedá

jablkovo zelená

hnedá čierna

olivovo zelená tmavá zelená modrázelená tmavá modrá šedohnedá
NEW

farebná:denim:

biela

jablkovo zelená

mango

tmavá zelená

svetlá šedá

černicová

hnedá denim

červená

šedá

bordová

čierna

zelená modrá šedohnedá
NEW

 1  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:  jablkovo zelená, bordová, černicová, hnedá, denim, modrá, tmavá zelená, šedá, svetlá 

šedá, mango, zelená, červená, čierna, šedohnedá, biela
¢	Veľkosť: 64x80 cm (dxš), 64x100 cm (dxš)

farebná 64x80 cm (dxš) 100492 kus: 9,89
farebná 64x100 cm (dxš) 127508 kus: 10,99
denim 64x80 cm (dxš) 118746 kus: 21,99
denim 64x100 cm (dxš) 127509 kus: 23,09

   Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte.

od 10 ks* od 20 ks* od 50 ks*
farebná 64x80 cm (dxš) 8,90 7,91 6,92
farebná 64x100 cm (dxš) 9,89 8,79 7,69

ušetríte až 10% ušetríte až 20% ušetríte až 30%
*pri rovnakej farbe a veľkosti

   Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte.

od 10 ks* od 20 ks* od 50 ks*
98x80 cm (dxš) 9,89 8,79 7,69
98x100 cm (dxš) 10,88 9,67 8,46

ušetríte až 10% ušetríte až 20% ušetríte až 30%
*pri rovnakej farbe a veľkosti

Bestseller

biela mango černicováčervená bordová
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Zástera s laclom  
Nando
ks od

846

od 50 ks*

Zástera  
Nando
ks od

576

od 50 ks*

u	Polo-tričko Oliver str. 50.

Teraz aj v šírke 100 cm.

Tu môže byť 
Vaše logo!

¢¢ 7 rôznych veľ kostí

¢¢ v 18 rôznych farbách

¢¢ veľ ké vreckáu	Džínsy Jaden str. 65.

ZĽAVA
MNOŽSTEVNÁ
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hnedá

olivovo zelená

biela

svetlá šedá

tmavá zelená

mango

zelená

zelená

grafitová

tmavá modrá

bordová

šedá

modrá

červená

čierna

piesková

černicová

denim

šedohnedá

jablkovo zelená

bordová

piesková hnedá

biela

šedášedohnedá

jablkovo zelená tmavá zelenáčernicová olivovo zelená

svetlá šedá

modrá

mango

grafitová

tmavá modrá

červená

čierna

farebná denim

 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:  jablkovo zelená, bordová, černicová, hnedá, denim, modrá, zelená, grafitová, šedá, 

svetlá šedá, mango, tmavá zelená, tmavá modrá, olivovo zelená, červená, piesková, 
čierna, šedohnedá, biela

¢	Veľkosť: 45x80 cm (dxš), 45x100 cm (dxš), 60x80 cm (dxš), 60x100 cm (dxš), 85x100 cm (dxš)

farebná 45x80 cm (dxš) 100865 kus: 8,24
farebná 45x100 cm (dxš) 124719 kus: 8,79
farebná 60x80 cm (dxš) 119290 kus: 9,34
farebná 60x100 cm (dxš) 124720 kus: 9,89
farebná 85x100 cm (dxš) 119289 kus: 10,44
denim 45x80 cm (dxš) 120085 kus: 17,59
denim 60x80 cm (dxš) 120084 kus: 18,69

   Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte.

od 10 ks* od 20 ks* od 50 ks*
farebná 45x80 cm (dxš) 7,41 6,59 5,76
farebná 45x100 cm (dxš) 7,91 7,03 6,15
farebná 60x80 cm (dxš) 8,40 7,47 6,53
farebná 60x100 cm (dxš) 8,90 7,91 6,92
farebná 85x100 cm (dxš) 9,39 8,35 7,30

ušetríte až 10% ušetríte až 20% ušetríte až 30%
*pri rovnakej farbe a veľkosti

   Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte.

od 10 ks* od 20 ks* od 50 ks*
88x80 cm (dxš) 10,88 9,67 8,46
88x100cm (dxš) 11,87 10,55 9,23

ušetríte až 10% ušetríte až 20% ušetríte až 30%

*pri rovnakej farbe a veľkosti

Zá
st

e
ry

 a
 z

á
st

e
ry

 s
 la

c
lo

m
 |

 O
b
sl
uh

a

 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:  jablkovo zelená, bordová, černicová, hnedá, modrá, tmavá zelená, grafitová, šedá, 

svetlá šedá, mango, olivovo zelená, tmavá modrá, zelená, červená, piesková, čierna, 
šedohnedá, biela

¢	Veľkosť: 88x80 cm (dxš), 88x100 cm (dxš)

88x80 cm (dxš) 117561 kus: 12,09
88x100cm (dxš) 124716 kus: 13,19

Bestseller
NOVÁ
FARBA

NEW
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zástera  
Taglio
ks od

807

od 50 ks* 

u	str. 67

u	Dámska blúzka Cecaria str. 61.

Zástera s laclom  
Lionel
ks od

846

od 50 ks*

u	str. 50

¢¢ Perfektné pre personalizáciu

u	Viac informácií na www.palazzo.sk

NOVÁ
FARBA
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85x100 cm 95x100 cm 95x120 cm

49

¢¢ jednoduchá údržba

¢¢ praktický rázporok 
pre slobodu pohybu

¢¢ v 3 rôznych 
veľ kostiach

jablkovo zelená

grafitová

piesková

čierna

červená

šedohnedá

biela černicová

šedá

bordová

hnedá

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

šedohnedá, biela
¢¢Veľkosť: 85x100 cm (dxš), 95x100 cm (dxš), 95x120 cm (dxš)

85x100 cm (dxš) 100399 kus: 11,54
95x100 cm (dxš) 119296 kus: 12,64
95x120 cm (dxš) 119297 kus: 13,74

   Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte.

od 10 ks* od 20 ks* od 50 ks*
85x100 cm 10,38 9,23 8,07
95x100 cm 11,37 10,11 8,84
95x120 cm 12,36 10,99 9,61

ušetríte až 10% ušetríte až 20% ušetríte až 30%
*pri rovnakej farbe a veľkosti

¢¢ 2 vrecká na pero na 
lacle

¢¢ veľ ké vrecká vpredu

¢¢ nastaviteľ ná dĺžka 
okolo krku

 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:  jablkovo zelená, bordová, černicová, hnedá, modrá, zelená, grafitová, šedá, svetlá šedá, 

mango, tmavá zelená, červená, čierna, šedohnedá
¢¢Veľkosť: 88x80 cm (dxš), 88x100 cm (dxš)

88x80 cm (dxš) 101003 kus: 12,09
88x100 cm (dxš) 124715 kus: 13,19

mango

modrá

červená

šedohnedá

bordová

hnedá

černicová

svetlá šedá

jablkovo zelená

šedázelená

tmavá zelená

grafitová čierna

   Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte.

od 10 ks* od 20 ks* od 50 ks*
88x80 cm 10,99 9,89 8,46
88x100 cm 12,09 10,99 9,23

ušetríte až 10% ušetríte až 20% ušetríte až 30%
*pri rovnakej farbe a veľkosti

Zástera je teraz dostupná 
aj v šírke 100 cm.

Bestseller

NEW
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ZĽAVA
MNOŽSTEVNÁ
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1

biela tmavá 
modrá

červená čierna

¢¢ jednoduchá údržba

¢¢ Sanit ized®-
hygienická funkcia 
neutralizuje telesné 
pachy

 2  Dámske polo-tričko Cato
Ľahko zúžené dámske polo-tričko s 3/4 rukávmi zo zmiešaného materiálu 
bavlna-elastan, na ktorom sa netvoria žmolky. Integrovaná Sanitized®-hy-
gienická funkcia spoľahlivo chráni materiál pred baktériami a zaručí dlho-
dobú sviežosť. Zapínanie na 4 gombíky, postranné rázporky.
95 % bavlna, 5 % elastan. 40° pranie. 
Dĺžka chrbta: 60 cm pri veľkosti S.
¢¢Farba 3/4 rukáv:  tmavá modrá, červená, čierna, biela
¢¢Dámske veľkosti: XS, S, M, L, XL, 2XL

3/4 rukáv dámske 124292 kus: 27,49

Tu môže byť 
Vaše logo!

u	Zástera Melek str. 35.

dámske
pánske

Polo-tričko  
Cato
ks iba

2749

biela tmavá 
zelená

tmavá 
modrá

čierna

 1  Polo-tričko Oliver
Moderné polo-tričko pre dámy i pánov z ľahko udržiavateľného materiálu bez tvorby žmolkov. Integrovaná Sanitized®-hygie-
nická 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 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:  tmavá modrá, tmavá zelená, čierna, biela
¢¢Dámske veľkosti: XS, S, M, L, XL, 2XL
¢¢Pánske veľkosti: S, M, L, XL, 2XL, 3XL

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

Polo-tričko  
Oliver
ks iba

3299

¢¢ jednoduchá údržba

¢¢ t varovo a farebne stále

¢¢ elegantný golier z  
piké-látky

Malé
 detaily

Praktické
 3/4 rukávy

050-051_JL_0320_DE.EN.ENoP.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.CA.IS.indd   50 28.01.20   08:35
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3 3 3

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

bielabiela černi-
cová

tmavá 
modrá

čer-
vená

jablkovo 
zelená

šedo-
hnedá

bordová olivová grafi-
tová

čierna černicová tmavá 
modrá

čierna

¢¢ extra dlhé, komfor tná dĺžka        
(pod zadok)

¢¢ Sanit ized®-hygienická funkcia 
neutralizuje telesné pachy

¢¢ 2 veľ ké vrecká

¢¢ jednoduchá údržba

¢¢ Sanit ized®-hygienická 
funkcia neutralizuje 
telesné pachy

 3  Polo-tričko Cato
Zúžené dámske a pánske polo-tričko je príjemné a kvalitné. Integrovaná 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:  jablkovo zelená, bordová, černicová, grafitová, tmavá modrá, olivová, 

červená, čierna, šedohnedá, biela 
¢¢Dámske veľkosti: XS, S, M, L, XL, 2XL
¢¢Pánske veľkosti: S, M, L, XL, 2XL, 3XL

krátky rukáv dámske 101294 kus: 25,29
krátky rukáv pánske 101860 kus: 25,29

 4  Dámske polo-tričko Cato Comfort
Ľahko zúžené dámske polo-tričko zo zmiešaného materiálu bavlna-elastan, na ktorom sa netvoria 
žmolky. Integrovaná Sanitized®-hygienická funkcia spoľahlivo chráni materiál pred baktériami 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:  černicová, tmavá modrá, čierna, biela
¢¢Veľkosť:  XS, S, M, L, XL, 2XL

krátky rukáv  dámske 124891 kus: 29,69

u	Zástera Melek str. 35.

dámske
pánske

Polo-tričko  
Cato
ks iba

2529
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Výber
  farieb

Extra
 dlhé
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Polo-tričko 
Fly
ks iba

1979

od 5 ks*

¢¢ veľ ký výber farieb

¢¢ jednoduchá údržba

¢¢ rovný strih

¢¢ extra dlhé pre požiadavky v 
gastronómii

u	Zástera Botero str. 43

ZĽAVA
MNOŽSTEVNÁ
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c

biela mango červená bordová jablkovo zelená

dymová modrá čiernatyrkysová grafitovášedohnedá hnedá

černicová

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:  jablkovo zelená, bordová, černicová, hnedá, grafitová, mango, dymová modrá, 

červená, čierna, šedohnedá, tyrkysová, biela
¢	Dámske veľkosti: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
¢	Pánske veľkosti: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

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

   Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte.

od 5 ks*
19,79

ušetríte až 10%
*pri rovnakej farbe a veľkosti

	¢ per fektné pre personalizáciu

u	Viac informácií na www.palazzo.sk.

	¢ žiadne minimálne množstvá

	¢ veľa možností potlače a výšivky

	¢ veľ mi dobrý pomer cena /kvali ta

Tr
ič

ká
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 O
b
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uh

aBestseller
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biela čierna

 3  Tričko Malme
Pohodlné dámske a pánske tričko z kvalitného materiálu s podie-
lom elastanu. Dámske tričko s 3/4 rukávom, jemným lodičkovým 
výstrihom okolo krku a dekoratívnymi švami na chrbte. Pánske a 
dámske tričko s krátkym rukávom s okrúhlym výstrihom.
95% bavlna, 5% elastan. 40° pranie. 
Dĺžka chrbta dámy: 63 cm pri veľkosti S. 
Dĺžka chrbta páni: 73 cm pri veľkosti M.
¢	Farba:  čierna, biela
¢	Dámske veľkosti: XS, S, M, L, XL, 2XL
¢	Pánske veľkosti: S, M, L, XL, 2XL, 3XL

3/4 rukáv dámske 120081 kus: 18,69
krátky rukáv dámske 127338 kus:  17,59
krátky rukáv pánske 120094 kus: 17,59

 1  Tričko „Baked with love“
Rovno strihané tričko pre dámy i pánov s okrúhlym výstrihom 
okolo krku a potlačou „Baked with love“.
95 % bavlna, 5 % elastan. 40° pranie. 
Dĺžka chrbta dámy: 63 cm pri veľkosti S. 
Dĺžka chrbta páni: 73 cm pri veľkosti M. 
	¢ Farba: čierna

¢	Dámske veľkosti: XS, S, M, L, XL, 2XL
¢	Pánske veľkosti: S, M, L, XL, 2XL, 3XL

krátky rukáv dámske 126651 kus: 16,49
krátky rukáv pánske 127337 kus: 16,49

 2  Tričko Bike
Rovno strihané biele tričko pre dámy i pánov s okrúhlym výstri-
hom okolo krku a potlačou bicykla.
95 % bavlna, 5 % elastan. 40° pranie.  
Dĺžka chrbta dámy: 63 cm pri veľkosti S.  
Dĺžka chrbta páni: 73 cm pri veľkosti M.
	¢ Farba:  biela
	¢ Dámske veľkosti: XS, S, M, L, XL, 2XL
	¢ Pánske veľkosti: S, M, L, XL, 2XL, 3XL

krátky rukáv dámske 126653 kus: 16,49
krátky rukáv pánske 126668 kus: 16,49

Tričko  
„Baked with love“
ks iba

1649

Dámske tričko 
Malme
ks od

1759

Pánske tričko 
Malme
ks iba

1759

Tričko
Bike
ks iba

1649

NOVÁ
KOLEKCIA
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 5  Pánske tričko „Natural Born Griller“
Rovno strihané pánske čierne tričko s okrúhlym výstrihom okolo 
krku a potlačou „Natural Born Griller“.
95 % bavlna, 5 % elastan. 40° pranie. 
Dĺžka chrbta: 71 cm pri veľkosti M.
¢¢ Farba:  čierna
¢¢ Veľkosť: S, M, L, XL, 2XL, 3XL

krátky rukáv pánske 126672 kus: 16,49

Pánske tričko  
„Natural Born Griller“
ks iba

1649

 6  Zástera s laclom Natural Born Griller
Čierna zástera s laclom s potlačou „Natural Born Griller“. Dve 
veľké vrecká, vrecko na pero a putko na utierku. S prekríženými 
popruhmi na chrbte pre optimálne napasovanie zástery. Aby bola 
potlač dlhodobo pekná, zásteru žehlite zo spodnej strany.
65 % polyester, 35 % bavlna. 60° pranie.
¢¢ Farba:  čierna
¢¢ Veľkosť:   88x80 cm (dxš)

88x80 cm (dxš) 126676 kus: 16,49

Pánske tričko„My  
Kitchen, My Rules“
ks iba

1649

¢¢ dlhotrvácna potlač

¢¢ t varovo stále a 
kvali tné džerzejové 
vlákna

¢¢ veľ ké praktické vrecká a putko 
na utierku

¢¢ prekrí žené popruhy na chrbte 
pre optimálne napasovanie

 4  Pánske tričko „My Kitchen, My Rules“
Rovno strihané pánske čierne tričko s okrúhlym výstrihom okolo 
krku a potlačou „My kitchen, my rules“.
95 % bavlna, 5 % elastan. 40° pranie. 
Dĺžka chrbta: 71 cm pri veľkosti M.
¢¢ Farba:  čierna
¢¢ Veľkosť: S, M, L, XL, 2XL, 3XL

krátky rukáv pánske 126670 kus: 16,49

Zástera s laclom  
„Natural Born Griller“
ks iba

1649

NOVÁ
KOLEKCIA

NOVÁ
KOLEKCIA

054-055_JL_0320_DE.EN.ENoP.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.CA.IS.indd   55 28.01.20   08:40



56

g

b

2

1

2

2 2

 1  Dámska blúzka Cara
Rovno strihaná biela blúzka s náprsnými vreckami a rolovateľný-
mi rukávmi. Extra dlhý strih pre nároky v gastronómii.
100 % Tencel. 40° jemné pranie. 
Dĺžka chrbta: 75 cm pri veľkosti 36.
¢¢ Farba:  biela
¢¢ Veľkosť: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

3/4 rukáv dámska 126801 kus: 43,99

¢¢ mašľa je f ixovaná putkom pod golierom¢¢ moderná mašľa

 2  Blúzka/košeľa Jean 
Mierne zúžená denimová dámska blúzka a pánska košeľa. S gom-
bíkovým 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
¢¢ Dámske veľkosti: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

¢¢Pánske veľkosti: 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

Blúzka/košeľa 
Jean
ks iba

4949

u	Zástera Bristol, zástera s laclom Bristol  
viac informácií na www.palazzo.sk¢¢ jednoduchá údržba

¢¢ čistá bavlna

¢¢ zaoblený spodný okraj

¢¢ praktické rolovateľ né rukávy

¢¢ kvali tný Tencel™ materiál

¢¢ pekný padavý strih

NOVÁ
KOLEKCIA
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Dámska blúzka  
Cara
ks iba

4399
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Jednoduchá
elegancia
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Športové

Blúzka/košeľa 
Kim
ks od

3189

¢¢ obzvláš ť jednoduchá na údržbu

¢¢ highlight : dlhé rukávy pri dámskej blúzke 
sú rolovateľ né do 3/4 rukávov

¢¢ farebne stála vďaka prímesi polyesteru

¢¢ dámska blúzka a pánska košeľa v dvoch 
dĺžkach rukávov

 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, 
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:  azúrová, bordová, černicová, tmavá modrá, tmavá zelená, čierna, šedohnedá, biela
¢¢ Dámske veľkosti: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

¢¢Pánske veľkosti: 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

biela černicová azúrová šedohnedábordová tmavá 
zelená

tmavá 
modrá

čierna
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Elegantné

Košeľa 
Noah
ks od

3189

Blúzka 
Fiore
ks od

2749

u	Traky str. 67

¢¢ jednoduchá 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

krátky rukávkrátky rukáv 3/4 rukáv dlhý rukávdlhý rukáv

biela čiernačervená bordovákrémová šedohnedá šedá

 3   Blúzka Fiore
Dámska blúzka zo zmiešaného materiálu s krytým zapínaním. 
67 % bavlna, 33 % polyester. 40° pranie. 
Dĺžka chrbta: 70 cm pri veľkosti 36.
¢¢ Farba:  bordová, krémová, šedá, červená, čierna, šedohnedá, biela
¢¢ 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

 2   Košeľa Noah
Pánska košeľa v ľahko udržiavateľnej kvalite.
67 % bavlna, 33 % polyester. 40° pranie. 
Dĺžka chrbta: 78 cm pri veľkosti 39/40.
¢¢ Farba:  bordová, krémová, šedá, červená, čierna, šedohnedá, biela
¢¢ 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
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 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:  dymová modrá, čierna, šedohnedá, biela

¢¢Veľkosť: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44

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

biela šedo-
hnedá

dymová 
modrá

čierna biela černicová olivovo 
zelená

šedo-
hnedá

bordová jablkovo 
zelená

dymová 
modrá

grafitová čierna

Košeľa  
Jules 
ks od

3189

Blúzka  
Kate
ks od

3189

¢¢ extra dlhé pre 
nároky v gastronómii

¢¢ s podielom elastanu 
pre slobodu pohybu

¢¢ rolovateľ né rukávy

¢¢ farebne pasuje ku 
košeliam Bruce

¢¢ s podielom elastanu 
pre slobodu pohybu

¢¢ v 9 farbách

u	Traky str. 67

 2  Blúzka Kate 
Zúžená dámska blúzka s krátkym alebo dlhým 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 :  jablkovo zelená, bordová, černicová, grafitová, olivovo zelená, dymová 

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

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

Rolovacie 
  rukávy

S výložkami
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Košeľa 
Bruce
ks od

3189

Blúzka 
Cecaria
ks od

3739

¢¢ optimálna sloboda 
pohybu pre podiel 
elastanu

¢¢ jednoduchá údržba

¢¢ veľ ký výber farieb

¢¢ extra dlhé pre 
potreby v 
gastronómii

¢¢ jednoduchá údržba

¢¢ úzky strih

 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:  jablkovo zelená, bordová, černicová, grafitová, olivovo zelená, dymová modrá, čierna, 

šedohnedá, biela
¢¢ 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

 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:  jablkovo zelená, bordová, černicová, grafitová, olivovo zelená, dymová modrá, čierna, 

šedohnedá, biela
¢¢ Veľkosť: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

krátky rukáv dámska 101403 kus: 37,39
dlhý rukáv dámska 101708 kus: 38,49
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biela bielačernicová černicováolivovo 
zelená

olivovo 
zelená

šedo-
hnedá

šedo-
hnedá

bordová bordovájablkovo 
zelená

jablkovo 
zelená

dymová 
modrá

dymová 
modrá

grafitová grafitováčierna čierna

Veľa
 farieb

S podielom 
   elastanu

u	str. 67
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 1  Vesta Blake
Moderná vesta pre dámy i pánov s taftovým chrbtom a nastaviteľnou šírkou. Dámska s dvomi vrec-
kami, 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
¢¢ Dámske veľkosti: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
¢¢ Pánske veľkosti: 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 nastaviteľnou šírkou. Dámska s dvomi vrec-
kami, 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
¢¢ Dámske veľkosti: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
¢¢ Pánske veľkosti: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

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

¢¢ taf tový chrbát

¢¢ nastaviteľ ná šírka chrbta

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

¢¢ cool vzhľad

Vesta 
Limerick
ks iba

5499

¢¢ taf tový chrbát

¢¢ nastaviteľ ná šírka chrbta

¢¢ kvali tný materiál s elegantným 
vzhľadom

u	str. 29

u	str. 59

u	Nohavice Chino str. 64

pánska dámska
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¢¢ jednoduchá údržba

¢¢ farebne stála

¢¢ výber farieb

u	str. 66

u	str. 59

dámskapánska

 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
¢¢ Dámske veľkosti:  34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

¢¢Pánske veľkosti:  44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

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

bordová čierna

   Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte.

od 5 ks*
22,76

ušetríte až 10%

*pri rovnakej farbe a veľkosti

 4  Vesta Bistro 
Dámska a pánska vesta. Predná aj zadná strana sú z ľah-
ko udržiavateľného zmiešaného materiálu. Dámska vesta: 2 
lemované vonkajšie vrecká. Pánska vesta: 2 lemované von-
kajšie 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, grafitová, svetlá šedá, čierna, šedohnedá
¢¢Dámske veľkosti: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
¢¢Pánske veľkosti: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

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

bordová šedohnedá svetlá šedá čiernagrafitová

pánska

ŽAK ÁROVÁ 
L ÁTK A

Vesta  
Bistro
ks iba

2276

od 5 ks*

Ve
st

y 
|
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b
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uh
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ZĽAVA
MNOŽSTEVNÁ
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u	Vesta L imerick str. 62.

 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:  béžová, khaki, tmavá modrá, biela
¢¢ Dámske veľkosti: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

¢¢Pánske veľkosti: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

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

tmavá 
modrá

béžová khakibiela

dámske

pánske

Nohavice 
Chino
ks iba

6599

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

Obsluha-
 Nohavice
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¢¢ s elastanom pre pohodlnejšie 
nosenie

 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 & 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:  modrá, čierna, biela
¢¢ Dámske veľkosti: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

¢¢Pánske veľkosti: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

dámske čierne, biele 117522 kus: 49,49
pánske čierne, biele  101716 kus: 49,49
dámske modré 119268 kus: 49,49
pánske modré 119269 kus: 49,49

 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 zapínanie 
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
¢¢ Dámske veľkosti: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

¢¢Pánske veľkosti: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

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

Džínsy 
Dover
ks iba

4949

bielamodrá tmavá šedá

biela a 
čierna

čiernamodrá

modrá

N
o

h
a

vi
c

e
 |
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u	str. 22

Džínsy 
Jaden
ks iba

5499

¢¢ úzky strih

¢¢ decentný prepieraný 
vzhľad

¢¢ z robustného denimu

¢¢ s elastanom pre 
pohodlnejšie nosenie

pánske dámske

¢¢ pohľad zozadu

¢¢ 5 vreciek
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 1  Kravata Classic
Elegantná kravata pre čašníkov.
100 % polyester.
¢	Farba:  šedomodrá

127343 kus: 16,49

 2  Motýlik Classic
Klasický motýlik pre obsluhu.
100 % polyester.
¢	Farba:  šedomodrá

127340 kus: 14,29

 6  Čiapka Cuba
Čiapka v rôznych farbách. Nastaviteľná veľkosť zo zadnej strany.
65 % polyester, 35 % bavlna. 60° pranie.
	¢ Farba:  olivová, čierna

126635 kus: 10,99

 5  Motýlik Marco
Motýlik s nastaviteľnou šírkou.
100 % polyester.
	¢ Farba:  bordová, čierna

115955 kus: 7,69

 3  Motýlik Herringbone
Motýlik s trendovým vzorom rybacej kosti.
100 % polyester.
¢	Farba:  modrá/biela

127342 kus: 14,29

 4  Motýlik Dot
Motýlik s bodkovaným vzorom.
100 % polyester.
¢	Farba:  bordová, tmavá modrá

127341 kus: 14,29

Motýlik  
Marco
ks iba

769

mangomango

olivovo zelená

bordová

šedohnedá

černicová

grafitová

jablkovo zelená

čierna tmavá zelená

červená

modrá

bordová

piesková

černicová

šedohnedá

jablkovo zelená

svetlá šedá

olivovo zelená

čierna

 7  Čiapka Flin
Čierna čiapka. Nastaviteľná veľkosť zo zadnej strany.
65 % polyester, 35 % bavlna. 60° pranie.
¢	Farba:  čierna

126826 kus: 10,99

 10  Kravata Terry
Čašnícka kravata s pohyblivým uzlom.
uni: 65 % polyester, 35 % bavlna. 60° pranie.
¢	Farba:  jablkovo zelená, bordová, černicová, modrá, svetlá 

šedá, mango, olivovo zelená, tmavá zelená, červená, 
piesková, čierna, šedohnedá

100578 kus: 6,59

   Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte.

od 10 ks* od 20 ks* od 50 ks*
5,93 5,27 4,61

ušetríte až 10% ušetríte až 20% ušetríte až 30%
*pri rovnakej farbe 

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

olivovo zelená, čierna, šedohnedá

101138 kus: 9,34

   Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte.

od 10 ks* od 20 ks* od 50 ks*
8,41 7,45 6,53

ušetríte až 10% ušetríte až 20% ušetríte až 30%
*pri rovnakej farbe 

 8  Mašľa
Ľahká mašľa bez tvorby žmolkov, ktorá pasuje takmer ku všetkým 
blúzkam. 170 cm dlhá, 7,5 cm široká. Dodávame neuviazanú. 
100 % polyester. 30° pranie.
¢	Farba:  čierna

126835 kus: 5,49

ZĽAVA
MNOŽSTEVNÁ

066-067_JL_0320_DE.EN.ENoP.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.CA.IS.indd   66 28.01.20   08:52



67

18 18 19 19

17

11

1312

16

14

15

13

16

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

 18  Traky
Traky v trendovej Y-forme s 3 kovovými klipmi zo zmesi materiálu
polyester-elastan. Šírka: 2,5 cm.
Zmes polyester-elastan.
¢	Farba:  svetlá hnedá, čierna

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

 19  Traky s koženými aplikáciami
Traky v trendovej Y-forme s aplikáciou z pravej kože. Dĺžkovo 
nastaviteľné. Šírka: 2,5 cm. Dĺžka 110 cm je vhodná pre osoby 
s výškou do 175 cm. Dĺžka 120 cm pre osoby vyššie ako 175 cm.
Zmes polyester-elastan.
¢	Farba:  bordová, tmavá modrá
¢	Dĺžka:  110 cm (d), 120 cm (d)

124898 kus: 32,99

 17  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

KOŽENÉ 
APLIK ÁCIE

D
o

p
ln

ky
 |
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sl
uh
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 13  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
poruke.
Koža.
	¢ Farba:  čierna
	¢ Veľkosť:  26x13 cm (dxš)

120080 kus: 32,99

 11  Púzdro na peňaženku Jerry
Púzdro na peňaženku s ražbou JOBELINE, s 3 priečinkami na pero,
peňaženku a blok.
Koža.
	¢ Farba:  čierna
	¢ Veľkosť:  27x16 cm (dxš)

101268 kus: 21,99

 16  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:  10.5x17.5 cm (dxš)

120078 kus: 43,99

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

100212 kus: 3,84

 12  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:  15x23 cm (dxš)

100209 kus: 15,39

 15  Peňaženka Salzburg
Peňaženka so 6 vnút. priečinkami, prieč. na mince, zipsom a 
vonk. priečinkom.
Koža.
	¢ Farba:  čierna
	¢ Veľkosť:  11.5x18.5 cm (dxš)

100462 kus: 27,49

Čašnícka retiazka
ks iba

384

Všetko
poruke

Púzdro na peňaženku  
Anton
ks iba

3299

NOVÁ
KOLEKCIA
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¢¢ putko na laclo na golieri vzadu

¢¢ kuchársky rondón s praktickými rolovateľ nými 
rukávmi

¢¢ priedušný vďaka postranným  
sieťovinovým vložkám

u	Kuchárske nohavice Move str. 83.

u	str. 18 u	str. 22

NOVÉ
FARBY

HMOTNOSŤ
NÍZKA

tenký materiá
lExtra 
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c

Kuchárske rondóny str. 69

Kuchárske nohavice str. 80

Kuchyňa
pohodlná, cool a funkčná

Aj keď je horúco: S JOBELINE ostanete vždy cool. Postarajú sa o to 
štýlové out�ty a ľahké, priedušné a chladivé oblečenie.

¢¢ optimálne vetranie vďaka 
postranným sieťovinovým 
vložkám

¢¢ super ľahký materiál

¢¢ cvokové zapínanie

¢¢ dostupný v dlhom i krátkom rukáve

¢¢ 2-dielne vrecko na ramene v ľavo

Kuchársky rondón Carter 
Kuchársky rondón pre dámy a pánov z extra ľahkého mate-
riálu a robustného vlákna. So stojatým golierom, prieduš-
nými dielmi zo sieťoviny po stranách, dvojdielnym vreckom 
na ramene vľavo a putkom vzadu na krku. Kryté cvoko-
vé zapínanie. Dostupný s krátkym alebo dlhým rukávom, 
dlhé rukávy sú rolovateľné nahor. Dámsky model je mier-
ne zúžený.
65% polyester, 35% bavlna. 160 g/m². 60° pranie. 
Dĺžka chrbta dámy: 68 cm pri veľkosti 36. 
Dĺžka chrbta páni: 76 cm pri veľkosti 50.
¢¢ Farba:  bordová, šedá, šedomodrá, zelená, čierna, biela
¢¢ Dámske veľkosti:  34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 

52, 54, 56
¢¢Pánske veľkosti:  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

dámsky

Kuchársky rondón  
Carter
ks od

4289

biela šedá zelená bordová čiernašedomodrá

Doplnky a príslušenstvo str. 89

u	Kuchárske nohavice Sweatpant str. 82.

u	str. 20

NEWNEWNEWNEW
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favorit
Štýlový

Všetci majú radi denim! Prečo sa tej-

to obľúbenej látky zrieknuť v kuchy-

n i? Najlepší príklad: kuchársky ron-

dón Levi. Z ľahkého denimu, v ňom 

sa v kuchyni nebudete potiť.

Vaše výhody s 
   Levi
Kvalitný denim s funkčnými 
v reckami: Tak bude práca 
zábavou!

praktické 
postranné  

rázporky pre 
pohodlné nosenie

2-dielne 
vrecko na ramene

 1  Kuchársky rondón Levi 
Kuchársky rondón z ľahkej denimovej látky. So zipsovým zapínaním, 
stojatým golierom, 2-dielnym vreckom na ramene a putkom na laclo 
vzadu na golieri. S dlhým rolovateľným alebo krátkym rukávom.
100 % bavlna. 212 g/m2. 40° pranie. 
Dĺžka chrbta dámy: 70 cm pri veľkosti 36. 
Dĺžka chrbta páni: 78 cm pri veľkosti 50.
¢¢ Farba:  tmavá modrá, čierna
¢¢ Dámske veľkosti:  34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 

54, 56
¢¢Pánske veľkosti:  44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 

64, 66

krátky rukáv dámsky 126427 kus: 53,89
dlhý rukáv dámsky 126428 kus: 54,99
krátky rukáv pánsky 126429 kus: 53,89
dlhý rukáv pánsky 126430 kus: 54,99

¢¢ 2-dielne vrecko na ramene
tmavá modrá čierna

Kuchársky rondón  
Levi
ks od

5389

¢¢ rolovateľ né rukávy

¢¢ z ľahkého denimu

¢¢ putko na laclovú zásteru vzadu

¢¢ jemné zmeny farby po praní sú 
možné a zaručujú nezameniteľ ný 
vzhľad kuchárskeho rondónu

u	Kuchárske nohavice Sweatpant str. 82.

NOVÁ
KOLEKCIA
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 2  Kuchársky rondón Scott 
Štýlový rondón s dlhým alebo krátkym rukávom. Cvokové zapínanie, 2-dielne vrecko na ľavom 
ramene, putko 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
¢¢ Dámske veľkosti:  34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

¢¢Pánske veľkosti:  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

svetlý denim šedá

dámsky

pánsky

Kuchársky rondón  
Scott
ks od

5389

¢¢ kry té cvokové zapínanie

¢¢ putko na laclo na golieri vzadu

¢¢ 2 praktické vrecká na ramene

HMOTNOSŤ
NÍZKA

tenký materiá
lExtra 
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¢¢ náprsné vrecká

¢¢ 2-dielne vrecko na ramene

¢¢ možné mierne zmeny farby po 
praní sa postarajú o 
nezameniteľ ný vzhľad

¢¢ 2-dielne vrecko na ramene

Dow-XL A-stretch vlákna pre pohodlné 
nosenie počas celého dňa

¢¢ pohodlné nosenie vďaka 
podielu elastanu

¢¢ trendové kontrastné šit ie

¢¢ jednoduchá údržba

¢¢ vhodný aj pre pranie v práčovni

Kuchársky rondón  
Jannis
ks iba

6599

Pánsky kuchársky rondón  
Matteo
ks iba

7699

ZVLÁŠTNA  
ŠTRUKTÚRA

¢¢ sieťovina po stranách pre 
¢¢ optimálne vetranie ¢¢ 2-dielne vrecko na ramene

 1  Kuchársky rondón Jannis
Exkluzívny, ľahký dámsky a 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 dámy: 67 cm pri veľkosti 36. 
Dĺžka chrbta páni: 74 cm pri veľkosti 50.
¢¢ Farba:  olivová
¢¢ Dámske veľkosti:  34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
¢¢ Pánske veľkosti:  44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

dlhý rukáv dámsky 126425 kus: 65,99
dlhý rukáv pánsky 120784 kus: 65,99

antracitová čierna

 2  Pánsky kuchársky rondón Matteo
Exkluzívny rondón so strieborným štepovaním. Vysoká kvalita vďaka rozpínavým 
Dow-XLA-stretch vláknam. Kryté cvokové zapínanie 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

NOVÁ
KOLEKCIA
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 3  Kuchársky rondón Leon
Kvalitný pánsky kuchársky rondón zo štrukturovaného materiálu so šedým lemovaním na krku a 
manžetách. Kryté cvokové zapínanie a vrecko na teplomer. Dostupný v dlhom aj krátkom rukáve. 
Vhodný aj na pranie v práčovniach.
65 % polyester, 35 % bavlna. 215 g/m². 95° pranie. 
Dĺžka chrbta: 78 cm pri veľkosti 50.
¢¢ Farba:  čierna/šedá, biela/šedá
¢¢ Veľkosť: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

krátky rukáv pánsky 124288 kus: 75,89
dlhý rukáv pánsky 101148 kus: 76,99

 4  Kuchársky rondón Luisa
Kvalitný dámsky kuchársky rondón zo štrukturovaného materiálu so šedým lemovaním na krku a 
manžetách. Kryté cvokové zapínanie a vrecko na teplomer. Dostupný v dlhom aj 3/4 rukáve. Vhodný 
aj na pranie v práčovniach.
65 % polyester, 35 % bavlna. 215 g/m². 95° pranie. 
Dĺžka chrbta: 70 cm pri veľkosti 36.
¢¢ Farba:  čierna/šedá, biela/šedá
¢¢ Veľkosť: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

3/4 rukáv dámsky 124287 kus: 75,89
dlhý rukáv dámsky 101147 kus: 76,99

Kuchársky rondón  
Leon
ks od

7589

Kuchársky rondón  
Luisa
ks od

7589

biela/šedá biela/šedá čierna/šedáčierna/šedá

¢¢ možné prať v práčovni

¢¢ 2-dielne vrecko na ramene

¢¢ kvali tné vlákna

¢¢ jednoduchá údržba

dámskypánsky

u	Šatka Bandana str. 89.
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Štýloví v zavinovacom oblečení! Uvä-

zovanie dáva rondónom Yuki moderný 

vzhľad. V kombinácii so šálovým golie-

rom sa budú vynímať nielen v ázijskej 

reštaurácii! 

2-dielne vrecko 
na ramene

s uväzovaním 
pre optimálne 
napasovanie 
na postavu

 1  Kuchársky rondón Yuki 
Kuchársky rondón s 3/4 rukávom, šálovým golierom, 2-dielnym 
vreckom na ramene a vreckom vpredu. Uväzovanie pomocou 
dvoch popruhov, aby zodpovedal zavinovaciemu štýlu.
65 % polyester, 35 % bavlna. 160 g/m2. 60° pranie. 
Dĺžka chrbta dámy: 72 cm pri veľkosti 36. 
Dĺžka chrbta páni: 77 cm pri veľkosti 50.
¢¢ Farba:  šedomodrá, čierna
¢¢ Dámske veľkosti:  34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

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

3/4 rukáv dámsky 126649 kus: 27,49
3/4 rukáv pánsky 126666 kus: 27,49

čiernašedomodrá

¢¢ 2-dielne vrecko na ramene

Vaše výhody s 
    Yuki
Extra ľahký materiál: S hmotnosťou 

iba 160 g/m2 ponúka Yuki pohodlné 

nosenie.

¢¢ uväzovanie pomocou popruhov

¢¢ tradičný kimono š týl

¢¢ praktické veľ ké vrecká

¢¢ super ľahký a ľahko 
udržiavateľ ný materiál

Kuchársky rondón  
Yuki
ks iba

2749

Tu môže byť 
Vaše logo!

u	Kuchárske nohavice Move káro str. 83.

NOVÁ
KOLEKCIA

HMOTNOSŤ
NÍZKA

tenký materiá
lExtra favorit

Štýlový
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¢¢ praktické cvokové 
zapínanie

¢¢ jednoduchá údržba

 2  Kuchársky rondón Ailin a Emil
Dámsky a pánsky kuchársky rondón s dlhým alebo krátkym rukávom zo zmiešaného materiálu, kto-
rý 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:  čierna, biela
¢¢ Dámske veľkosti:  34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

¢¢Pánske veľkosti:  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

biela čierna

   Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte.

od 5 ks*
krátky rukáv 24,28
dlhý rukáv 25,29

ušetríte až 8%
*pri rovnakej farbe a veľkosti

Kuchársky rondón 
Ailin a Emil
ks od

2428

od 5 ks*

dámsky

pánsky

ZĽAVA
MNOŽSTEVNÁ
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Dámsky kuchársky 
rondón Aila
ks od

2023

od 5 ks*

¢¢ s náprsným vreckom

¢¢ dlhotrvácne

¢¢ jednoduchá údržba

u	Čeleka Curly str. 89.

u	Gombíky str. 89.

 1  Dámsky 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. 
farebný lem: 65 % polyester, 35 % bavlna. 215 g/m². 60° pranie. 
Dĺžka chrbta: 73 cm pri veľkosti 36.
¢¢ Farba:  biela, biela/modrá, biela/bordová, biela/čierna
¢¢ Veľkosť: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

krátky rukáv biely 118757 kus: 21,99
krátky rukáv farebný lem 115436 kus: 23,09
dlhý rukáv biely 118758 kus: 24,19
dlhý rukáv farebný lem 115435 kus: 25,29

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

krátky rukáv biely 118761 kus: 21,99
krátky rukáv farebný lem 115433 kus: 23,09
dlhý rukáv biely 118762 kus: 24,19
dlhý rukáv farebný lem 115434 kus: 25,29

   Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte.

od 5 ks*
krátky rukáv biely 20,23
krátky rukáv farebný lem 21,24
dlhý rukáv biely 22,25
dlhý rukáv farebný lem 23,27

zľava až do 8%
*pri rovnakej farbe a veľkosti

   Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte.

od 5 ks*
krátky rukáv biely 20,23
krátky rukáv farebný lem 21,24
dlhý rukáv biely 22,25
dlhý rukáv farebný lem 23,27

zľava až do 8%
*pri rovnakej farbe a veľkosti

farebný lem
farebný 

lembiely lem
biely 
lem

biela biela/bordová biela/modrá biela/čierna

Pánsky kuchársky 
rondón Samuel
ks od

2023

od 5 ks*

biela biela/bordová biela/čiernabiela/modrá

ZĽAVA
MNOŽSTEVNÁ
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Pánska blúza 
Joker
ks iba

3849

Dámska blúza 
Joker
ks iba

3849

 4  Pánska kuchárska blúza Joker
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:  grafitová/biela, čierna/šedá, čierna/červená, biela/

šedá, biela/červená/zelená
¢¢ Veľkosť: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

krátky rukáv pánsky 101861 kus: 38,49

 5  Dámska kuchárska blúza Joker
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. Zášev-
ky 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:  grafitová/biela, biela/grafitová
¢¢ Veľkosť: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

krátky rukáv dámsky 115442 kus: 38,49

biela/grafitová grafitová/biela

biela/červe-
ná/zelená

grafitová/biela čierna/šedá čierna/červená

biela/šedá
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 3  Pánska kuchárska blúza Pirlo
Pánska kuchárska blúza s krátkym rukávom s asymetrickým 
golierom, zapínaním na cvoky a kontrastným 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:  čierna/šedá, čierna/mango, čierna/červená, biela/

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

krátky rukáv pánsky 100679 kus: 27,49

čierna/
červená

čierna/šedábiela/čierna čierna/mango

Pánska blúza Pirlo
ks iba

2749

¢¢ ľahká údržba

¢¢ praktické náprsné 
vrecko

¢¢ záhyb zo sieťoviny pre vetranie a slobodnejší 
pohyb¢¢ optimálne vetranie vďaka dielom zo sieťoviny

¢¢ priedušný vďaka sieťovinovým 
dielom

¢¢ s elastanom pre pohodlné 
nosenie
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g/m2
200

pánsky

dámsky

   Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte.

od 5 ks*
krátky rukáv 19,22
dlhý rukáv 20,23

ušetríte až 8%

*pri rovnakej farbe a veľkosti

biela mango černicová

hnedájablkovo zelená

bordováčervená

čiernašedohnedáolivová svetlá šedá šedá

modrá

Kuchársky rondón  
Pauline a Paolo
ks od

1922

od 5 ks*

¢¢ jednoduchá údržba

¢¢ dlhotrvácny materiál

NEW

 1  Kuchársky rondón Pauline a Paolo
Dámsky a pánsky kuchársky rondón, dlhý aj krátky rukáv, príjemný materiál, zapínanie na 10 gom-
bíkov, vrátane pásika za super cenu. Gombíky je potrebné objednať zvlášť.
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 krátky rukáv:  černicová, modrá, svetlá šedá, mango, olivová, čierna, biela
¢¢ Farba dlhý rukáv:  jablkovo zelená, bordová, černicová, hnedá, modrá, šedá, svetlá šedá, 

mango, olivová, červená, čierna, šedohnedá, biela
¢¢ Dámske veľkosti: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

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

krátky rukáv dámsky 102813 kus: 20,89
dlhý rukáv dámsky 100866 kus: 21,99
krátky rukáv pánsky 102379 kus: 20,89
dlhý rukáv pánsky 100799 kus: 21,99

Tu môže byť 
Vaše logo!

u	Gombíky str. 89.

NOVÁ
FARBA

ZĽAVA
MNOŽSTEVNÁ
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g/m2
160

   Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte.

od 5 ks*
krátky rukáv 25,29
3/4 rukáv 26,30
dlhý rukáv 27,31

ušetríte až 8%

*pri rovnakej farbe a veľkosti

Kuchársky rondón  
Milan
ks od

2529

od 5 ks*

dámsky

pánsky

biela černicová šedohnedá čiernašedáhnedá

¢¢ vrátane gombíkov a 
pásika na gombíky

¢¢ super ľahký materiál

¢¢ jednoduchá údržba

 2  Kuchársky rondón Milan
Dámsky a pánsky kuchársky rondón vo viacerých atraktívnych farbách. Vďaka ľahkému materiálu 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:  černicová, hnedá, šedá, čierna, šedohnedá, biela
¢¢ Dámske veľkosti: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

¢¢Pánske veľkosti: 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
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HMOTNOSŤ
NÍZKA

tenký materiá
lExtra 

ZĽAVA
MNOŽSTEVNÁ
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Fitting guide:

Kuchárske nohavice musia byť 
h lavne jedno: pohodlné. Pre-
tože iba keď nikde netlačia a 
nerežú, môžete sa plne sústre-
diť na prácu. K tomu prispieva 
aj správne napasovanie strihu 
n ohavíc. Akú majú pásovku? 
Sú široko alebo úzko strihané? 
A ké majú zakončenie okolo 
nohy? Či už Sweatpant Fit, Slim 
Fit alebo Regular Fit: Vyberte si 
nohavice, ktoré Vám najlepšie 
padnú. Aby Vás pri varení nič 
nerozptyľovalo …

Pasujúce kuchárske nohavice 
spoznáte podľa nasledujúcich 
schém:

Nájdite si svoje ku-
chárske nohavice!

úzky 
strih

úzky 
strih

úzko zakončené 
nohavice

úzko zakončené 
nohavice s gumič kou

komfortná elastická 
pásovka vzadu
s uväzovaním

komfortná elastická 
pásovka vzadu
s uväzovaním

u	Dámske kuchárske nohavice Sweatpant str. 

82

u	Dámske kuchárske nohavice Move str. 83

u	Pánske kuchárske nohavice Sweatpant str. 

82

u	Pánske kuchárske nohavice Move str. 83

pánsky štýl: pánsky štýl:

dámsky štýl:dámsky štýl:

Sweatpant Fit Slim Tapered

SLIM 
FIT

SLIM 
TAPERED

REGULAR 
FIT

COMFORT 
FIT

SWEATPANT 
FIT
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Kuchárske nohavice

úzky 
alebo 
rovný 
strih

komfortná 
elastická pásovka 

vzadu

rovné , úzke 
zakončenie

rovný 
strih

rovné 
zakončenie

klasická 
nohavicová 

pásovka

š iroký 
strih

pohodlná 
pásovka s 
gumič kou

š iroké 
zakončenie

u	Dámske kuchárske nohavice Severin str. 84

u	Dámske kuchárske nohavice Avito str. 85

u	Pánske kuchárske nohavice Severin str. 84

u	Pánske kuchárske nohavice Avito str. 85

pánsky štýl:

u	Dámske kuchárske nohavice Cosma str. 88

u	Pánske kuchárske nohavice Colin str. 88

u	Pánske kuchárske nohavice Francis str. 88

dámsky štýl:dámsky štýl:dámsky štýl:

pánsky štýl:

u	Dámske kuchárske nohavice Nathan str. 86 

u	Dámske kuchárske nohavice L iam str. 87

u	Dámske kuchárske nohavice Loreen str. 87

u	Pánske kuchárske nohavice Nathan str. 86

u	Pánske kuchárske nohavice L iam str. 87

u	Pánske kuchárske nohavice Nick str. 86

pánsky štýl:

Slim Fit Comfort Fit Regular Fit
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 1  Kuchárske nohavice Sweatpant
Kuchárske nohavice s komfortnou elastickou pásovkou vzadu a uväzovaním pre reguláciu šírky. 
2 vrecká vzadu, 2 postranné vrecká, putká na opasok a elastické gumičky na zakončení nohavíc.  
Čierne nohavice sú z priedušného WERIN® TEC LIGHT funkčného materiálu. Kárované nohavice sú z 
príjemne ľahkého materiálu s moderným glencheck vzorom.
čierna: 58 % bavlna, 42 % polyester.  
károvaná: 65 % polyester, 35 % bavlna. 
180 g/m2. 60° pranie. 
Vnútorná dĺžka nohavíc dámy: 75 cm pri veľkosti 36. 
Vnútorná dĺžka nohavíc páni: 77 cm pri veľkosti 50.
¢¢ Farba:  antracitová, čierna
¢¢ Dámske veľkosti: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

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

dámske čierne 126645 kus: 43,99
dámske antracitové káro 126647 kus: 43,99
pánske čierne 126661 kus: 43,99
pánske antracitové káro 126663 kus: 43,99

Kuchárske nohavice  
Sweatpant káro
ks iba

4399

Kuchárske nohavice  
Sweatpant čierne 
ks iba

4399

¢¢ komfor tná elastická pásovka vzadu a 2 vrecká
antracitové káro čierna

¢¢ moderný glencheck vzor

¢¢ komfor tná elastická pásovka vzadu 
a uväzovanie vpredu

¢¢ elastické zakončenie nohavíc

u	Profesionálna obuv Liberty Knit str. 22.u	Profesionálna obuv Hunter str. 20.

Sweatpant Fit

NOVÁ
KOLEKCIA

SWEATPANT 
FIT

HMOTNOSŤ
NÍZKA

tenký materiá
lExtra 
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 2  Kuchárske nohavice Move
Kuchárske nohavice s komfortnou elastickou pásovkou vzadu a uväzovaním pre reguláciu šírky. 2 
vrecká vzadu s gombíkmi, 2 postranné vrecká, putká na opasok. Čierne nohavice sú z priedušné-
ho WERIN® TEC LIGHT funkčného materiálu. Kárované nohavice sú z príjemne ľahkého materiálu s 
moderným glencheck vzorom.
čierna: 58 % bavlna, 42 % polyester.  
károvaná: 65 % polyester, 35 % bavlna. 
180 g/m2. 60° pranie. 
Vnútorná dĺžka nohavíc dámy: 78 cm pri veľkosti 36. 
Vnútorná dĺžka nohavíc páni: 81 cm pri veľkosti 50.
¢¢ Farba:  antracitová, čierna
¢¢ Dámske veľkosti: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

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

dámske čierne 124909 kus: 43,99
dámske antracitové káro 126643 kus: 43,99
pánske čierne 124913 kus: 43,99
pánske antracitové káro 126659 kus: 43,99

Kuchárske nohavice Move 
káro
ks iba

4399

Kuchárske nohavice Move 
čierne
ks iba

4399

¢¢ komfor tná elastická pásovka vzadu a 2 vrecká s gombíkmi
antracitové káro čierna

¢¢ moderný glencheck vzor

¢¢ komfor tná elastická pásovka 
vzadu a uväzovanie vpredu

¢¢ úzko strihané

u	Profesionálna obuv Performance str. 19. u	Profesionálna obuv Breeze str. 23.
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Slim Tapered

NOVÁ
KOLEKCIA

SLIM 
TAPERED

HMOTNOSŤ
NÍZKA

tenký materiá
lExtra 
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 1  Kuchárske nohavice Severin
Čierne pánske a dámske 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 nachá-
dza vrecko na teplomer a putko na pero. Ďalšie putko na utierku a iné príslušenstvo, s komfortnou 
gumičkou v zadnej 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 dámy: 78 cm pri veľkosti 36. 
Vnútorná dĺžka nohavíc páni: 80 cm pri veľkosti 50.
¢¢ Farba:  čierna
¢¢ Dámske veľkosti: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

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

dámske 127405 kus:  49,49
pánske 127406 kus: 49,49

Kuchárske nohavice  
Severin
ks iba

4949

¢¢ s vreckom na stehne

¢¢ s elastanom pre pohodlné 
nosenie

¢¢ komfor tná elastická pásovka vzadu

u	Profesionálna obuv Hunter str. 20. u	Profesionálna obuv Breeze str. 23.

g/m2
180

Slim Fit

SLIM 
FIT

HMOTNOSŤ
NÍZKA

tenký materiá
lExtra 
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 2  Kuchárske nohavice Avito
Klasické pánske a dámske kuchárske nohavice s komfortnou gumičkou v pásovke. Vrecko na teplo-
mer na pravom stehne, 2 bočné vrecká a 1 zadné vrecko.
65 % polyester, 35 % bavlna. 240 g/m². 60° pranie. 
Vnútorná dĺžka nohavíc dámy: 78 cm pri veľkosti 36. 
Vnútorná dĺžka nohavíc páni: 80 cm pri veľkosti 50.
¢¢ Farba:  čierna
¢¢ Dámske veľkosti: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

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

dámske 117518 kus: 43,99
pánske 117519 kus: 43,99

Kuchárske nohavice  
Avito
ks iba

4399

¢¢ dlhotrvácny a kvali tný materiál

¢¢ s vreckom na pravom stehne

¢¢  komfor tná elastická pásovka vzadu

g/m2
240
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Slim Fit

SLIM 
FIT
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¢¢ 2 vrecká so zapínaním na suchý zips¢¢ klasický pepito vzor¢¢ pohodlná gumička v pásovke

 1  Pánske kuchárske nohavice Nathan
Nohavice na gumičku v pepito vzore so zapracovanou šnúrkou, 2
bočné vrecká, 2 našité vrecká vzadu so suchým zipsom.
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

 3  Pánske kuchárske nohavice Nick
Prúžkované pánske kuchárske nohavice na gumičku a šnúrku,
2 vrecká po stranách a 2 vrecká vzadu na suchý zips.
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

 2  Dámske kuchárske nohavice Nathan
Nohavice na gumičku v pepito vzore so zapracovanou šnúrkou, 2
bočné vrecká, 2 našité vrecká vzadu so suchým zipsom.
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

Pánske kuchárske 
nohavice Nathan
ks iba

2023

od 5 ks*

Dámske kuchárske 
nohavice Nathan
ks iba

2023

od 5 ks*

Pánske kuchárske 
nohavice Nick
ks iba

2749

   Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte.

od 5 ks*
20,23

ušetríte až 8%
*pri rovnakej veľkosti

   Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte.

od 5 ks*
20,23

ušetríte až 8%
*pri rovnakej veľkosti

u	Profesionálna obuv Performance str. 19. u	Profesionálna obuv Slip On str. 21.

Comfort Fit

COMFORT 
FIT

COMFORT 
FIT

COMFORT 
FIT

ZĽAVA
MNOŽSTEVNÁ
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¢¢ 2 vrecká vzadu so zapínaním na suchý zips¢¢ vrecká na stranách aj vzadu

¢¢ úzke prúžky

¢¢ postranné vrecká a gumička v pásovke

 5  Pánske kuchárske nohavice Liam
Nohavice na gumičku so zapracovanou šnúrkou, 2 bočné vrecká,
2 našité vrecká vzadu na suchý zips.
65 % polyester, 35 % bavlna. 240 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

100944 kus: 25,29

 4  Dámske kuchárske nohavice Loreen
Prúžkované dámske kuchárske nohavice s rovným strihom, s 
gumičkou v pásovke, 2 vreckami po stranách a 2 vreckami 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

 6  Dámske kuchárske nohavice Liam
Nohavice na gumičku so zapracovanou šnúrkou, 2 bočné vrecká,
2 našité vrecká vzadu na suchý zips.
65 % polyester, 35 % bavlna. 240 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

126809 kus: 25,29

biela bielačierna čierna

Pánske kuchárske 
nohavice Liam
ks iba

2529

Dámske kuchárske 
nohavice Loreen
ks iba

2969

Dámske kuchárske 
nohavice Liam
ks iba

2529

u	Profesionálna obuv Breeze str. 23. u	Profesionálna obuv Breeze str. 23.
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Comfort Fit

COMFORT 
FIT

COMFORT 
FIT

COMFORT 
FIT

COMFORT 
FIT

NOVÁ
KOLEKCIA
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¢¢ regulácia šírky pásu pomocou elastickej šnúrky¢¢ kontrastný lem v 5 rôznych farbách ¢¢ praktické vrecko s cvokovým zapínaním

 1  Pánske 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/černicová, čierna/šedá, čierna/mango, čierna/

červená, čierna/biela
¢¢ Veľkosť: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

100864 kus: 31,89

 2  Pánske kuchárske nohavice Francis
Pánske kuchárske nohavice z ľahko udržiavateľného materiálu,
rovný strih, 2 postranné vrecká, 1 zadné vrecko a vrecko na steh-
ne, 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

 3  Dámske 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:  čierna
¢¢Veľkosť: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

100971 kus: 54,99

čierna/
černicová

čierna/
šedá

čierna/
červená

čierna/
mango

čierna/biela

Dámske kuchárske 
nohavice Cosma
ks iba

5499

Pánske kuchárske 
nohavice Francis
ks iba

3189

Pánske kuchárske 
nohavice Colin
ks iba

3189

¢¢ jednoduchá údržba

¢¢ postranné vrecká

¢¢ rýchloschnúce

u	Profesionálna obuv Performance str. 19. u	Profesionálna obuv Performance str. 19. u	Profesionálna obuv Breeze str. 23.

Regular Fit

REGULAR 
FIT

REGULAR 
FIT

REGULAR 
FIT
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Gombíky
12ks balenie od

439

Čelenka  
Curly
ks iba

659

 5  Čelenka Curly
Čelenka z džerzejového materiálu s gumičkou.
65 % polyester, 35 % bavlna. 30° jemné pranie.
¢¢ Farba:  čierna

117553 kus: 6,59

čierna

*pri rovnakej farbe

čierna

olivová

 6  Šiltovka Cuba
Šiltovka v rôznych farbách. Nastaviteľná veľkosť.
65 % polyester, 35 % bavlna. 60° pranie.
¢¢ Farba:  olivová, čierna

126635 kus: 10,99

 7  Gombíky
Pasujú ku všetkým rondónom v našom sortimente. Balenie obsa-
huje 12 gombíkov.
¢¢ Farba uni:  jablkovo zelená, modrá, bordová, černicová, 

hnedá, royal modrá, žltá, grafitová, šedá, zelená, 
svetlá šedá, mango, olivovo zelená, tmavá 
modrá, tmavá zelená, pomarančová, slivková, 
ružová, dymová modrá, hrdzavá, červená, čierna, 
šedohnedá, tyrkysová, biela 

¢¢ Farba uni lesklá: zlatá, strieborná 
¢¢ Farba uni plochá: čierna 

¢¢Motív: futbalová lopta, lebka, Taliansko 

uni 100972 12ks balenie: 4,39
uni lesklé 127368 12ks balenie: 7,14
uni ploché 101766 12ks balenie: 4,39
motív futbalová lopta 101099 12ks balenie: 7,08
motív lebka 101269 12ks balenie: 7,08
motív Taliansko 101098 12ks balenie: 7,08

ružová jablkovo zelená dymová modrátmavá zelenáslivková zelenáolivovo zelená tyrkysová

mango červená černicováhrdzavážltá pomarančová bordovábiela

futbalová lopta lebka Talianskostrieborná čiernazlatáčierna

svetlá šedášedohnedámodrá tmavá modrá grafitovároyal modrá hnedá šedá
NEW
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hnedá čiernašedohnedá šedá grafitová

černicovábiela bordová jablkovo zelenámango červená

denim

Šatka
Bandana
ks iba

461

od 50 ks*

 4  Šatka Bandana 
Pokrývka hlavy na zaväzovanie.
farebná: 100 % bavlna. 60° pranie. 
denim: 100 % bavlna. 40° pranie.
¢¢ Farba:  jablkovo zelená, bordová, černicová, hnedá, denim, 

grafitová, šedá, mango, červená, čierna, šedohnedá, biela

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

ZĽAVA
MNOŽSTEVNÁ

   Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte.

od 10 ks* od 20 ks* od 50 ks*
farebný 5,93 5,27 4,61

ušetríte až 
10%

ušetríte až 
20%

ušetríte až 
30%
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Dámska tunika 
Maila
ks iba

2749
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Blúzy  str. 90 Nohavice str. 93

Dlhotrvácne, priedušné a pohodlné: Také musí byť oblečenie pre 
chyžné. Pri JOBELINE sa k tomu pridáva aj štýl, pretože u nás idú 
vzhľad a pocit ruka v ruke.

Jednoducho sa dobre cítiť
a starostlivosť

Chyžné

¢¢ s odnímateľ nou stuhou na uväzovanie

¢¢ extra ľahký a jednoducho udržiavateľ ný 
materiál

¢¢ praktické vrecká na stranách

¢¢ extra dlhá, komfor tná dĺžka (pod zadok)
 2  Dámska tunika Maila
Tunika s krátkymi rukávmi, krytým cvokovým zapínaním a 2 vrec-
kami vpredu.
65 % polyester, 35 % bavlna. 160g/m2. 60° pranie. 
Dĺžka chrbta: 70 cm pri veľkosti 36.
¢¢ Farba:  bordová, čierna, biela
¢¢ Veľkosť: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

 126641 kus: 27,49

 1  Dámska tunika Cassandra
Ľahko udržiavateľná tunika pre dámy s krátkym rukávom, krytým 
cvokovým zapínaním a dvomi vreckami po stranách. Vďaka stuhe 
môžete individuálne napasovať šírku v páse.
65 % polyester, 35 % bavlna. 160g/m2. 60° pranie. 
Dĺžka chrbta: 85 cm pri veľkosti 36.
¢¢ Farba:  bordová, čierna, biela
¢¢ Veľkosť: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

krátky rukáv dámska 126638 kus: 32,99

bordová bordováčierna čiernabiela biela

Dámska tunika 
Cassandra
ks iba

3299

¢¢ praktické vrecká vpredu

¢¢ extra ľahký a jednoducho udržiavateľ ný 
materiál

¢¢ kry té cvokové zapínanie

¢¢ moderný strih

HMOTNOSŤ
NÍZKA

tenký materiá
lExtra 
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¢¢ jednoduchá údržba

¢¢ 2 veľ ké vrecká

¢¢ dlhotrvácny 
robustný materiál

 2  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:  modrá, zelená, tmavá modrá/biela, biela, biela/tmavá modrá
¢¢ Veľkosť:  34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

bez rukávov, biela 119266 kus: 25,29
bez rukávov, farebná 100684 kus: 25,29

   Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte.

od 5 ks*
23,27

ušetríte až 8%
*pri rovnakej farbe a veľkosti

biela

biela: farebná:

biela/tma-
vá modrá

zelená modrá tmavá  
modrá/biela

   Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte.

od 5 ks*
23,27

ušetríte až 8%
*pri rovnakej farbe a veľkosti

biela: farebná:

 1  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:  modrá, zelená, tmavá modrá/biela, biela, biela/tmavá modrá
¢¢ Veľkosť:  34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

bez rukávov, biela 119265 kus: 25,29
bez rukávov, farebná 100685 kus: 25,29

biela biela/tma-
vá modrá

modrázelená tmavá  
modrá/biela

Tunika
Heike
ks iba

2327

od 5 ks*

Tunika 
Erika
ks iba

2327

od 5 ks*

 3  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 uni 120132 kus: 27,49

modrá/biela biela/černicová biela/šedo-
hnedá

Tunika  
Veda
ks iba

2749

2

ZĽAVA
MNOŽSTEVNÁ

HMOTNOSŤ
NÍZKA

tenký materiá
lExtra 
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pre nosenie po celý deň
Extra pohodlné

 4  Dámske 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:  čierna, biela
¢¢ Veľkosť:  34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

100904 kus: 27,49

biela čierna

Dámske nohavice  
 Rina
ks iba

2749

¢¢ postranné gumičky v pásovke 
pre pohodlné nosenie

Dámske nohavice  
Anuk
ks iba

3299

 5  Dámske nohavice Anuk
Ľahko udržiavateľné dámske nohavice v bielej a čiernej farbe. 
5 vreciek, elastická pásovka s uväzovaním vpredu pre regulá-
ciu šírky.
96% bavlna, 4% elastan. 40° pranie. 
Vnútorná dĺžka nohavíc: 79 cm pri veľkosti 36.
¢¢ Farba:  čierna, biela
¢¢ Veľkosť:  34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

126821 kus: 32,99

biela bielačierna čierna

 6  Dámske nohavice Lexi
Dámske capri-nohavice v bielej a čiernej farbe. 5 vreciek, elastic-
ká pásovka s uväzovaním vpredu pre reguláciu šírky.
96% bavlna, 4% elastan. 40° pranie. 
Vnútorná dĺžka nohavíc: 53 cm pri veľkosti 36.
¢¢ Farba:  čierna, biela
¢¢ Veľkosť:  34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

126819 kus: 29,69

Dámske nohavice  
Lexi
ks iba

2969

NOVÁ
KOLEKCIA
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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.

Ponožky 
Odmerajte si obvod lýtka na najširšom mieste 
a porovnajte s tabuľkou.

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

dámske 3 – –

pánske 3 4 5

Typy produktov

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

jednoduché 
žehlenie

Pranie

klasické pranie

jemné pranie

ručné pranie

čistenie

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 Medzinárodná 
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 Medzinárodná 
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

Vašu veľkosť zistíte porovnaním vašich mier a údajov v tabuľke.

ODMERAJTE SATYPY NA ÚDRŽBU

mierne zúžený strih

rovný strih

Strihy vrchných častí odevov
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SPRÁVNA VEĽKOSŤ?  
VŠETKO SEDÍ!

4  Obvod bokov

2  Obvod hrude

1  Obvod krku

3   Obvod pásu

5  Nohavice

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.

NEPASUJE? 
NEVADÍ!

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

radi skrátia rukávy na rondónoch, košeliach, blúzkach a tričkách. 

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

duché aj skrátenie: zástery, kroje a nohavice. 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.
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Svoj obľúbený produkt nájdete hneď.
Obsah

Topánky  �����������������������������������������������������������������������������������������  16 – 27

Obsluha  ����������������������������������������������������������������������������������������  28 – 67

Kuchyňa  ���������������������������������������������������������������������������������������  68 – 89

Chyžné a starostlivosť  ��������������������������������������������������  90 – 93

Priamo do Vášho pracovného oddelenia:

Blúzky
Bailey ����������������������������������������������������������������������������  97
Cara  �������������������������������������������������������������������������������  56
Cecaria �������������������������������������������������������������������������  61
Chambray �������������������������������������������������������������������  29
Fiore  ������������������������������������������������������������������������������  59
Jean  �������������������������������������������������������������������������������  56
Kate  �������������������������������������������������������������������������������  60
Kim  ��������������������������������������������������������������������������������  58

Blúzy a tuniky
Cassandra  ������������������������������������������������������������������  91
Erika  ������������������������������������������������������������������������������  92
Heike  ����������������������������������������������������������������������������  92
Maila  �����������������������������������������������������������������������������  91
Veda  �������������������������������������������������������������������������������  92

Doplnky
Čašnícka retiazka ���������������������������������������������������  67
Čelenka Curly  ������������������������������������������������� 33, 89
Čiapka Cuba  ��������������������������������������������������� 66, 89
Čiapka Flin  ���������������������������������������������������������������  66
Držiaky na rukávy  �������������������������������������������������  67
Gombíky ����������������������������������������������������������������������  89
Kravata

Bo  ��������������������������������������������������������������������������������  66
Classic  ����������������������������������������������������������������������  66
Terry  ���������������������������������������������������������������������������  66

Mašľa  ����������������������������������������������������������������������������  66
Motýlik

Classic  ����������������������������������������������������������������������  66
Dot  ������������������������������������������������������������������������������  66
Herringbone  ����������������������������������������������������������  66
Marco  ������������������������������������������������������������������������  66

Peňaženka
Fred  ����������������������������������������������������������������������������  67
Salzburg  ������������������������������������������������������������������  67

Púzdro na peňaženku
Anton  �������������������������������������������������������������������������  67
Jerry  ���������������������������������������������������������������������������  67
Tom  �����������������������������������������������������������������������������  67

Traky  ������������������������������������������������������������������������������  67
Traky s koženou aplikáciou  ���������������������������  67

Košele
Bruce  ����������������������������������������������������������������������������  61

Chambray �������������������������������������������������������������������  29

Jackson  �����������������������������������������������������������������������  97

Jean  �������������������������������������������������������������������������������  56

Jules  ������������������������������������������������������������������������������  60

Kim  ��������������������������������������������������������������������������������  58

Noah  ������������������������������������������������������������������������������  59

Kuchárske nohavice
Avito  ������������������������������������������������������������������������������  85

Colin  ������������������������������������������������������������������������������  88

Cosma  ��������������������������������������������������������������������������  88

Francis  �������������������������������������������������������������������������  88

Liam  ������������������������������������������������������������������������������  87

Loreen  ��������������������������������������������������������������������������  87

Move  ������������������������������������������������������������������������������  83

Nathan  �������������������������������������������������������������������������  86

Nick  �������������������������������������������������������������������������������  86

Severin �������������������������������������������������������������������������  84

Sweatpant  �����������������������������������������������������������������  82

Kuchárske rondóny-/blúzy
Advanced  �������������������������������������������������������������������  99

Aila  ���������������������������������������������������������������������������������  76

Ailin  �������������������������������������������������������������������������������  75

Carter  ����������������������������������������������������������������������������  69

Emil  �������������������������������������������������������������������������������  75

Jannis  ���������������������������������������������������������������������������  72

Joker  ������������������������������������������������������������������������������  77

Leon �������������������������������������������������������������������������������  73

Levi  ��������������������������������������������������������������������������������  70

Luisa  �����������������������������������������������������������������������������  73

Matteo  ��������������������������������������������������������������������������  72

Milan  �����������������������������������������������������������������������������  79

Paolo  �����������������������������������������������������������������������������  78

Pauline  ������������������������������������������������������������������������  78

Pirlo  �������������������������������������������������������������������������������  77

Samuel  ������������������������������������������������������������������������  76

Scott  ������������������������������������������������������������������������������  71

Yuki  ��������������������������������������������������������������������������������  74

Nohavice
Anuk  ������������������������������������������������������������������������������  93
Chino  ����������������������������������������������������������������������������  64
Džínsy

Dover  �������������������������������������������������������������������������  65
Jaden  ���������������������������������������������������������������� 31, 65

Lexi  ��������������������������������������������������������������������������������  93
Rina  �������������������������������������������������������������������������������  93

Pokrývky hlavy pre 
kuchárov
Bandana  ���������������������������������������������������������������������  89
Čelenka Curly  ������������������������������������������������� 33, 89

Ponožky
Ergo Socks  ����������������������������������������������������������������  27

Šaty
Livia  �������������������������������������������������������������������������������  33
Livia Chambray  ������������������������������������������������������  33

Topánky
Basic  �����������������������������������������������������������������������������  26
Breeze  ��������������������������������������������������������������������������  23
Easy  �������������������������������������������������������������������������������  26
Happy  ���������������������������������������������������������������������������  24
Hunter  ��������������������������������������������������������������������������  20
Liberty Knit  ����������������������������������������������������� 22, 33
Performance  ��������������������������������������������������� 17, 19
Performance Pro  ���������������������������������������������������  19
Runner  �������������������������������������������������������������������������  22
Slip On  ������������������������������������������������������������������������  21
Spirit  �����������������������������������������������������������������������������  25
Trainer  ��������������������������������������������������������������������������  18
Trainer Pro  ����������������������������������������������������������������  18

Tričká
„Baked with love“  �����������������������������������������������  54
Bike  �������������������������������������������������������������������������������  54
Cato  ���������������������������������������������������������������������� 50, 51
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Pánska košeľa  
Jackson
ks iba

4399

Dámska blúzka  
Bailey
ks od

4289

¢¢ extra dlhé pre potreby v gastronómii

¢¢ dámska blúzka s 3/4 alebo dlhým 
rukávom

¢¢ jednoduchá údržba

¢¢ košeľa má náprsné vrecko 
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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
¢¢ Dámske veľkosti: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

¢¢Pánske veľkosti: 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

Cato Comfort  ...........................................................  51

Fly  ...................................................................................  53

Malme  ..........................................................................  54

„My Kitchen, My Rules“  .................................  55

„Natural Born Griller“  ......................................  55

Oliver  ................................................................... 31, 50

Vesty
Bistro  ............................................................................  63

Blake  .............................................................................  62

Classic  .........................................................................  63

Limerick ......................................................................  62

Zástery
Ben  .................................................................................  31

Botero  ...........................................................................  43

Harris  ............................................................................  41

Melek  ............................................................................  35

Mora  ..............................................................................  37

Mora prúžkovaná  ..................................................  37

Nando  ...........................................................................  47

Nando denim  ..........................................................  39

Ramie  ...........................................................................  36

Sonora  ..........................................................................  40

Stella  ................................................................... 33, 40

Taglio  ............................................................................  49

Zástery s laclom
Ben  .................................................................................  31

Botero  ...........................................................................  43

Botero vzor rybacej kosti .................................  43

Dario  ..............................................................................  38

Faro  ................................................................................  45

Galway  .........................................................................  34

Gusto  ............................................................................  35

Juno  ...............................................................................  41

Lenox  ............................................................................  39

Lionel ............................................................................  49

Miko ...............................................................................  35

Mora  ..............................................................................  37

Mora prúžkovaná  ..................................................  37

Nando  ...........................................................................  47

Natural Born Griller  ............................................  55

Pero  ...............................................................................  41

Ramie  ...........................................................................  36

Sonora  ..........................................................................  40

Taras  ..............................................................................  45

Taras denim  .............................................................  39

Vrchná zástera Ramie  .......................................  36

Zástera v tvare vesty Sonora  .........................  40
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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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INŠPIRÁCIE  
VYBAVENIE  
POHOSTINNOSŤ

¢¢ elegantný vzhľad vďaka klasickému košeľovému 
golieru s cvokovým zapínaním

¢¢ elastický pre pohodlnejšie nosenie
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bielačierna

¢¢ košeľový golier s 
cvokovým zapínaním

¢¢ dlhé rukávy s 
možnosťou rolovania

Kuchársky rondón Advanced
Dámsky a pánsky kuchársky rondón z obzvlášť ľahkého, 
priedušného a vlhkosť regulujúceho funkčného materiá-
lu WERIN® TEC Light. So sieťovinovými dielmi po stra-
nách a v podpazuší pre optimálne vetranie. Rukávy sú 
rolovateľné. S náprsným vreckom a dvojdielnym vrec-
kom na ľavom ramene. S krytým 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:  čierna, biela
¢¢ Dámske veľkosti:  34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 

50, 52, 54, 56
¢¢Pánske veľkosti:  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

Kuchársky rondón  
Advanced
ks iba

7699

NEW

Objavte aj naše partnerské značky.

WORK
FASHION
FUN

Perfektná súhra gastronómie a hotelierstva.

+421 2 20 70 70 70 www.palazzo.sk
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       (str. 56)

S rolovateľnými 
rukávmi
dámska blúzka Cara

u	zástera Melek str. 35

Spojte sa s nami aj inak:   
Tešíme sa na Vás!

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

www.palazzo.sk 
Telefón +421 2 20 70 70 70
WhatsApp +421 903 764 490* 
Mail: info@palazzo.sk

+421 903 764 490*

Náš sortiment je určený predovšetkým pre osoby podnikajúce v oblasti gastronómie. Všetky ceny sú uvedené v EUR bez DPH. Ceny sú platné do 31.12.2020. Všeobecné obchodné podmienky 
nájdete na www.palazzo.sk. Vyhradzujeme si právo na tlačové chyby. * Otváracie hodiny: pondelok-štvrtok 9:00-17:00 hod., piatok 9:00-16:00 hod.
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