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P o h o d l n é , p r a k t i c k é i s l u š i v é p r a c o v n í o d ě v y.

Katalog BONNO TRENDY vám představuje kolekci modelových řad pracovních oděvů, včetně novinek roku
2014, kterými rozšiřujeme nabídku pánských i dámských pracovních oděvů značky Tinyliny a Whiteline.
Klademe důraz na kvalitu, od použitého materiálu přes konstrukční řešení střihu až po ušití. Díky mnohaletým zkušenostem a ohlasu vás, zákazníků, jsme přizpůsobili velikostní řady tak, aby byl uspokojen každý
typ postavy, a to při zachování vašeho pohodlí, moderního slušivého vzhledu a parametru pracovního oděvu.
Nově uvádíme značku Libré, pod kterou naleznete pohodlný oděv, ať už jde o strečové jeansy a legíny, anebo
celou plejádu barevných triček a polokošil. Reagujeme tím na poptávku zákazníků, kteří hledají praktický
oděv pracovně-civilního vzhledu. V nabídce stále naleznete bohatou nabídku čistě bílých pracovních oděvů,
úspěšnou Tinyliny Happy kolekci (bílá, oživená pestrobarevným proužkem) a další slušivé modelové řady.
Nezapomněli jsme ani na profesionální údržbu pracovního oděvu. Vysoce účinné univerzální i speciální prací
prášky a prací gely Pulier si u Vás, zákazníků, vybudovali renomé a setkávají se se zasloužilým ohlasem.
Velmi nás těší váš zájem o naši nabídku. Věříme, že vás nezklame.
Váš Bonno Team

Tinyliny - barevný proužek

Kolekce oděvů Tinyliny Happy oživuje osvědčené materiály i střihy
praktickými detaily a především pestrobarevným proužkem, který
dodává oděvu energii a optimismus.
Kolekce zahrnuje halenku v princesovém střihu, kimono-halenku
a šaty. Při vývoji modelů byly uplatněny poslední trendy a praktické
zkušenosti vycházející z používání oděvů v pracovním procesu - např.
polopropínací kryté zapínání či postranní rozparky. Nespornou
výhodou je jistě i jakákoli barevná kombinace doplňků k barevnému
proužku.

tinyliny
4

3

1

2

1

3

Cindy Happy

Sally Happy

809705

809703

Šaty polopropínací,
bílé / pestrobarevný proužek
Materiál: 100 % bavlna

Dámská kimono halenka,
bílá / pestrobarevný proužek
Materiál: 100 % bavlna

Polopropínací střih respektující
dlouholeté zkušenosti a požadavky pracovnic v provozu na
funkčnost a praktičnost tohoto
modelu. Choulostivá spodní
část propínání je řešena zcela
sešitým spodním dílem,
u kterého ovšem nechybí boční
rozparky pro ulehčení chůze.

Oblíbený model řady “happy”
oděvů. Kimono je oblíbené
především pro svůj uvolněný
a pohodlný střih, který nebrání
pohybu a snadno se udržuje.

3
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Capri kalhoty

2

809422

Sarah Happy

Dámské 3/4 kalhoty,
bílé
Materiál: 100 % bavlna

809702
Dámská halenka propínací
princes,
bílá / pestrobarevný proužek
Materiál: 100 % bavlna

4

4

Princesový typ s raglánovým
rukávem a proužkem jemně
lemující ženské křivky. Zde
happy proužek zjemňuje
a rozveseluje. Pohodlný střih
s krytým zapínáním, padnoucí
na většinu postav.

Pohodlný střih s praktickým
i slušivým rozparkem, který
nachází uplatnění zejména
v letním období a v "horkých
provozech".
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Tinyliny - modrý proužek

NOVINKA
1
Natally 809404

Blue
Novinkou modré modelové řady Tinyliny Blue je dámská propínací
halenka Natally se zvýrazněným sedlem. Detaily (sešikmené modré
všité proužky či lehce zkosené kapsičky) opticky zeštíhlují postavu
a působí neotřelým dojmem.
I ostatní modely značky Tinyliny Blue vás jistě přesvědčí svým
kvalitním, a zároveň slušivým střihem.

Blue

tinyliny
6

Dámská halenka propínací
se sedlem,
bílá / modrý proužek
Materiál: 100 % bavlna

1
Modrý proužek lemuje sedlo
na předním i zadním díle.
Oživuje tak střih této halenky
klasického propínacího střihu
s fazónkou a vsazenými rukávy.
Halenka má tři našité kapsy.
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Karraka Blue

Lynette Blue

809207

809205

Lodička
bílá / modrý proužek
Materiál: kepr & tyl

Dámský plášť - krátký rukáv
bílý / modrý proužek
Materiál: 100 % bavlna

3

Dámský plášť upravený o kryté
zapínání a změnu všívání
modrého proužku.

Jenny Blue

809204
Dámská halenka propínací
bílá / modrý proužek
Materiál: 100 % bavlna

Osvědčený model dámské
halenky upravený o kryté
zapínání společně s všíváním
modrého proužku.

4
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Capri kalhoty

809422
Dámské 3/4 kalhoty
bílé
Materiál: 100 % bavlna

Pohodlný střih s praktickým
i slušivým rozparkem, který
nachází uplatnění zejména
v letním období a v "horkých
provozech".

Sally Blue

809203

6
6

Dámská kimono halenka,
bílá / modrý proužek
Materiál: 100 % bavlna

Inovovaný střih velmi
oblíbeného modelu kimono
halenky. Jemná změna
dotvořila celek ke spokojenosti
zákazníka.
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Tinyliny - červený proužek

1

RED
Velmi úspěšná modelová řada charakterizovaná výrazným červeným
proužkem, byla postupně doplněna o modely, které reagují na zájem

1

2

Karraka Red

Sarah Red

809207

809302

Lodička
bílá / červený proužek
Materiál: kepr & tyl

Dámská halenka princes
bílá / červený proužek
Materiál: 100 % bavlna

2

Pohodlný, výborně padnoucí
střih princesového typu
s raglánovým rukávem.
Svislé červené linie
zdůrazňují ženskost
a působí svěžím dojmem.

a potřeby našich zákazníků. Řada Tinyliny Red nabízí halenku
princesového střihu Sarah Red, jednoduchou kimono halenku
Sally Red, dámskou zástěru s laclem Karin Red a polopropínací šaty
Cindy Red.

3
Sally Red

RED
tinyliny
8

809203
Dámská kimono halenka,
bílá / červený proužek
Materiál: 100 % bavlna

Oblíbený střih rozšiřující
modelovou řadu Tinyliny Red.
Sally Red vyniká především
nenáročnou údržbou
a pohodlným střihem.

1

3
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Karin Red

Marlene

809206

800476

Dámská zástěra s laclem,
bílá / červený proužek
Materiál: 100 % bavlna

Dámské kalhoty do gumy, bílé
Materiál: 100 % bavlna

5
Cindy Red

Kalhoty se zadním dílem do
gumy a sedla jsou určeny těm,
jenž preferují pohodlí. Kalhoty
mají boční klínové kapsy
a zapínání na boku.

809305
Šaty polopropínací,
bílé / červený proužek
Materiál: 100 % bavlna

7
Capri kalhoty

809422

4

6

Polopropínací střih těchto šatů
s krytým zapínáním
samozřejmě nemohl chybět
ani v této modelové řadě.
Dokonalé spojení funkčnosti
s praktičností.

Dámské 3/4 kalhoty, bílé
Materiál: 100 % bavlna

Pohodlný střih s praktickým
a slušivým rozparkem.

7
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Whiteline - bílá klasika
10

1
2
Kvalita v bílé klasice. Řada Whiteline uspokojí veškeré požadavky
na typy a střihy bílých pracovních oděvů. Nabízí pláště s dlouhým
a krátkým rukávem, zcela bez rukávu, halenky propínací, přes
hlavu (kimono) i pohodlná slušivá trička. Modely lze kombinovat
s kalhotami v dlouhé i zkrácené (3/4) variantě, klasického, anebo
praktického střihu s postranní kapsou.

1

3

4

4

Sofia 803021

Themis 809202

Dámský plášť s dlouhým
rukávem, bílý
Materiál: 100 % bavlna / kepr

Dámská kimono halenka,
bílá
Materiál: 100 % bavlna

2

5

5
Rachel 809301

Thalea 801021

Dámská halenka propínací
s krytým zapínáním, bílá
Materiál: 100 % bavlna

Dámský plášť bez rukávu,
bílý
Materiál: 100% bavlna / kepr

3

5

Athéna 801221

Thalea 801001

Dámský plášť s krátkým
rukávem, bílý
Materiál: 100 % bavlna / kepr

Dámský plášť bez rukávu, bílý
Materiál:
100 % bavlna / domestik

3

6

Athéna 801201

Capri kalhoty 809422

Dámský plášť s krátkým
rukávem, bílý
Materiál:
100 % bavlna / domestik

Dámské 3/4 kalhoty v pase
do gumy, bílé
Materiál: 100 % bavlna

6
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Whiteline - bílá klasika

3
1

Thetis 800275

2

Lada 800080
Tričko s krátkým rukávem,
výstřih do V, bílé
Materiál: 100 % bavlna

1

4
Capri Nady

809428
Dámské 3/4 kalhoty v pase
do gumy, s postranní kapsou,
bílé
Materiál: 100 % bavlna

2
Fiona 800087
Dámské tričko,
výstřih ve tvaru kapky,
Barva: bílá, modrá, zelená, fialová,
oranžová, červená, žlutá
Materiál: 95 % bavlna, 5 % elastan

Vývoj módních trendů a vyšší nároky
zákazníků daly vzniknout “pracovně-civilnímu” tričku Fiona. Inovace
našich návrhářů se v tomto případě
nasměrovaly jak na vzhled, tak
především na vylepšení praktických
funkcí oděvu. Tomuto cíli jsme podřídili
nejen volbu materiálů a použitých
technologií, ale i formu střihu. Tričko
Fiona by mělo splňovat ty nejnáročnější požadavky na samotné nošení
i jeho následnou údržbu. Jednoduchý
rovný střih umožňuje tričko mandlovat.

6
12

Dámská halenka propínací,
bílá
Materiál: 100 % bavlna

5

3

2

6

5

5

4

7

6

7

Toyen 809423

Marlene 800476

Nady 809420

Dámské kalhoty klasické,
bílé
Materiál: 100 % bavlna

Dámské kalhoty v pase do
gumy, bílé
Materiál: 100 % bavlna

Dámské kalhoty v pase do
gumy s postranní kapsou, bílé
Materiál: 100 % bavlna

Osvědčený vzor klasického
střihu s pevným pasem, který
lze případně dotáhnout
knoflíky. Kalhoty mají
nakládané klínové kapsy
a zapínání na boku.

Kalhoty se zadním dílem do
gumy a sedla jsou určeny těm,
jenž preferují pohodlí. Vhodné
jsou zejména pro plnoštíhlejší
postavy. Kalhoty mají boční
klínové kapsy a zapínání
na boku.

Kalhoty s postranní kapsou pro
praktické odložení psacích
potřeb, mobilního telefonu
a dalších důležitých drobností.
Zvláště užitečné v kombinaci
kalhot s tričkem či halenkou
bez kapes.
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Whiteline - bílá klasika

2

1
André 800082
Polokošile pánská
bílá, světle modrá, červená,
oranžová
Materiál: 100 % bavlna

1

2
Hermes 905021
Pánský plášť s dlouhým
rukávem, bílý
Materiál: 100 % bavlna

3
Raul 800080
Tričko s krátkým rukávem,
výstřih do V, bílé
Materiál: 100 % bavlna

4
4
Andy 900460
Pánské klasické kalhoty, bílé
Materiál: 100 % bavlna

14

3

NOVINKA
5
Gregory 900300
Pánská kimono halena,
bílá
Materiál: 100 % bavlna

Zcela nová jednoduchá kimono
halena doplnila řadu pánských
bílých pracovních oděvů řady
Whiteline. Halena má tři našité
kapsy.

5
Bonno Workwear

Pracovní ponožky Bonno Workwear

Ponožky dámské, pánské

charakterizuje sportovní vzhled a špičková

klasik / kotníkové, bílé
Materiál: 80 % bavlna,
15 % polyamid, 5 % elastan

kvalita použitých materiálů. Ponožky vyhovují
i v klimaticky náročných provozech.

Dámské kotníkové 800089

Dámské klasik 800088

Velikost: 36–38 / 40–42

Velikost: 36–38 / 40–42

Pánské kotníkové 900089

Pánské klasik 900088

Velikost: 41–43 / 44–46

Velikost: 41–43 / 44–46
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Whiteline - bílá klasika

NOVINKA

KOMPRES
Regeneračně-kompresní podkolenky BONNO® Kompres
s antibakteriální úpravou
Moderní podkolenky BONNO® Kompres stabilizují a zlepšují krevní oběh a uvolňují napětí v dolních
končetinách. Účinně snižují pocity únavy, tíhy a mohou sloužit i jako prevence některých žilních
onemocnění. Napomáhají rovněž ke zmírnění otoků nohou během i po pracovní zátěži.

1
BONNOKompres 800098
Kompresní podkolenky
Barva: bílá, černá
Materiál:
80 % polyamid, 12 % elastan
8 % polypropylen-Siltex Ag
Velikost: S–M (35–38)
L–XL (39–42), XXL (43–47)

16

Kompresní podkolenky BONNO® Kompres se osvědčují jak při aktivních, tak i pasivních pracovních
činnostech (namáhavá chůze, dlouhé celodenní stání, sezení u počítače, apod.). Předcházejí pocitu těžkých
nohou a otékání při dlouhém cestování (v letadle, ve vlaku, v autobuse apod.). Podkolenky BONNO®
Kompres využijete i při různých sportovních aktivitách, kde se princip komprese využívá pro rychlejší
svalovou regeneraci.

pružný nesvíravý lem
přilnavě drží na noze, ale neškrtí

Cílem komprese je vytvořit dostatečný tlak na

žebrovaný úplet
80% polyamid, 12% elastan,
8% polypropylen-Siltex Ag

Kompresní podkolenky BONNO® Kompres

stěnu povrchových a hlubokých žil končetin,

využívají princip stupňované komprese od prstů,

aby nedocházelo k zadržování (městnání) krve.

přes kotníky až po kolena. Tím je usnadněn

Kompresí se zúží průsvit žíly, následkem toho

návrat krve z míst nejvíce vzdálených k srdci.

dojde ke zrychlení a usměrnění průtoku krve
v žilách. Rychlejší a plynulý tok krve preventivně

Antibakteriální úprava pomocí iontů stříbra

brání tvorbě krevních sraženin. Zároveň

(Ag) účinně inhibuje růst hub, bakterií a plísní.

urychluje odvod toxinů i např. kyseliny mléčné

Tímto způsobem snižuje nepříjemné pachy,

antibakteriální úprava

z unavených nohou. Kompresní podkolenky tak

udržuje biologickou rovnováhu pokožky a hy-

nanočástice stříbra likvidují
spolehlivě plísně i bakterie,
a zabraňují tak vzniku
nepříjemného zápachu,
zároveň udržují hygienickou
svěžest během celého dne

významně pomáhají oddálit únavu, přispívají

gienickou svěžest výrobku během celého dne.

k rychlejší regeneraci a umožňují nohám rychlejší návrat do správné kondice.

plochý řetízkový šev
je umístěný v prostoru nad prsty
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1
Libré - Jeans program

Marlene Jeans

809430
Dámské kalhoty modré jeans
Materiál:
98 % bavlna, 2 % elastan

Libré Jeans jsou ušité z kvalitního
materiálu (98 % bavlna, 2 % elastan)

3
Pohodlný pracovně-civilní oděv. Tak se dá stručně

prodyšnost a odpovídá podmínkám

charakterizovat kolekce Libré. Je určena pro provozy,

nošení v převážně vnitřním prostředí.

kde bílý pracovní oděv není podmínkou, nebo kde je

Střih se zadním dílem do sedla a gumy

snaha vytvořit pocit domácího prostředí, např. domovy

prvořadě upřednostňuje pohodlí

pro seniory, ústavy sociální péče, apod. Kolekce nabízí

a volnost pohybu. Postranní kapsa

trička a polokošile v líbivých trendy barvách, pohodlné

vytváří užitečný prostor pro pohodlné

elastické legíny a strečové jeansy, obojí v klasické

umisťování psacích potřeb, mobilního

a 3/4 délce.

telefonu a dalších praktických pomůcek.

Libré
Pohodlné a praktické
pracovně-civilní oděvy

1

18

s vhodně dimenzovanou životností.
Gramáž látky zaručuje velmi dobrou

3

2

Fiona 800087

Capri Jeans 809434

Dámské tričko, inovovaný střih,
výstřih v tvaru kapky,
Barva: bílá, modrá, zelená,
fialová, oranžová, červená, žlutá
Materiál: 95 % bavlna, 5 % elastan

Dámské kalhoty 3/4 délky,
modré jeans
Materiál:
98 % bavlna, 2 % elastan

3

3

4

4
Viola 800097
Dámské tričko, výstřih do „V”
Barva: bílá, modrá, zelená,
fialová, oranžová, červená, žlutá
Materiál: 95 % bavlna, 5 % elastan

1

2

2
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Libré - dámská trička

Libré

1

NOVINKA
1
Viola 800097
Dámské tričko, výstřih do „V”
Barva: viz barevný vzorník
Materiál:
95 % bavlna, 5 % elastan

Nové dámské tričko Viola
(se vzdušnějším véčkovým
výstřihem) velmi lichotí ladným
ženským křivkám.

2
Fiona 800087
Dámské tričko,
výstřih ve tvaru kapky
Barva: viz barevný vzorník
Materiál:
95 % bavlna, 5 % elastan

Inovovaný střih i materiál
úspěšného trička Fiona
s kapkovitým výstřihem. Nová
barevná škála v pastelových
odstínech.

20

1

2

2

W / bílá

B / modrá

G / zelená

V / fialová

NOVÝ ODSTÍN

1

O / oranžová

R / červená

Y / žlutá

Nová barevná škála. Dámská trička Fiona i Viola jsou dostupné
v celé inovované škále odstínů pastelových barev, které byly
přizpůsobeny přáním našich zákazníků.

NOVÝ MATERIÁL.
NOVÝ STŘIH.
Inovované provedení střihů triček Fiona a Viola kloubí aktuálně
módní i ryze praktické aspekty a nároky. Oba střihy triček jsou
prodlouženy a současně upraveny tak, aby slušivě „seděly”
a umocňovaly ženskou linii. Zároveň poskytují tělu příjemný komfort
při přirozeném pohybu. Vylepšená je technologie a kvalita šití.
Veškeré švy jsou lépe propracované. To se příznivě projevuje na
celkovém vzhledu i pocitu uživatele při nošení. Pro své skvělé
vlastnosti byla jako materiál nově vybrána směs bavlny a elastanu
s nemačkavou úpravou. Tento materiál zaručuje výrobkům pružnost
a tvarovou stálost, pohodlnější praní a prodlouženou životnost.
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Libré - polokošile a streč

Libré
1

1

1

Steffi 800082

4

Dámská polokošile
bílá, sv. modrá, červená,
oranžová
Materiál: 100 % bavlna

2
Artemis 809425
Dámské elastické kalhoty
3/4 délky, bílé, černé
Materiál: 95 % bavlna,
5 % elastan

3
Diana 809426
Dámské elastické kalhoty
dlouhé, bílé, černé
Materiál: 95 % bavlna,
5 % elastan

4
André 800082
Pánská polokošile
bílá, sv. modrá, červená,
oranžová
Materiál: 100 % bavlna

22

2

3

5

W / bílá

LB / světle modrá

T / tyrkysová

O / oranžová

R / červená

G / zelená

P / purpurová

Y / žlutá

5

V barvě podle nálady. Vyberte si z nové nabídky směsových
barevných polokošil univerzálního (unisex) střihu. Na výběr
máte osm barev z uvedeného barevného vzorníku.

5
Polo 800062
Polokošile směsová - unisex
Barva viz barevný vzorník
Materiál:
65 % bavlna, 35 % polyester
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Restaurateur - obsluhující
a kuchařský personál

1

5

4

7

Motýlek 900749

Příručník 900333

Ines 800299

Martha 800492

Motýlek černý
Materiál: 63 % PES,
32 % viskóza, 5 % spandex

Bílý příručník 50x68 cm
Materiál: 100 % bavlna

Bílá společenská halenka
Materiál: 100 % polyester

Dámská sukně černá,
Materiál: 63 % PES,
32 % viskóza, 5 % spandex

2

1

Gordon 900420
Pánská číšnická vesta, černá
Materiál: 100 % PES

6

2
4

Madlene 800023

9

Zástěrka do pasu, bílá, černá
Materiál: 100 % polyamid

Denton 900733
Kuchařská čepice - baret
Materiál: 100 % bavlna

3
Sirio 900464
Pánské číšnické kalhoty
černé, nedokončená délka
Materiál: 63 % PES,
32 % viskóza, 5 % spandex

Pierre 900411
Pánský rondon dvouřadý, bílý
Materiál: 100 % bavlna

Andy 900460
Pánské kalhoty klasické bílé
Materiál: 100 % bavlna

6

Ramsay 900410
Pánský rondon jednořadý, bílý
Materiál: 100 % bavlna

Pracovní oděvy pro obsluhující

Pepito 900462

i kuchařský personál

Pánské kalhoty řeznické
Materiál: 100 % bavlna - pepito

3
24

7

5

8
Nigella 800670

Majestic 800730

Dámská zástěra s laclem, bílá
Materiál: 100 % bavlna

Lodička bílá
Materiál: 100 % bavlna

9

Quido 900200
Pánská košile s krátkým rukávem
Materiál: 100 % bavlna

Heston 900058
Pánská zástěra do pasu bílá
Materiál: 100 % bavlna

Lilly 800724
Dámská kuchařská čepice bílá
Materiál: 100 % polyamid

8

R E S TA U R AT E U R . . . 2 5

Fleece - vesty & mikiny

Pod označením Bonno Fleece naleznete vesty a mikiny
propracovaného střihu z materiálu s vynikajícími izolačními
vlastnostmi. Fleece je měkký, elastický, rychleschnoucí a navíc
vysoce prodyšný materiál, který výborně odvádí tělesnou
vlhkost, čímž udržuje tělo v suchu a teple.

Fleece
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1

2

1
Hector 900083
Pánská vesta, tmavě šedá
Materiál: fleece /100 % PES

2

3

3

Pánská vesta v tmavém
barevném provedení z měkkého
a vysoce prodyšného materiálu
fleece, který chrání proti
prochladnutí, a přitom výborně
odvádí tělesnou vlhkost.

2
Hestia 800083
Dámská vesta, bílá a modrá
Materiál: fleece /100 % PES

Vesta chrání záda a kříž proti
prochladnutí. Nízká hmotnost
látky i celé vesty zvýrazňuje
komfort i subjektivní pocit
z nošení.

3
Maia 800086
Dámská mikina, bílá a modrá
Materiál: fleece /100 % PES

Propínací mikina jejíž střih
i materiál vychází z osvědčené
vesty Hestia. Tato mikina
splňuje zákazníky očekávané
požadavky na komfort
či vysokou odolnost proti
opotřebení. Dlouhý rukáv
ještě umocňuje pocit tepla.
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Servisman - zimní program

1

2

Arktika 800700

Erland 900800

Dámská zimní bunda s kapucí,
červená
Materiál:
vnější vrstva: 100 % nylon
vnitřní vrstva: 100 % nylon,
100 % polyester
výplň: 100 % polyester

Pánská zimní bunda s kapucí,
červená, modrá
Materiál:
vnější vrstva: 100 % nylon
vnitřní vrstva: 100 % nylon,
100 % polyester
výplň: 100 % polyester

1
Zateplené a nepromokavé bundy - dámská Arktika a pánská
Erland - jsou velmi oblíbené díky skvěle propracovanému
střihu, praktické kapuci (v dámské verzi odepínací, v pánské
ukrytá v límci) a mnoha kapsám na vnější i vnitřní straně.
Suchý zip na lemu rukávů umožňuje úpravu jeho šíře.
Kolekce Servisman - zimní program je doplněna
zateplenou a také nepromokavou vestou Fram.

Servisman
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2

3
Fram C189
Pracovní vesta zateplená,
červená, modrá
Materiál:
vnější vrstva: 100 % nylon
vnitřní vrstva: 100 % nylon,
100 % polyester
výplň: 100 % polyester

1

3
3
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Servisman - montérky

Servisman
2

Kolekce Servisman - údržba a úklid doplňuje naši nabídku
osvědčenou klasikou tmavých pracovních oděvů. Najdete zde
montérkové soupravy, kalhoty (s laclem i do pasu), blůzy,
pláště, dámské haleny a pláště z barevných bavlněných
potisků, popř. z polyamidu praktického na údržbu.

3
1
Montérky s náprsenkou

C941
Dámské montérkové kalhoty
s náprsenkou, modré
Materiál: 100 % bavlna

2
Montérková souprava I

C820
Montérková souprava - blůza
a kalhoty do pasu, modré
Materiál: 100 % bavlna

3
Montérková blůza

C822

1

Pánská montérková blůza,
modrá
Materiál: 100 % bavlna

7

30

4
Montérky s náprsenkou

C851

4

Pánské montérkové kalhoty
s náprsenkou, modré
Materiál: 100 % bavlna

6
5

5
Montérková souprava II

C850
Montérková souprava - blůza
a kalhoty s náprsenkou, modré
Materiál: 100 % bavlna

6
Hermes

905021
Pánský plášť, modrý
Materiál: 100 % bavlna

7
Montérkové kalhoty

C821

7

Pánské montérkové kalhoty do
pasu, modré
Materiál: 100 % bavlna

S E R V I S M A N M O N T E R K Y. . . 3 1

Servisman - úklid

Servisman
2

1

1
Vesna 892047
Dámská halenka propínací
s krátkým rukávem, potisk
Materiál: 100 % bavlna

3

2
Doris 892057
Dámský plášť propínací
s krátkým rukávem, potisk
Materiál: 100 % bavlna

3
Nemo 800680
Dámská zástěra s laclem
červený, modrý, zelený
proužek
Materiál: 100 % bavlna

7
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4
5

4

6

Métis 800104

Artemis 809425

Dámský plášť bez rukávu,
vínový
Materiál: 100 % polyamid

Dámské elastické kalhoty
3/4 délky, černé, bílé
Materiál: 95 % bavlna,
5 % elastan

5

7

Jackie 800115

Lena 800471

Dámská klokanka,
vínová
Materiál: 100 % polyamid

Dámské kalhoty v pase
do gumy, černé
Materiál: 100 % bavlna

7

6
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Jednorázový program

1

3

Betty 800063

Plášť 3010

Pogumovaná zástěra
s laclem, bílá
1 ks / 1 balení
Trvanlivost a pevnost
materiálu zajišťuje
podkladová tkanina.

Jednorázový polypropylenový
plášť, bílý se zapínáním
na patenty
1 ks / 1 balení
Velikost L, XL, XXL
Materiál: netkaná textilie

2
Zástěra 3050
Jednorázová polyetylenová
zástěra
100 ks / 1 balení
Zesílený materiál splňuje
nároky na ochranu oděvu.

JEDNORÁZOVÝ
PROGRAM
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2
1
3

4

5

6

4

9

Lodička 3020

Rukavice 3040

Lodička perforovaná, bílá
jednorázová, propylenová - role
100 ks / 1 balení

Rukavice chirurgické, vinylové
100 ks / 1 balení
Velikost: S, M, L, XL
Výborně přilnou bez pocitu
“sevřených rukou”.

5
Čepice 3022
Čepice jednorázová bez kšiltu
z netkaného polypropylenu
100 ks / 1 balení

6

Rukavice 3042
Rukavice jednorázové,
poleyetylenové
100 ks / 1 balení
Velikost: S, M

Lodička 3021
Lodička jednorázová, papírová
bílá s modrým pruhem
100 ks / 1 balení

7
8

7
Ústenka 3030
Ústenka jednorázová papírová
s gumičkou, bílá
100 ks / 1 balení

Bavlněné vložky do rukavic
12 párů / 1 balení
Osvědčená ochrana rukou pro
alergiky tvoří zároveň tepelnou
izolační vrstvu a chrání proti
popálení.

Rukavice 800085

8
Návleky 3060

9

Vložky 3041

Návleky na obuv
polyetylenové, modré
100 ks / 1 balení

Gumové úklidové rukavice
1 pár / 1 balení
Velikost: S, M, L, XL
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Cottina - bavlněné textilie

Ručníky a osušky Cottina jsou vyráběny z velmi
kvalitní bavlny. Hebké a výborně savé froté ručníky
a osušky s vysokou gramáží (450 g/m2) jsou
dodávány ve dvou barevných variantách - bílé
a modré.
Utěrky Cottina vynikají svou výbornou absorpční
(sací) schopností, kterou ocení každý profesionál.

Cottina
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1

2

3
800092

Utěrka (3 ks) 800091

Osuška froté

Barva: bílá s modrými proužky
Materiál:
vysoce kvalitní 100 % bavlna
Rozměr: 50x70 cm

Barva: bílá, modrá
Materiál:
vysoce kvalitní 100 % bavlna
Rozměr: 70x140 cm
Gramáž: 450 g/m2

Ručník froté 800092
Barva: bílá, modrá
Materiál:
vysoce kvalitní 100 % bavlna
Rozměr: 50x100 cm
Gramáž: 450 g/m2

1
PULIER. MONTER
Pulier Monter (5 kg) je speciální prací prostředek zejména pro praní
pracovních oděvů, montérek či prádla, podléhajícího silnému znečištění.
Pulier Monter má vysokou prací a odmašťovací účinnost a kromě
vysokého obsahu aktivních a aktivačních látek obsahuje i bělicí
a enzymatickou složku. To zaručuje vysokou účinnost při praní např.
i kuchyňského textilu apod.
· Obsahuje látku zabraňující přenosu barev.
· Je vhodný i pro praní bílého prádla s výjimkou vlny a přírodního hedvábí.
· Je možné jej s úspěchem použít jako předpírací, namáčecí
a odmašťovací prostředek.

2
PULIER. PROFESSIONAL
Pulier Professional (15 kg) je univerzální enzymatický prací prostředek
s bělicí účinností a se sníženým obsahem fosfátů.
Je vhodný pro praní všech druhů prádla při teplotách 30–90 °C s výjimkou
vlny a přírodního hedvábí. Bioaktivní přísada zaručuje dobrou účinnost
v širokém rozsahu teplot. Spolehlivě zbavuje nečistot bílkovinné povahy
při teplotách praní 40–60 °C (krev, vejce, pot, zbytky jídel či některých
nápojů). Aktivní bělicí složka působí při teplotách nad 40 °C, bělí prádlo
a odstraňuje skvrny od nápojů, omáček, ovoce apod. Při větším množství
již zaschlé krve doporučujeme prádlo namočit či předeprat (dávkování
předpírky 2–3 g/l).
Jelikož Pulier Professional obsahuje částečně také fosfátový podíl, není
určen pro upotřebení v běžných domácnostech. Vynikající služby naopak
odvádí ve velkokapacitních prádelnách.

Speciální prací prášky.
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Pulier - prací prášky a gely

1

1
PULIER. UNIVERZAL
Pulier Univerzal (5 kg) je špičkový univerzální bezfosfátový prací prášek
vhodný pro praní všech druhů prádla (bílé i barevné) při teplotách
30–90 °C s výjimkou vlny a přírodního hedvábí.

Prací prášky i gely.

38

· Bioaktivní přísada zaručuje výbornou prací účinnost v širokém rozsahu
teplot a spolehlivé odstranění nečistot bílkovinné povahy již při teplotách
praní 40–60 °C (krev, vejce, pot, zbytky jídel či některých nápojů).
· Bělicí složka působí při teplotě již od 40 °C, bělí prádlo a odstraňuje
skvrny od nápojů, šťáv či jiných tekutin (vína, čaje, omáček, ovoce, atd.).
· Obsažený stabilizátor barev zachovává a účinně chrání barvy prádla.

3
PULIER. SENZITIV s lanolinem

2

3

4

Pulier Senzitiv (1,5 l a 3 l) je vysoce účinný prací gel vhodný pro všechny
druhy tkanin s výjimkou vlny a přírodního hedvábí při teplotách praní
30–60 °C. Složení aktivních látek a aktivačních přísad, včetně sníženého
obsahu parfému, předurčuje tento výrobek pro praní dětského
a osobního prádla osob s citlivou pokožkou.
· Složení gelu je obohaceno o lanolin (přírodní olej obsažený v ovčí vlně).
Lanolin vytváří na látce zjemňující mikrovrstvu chránící pokožku.
· Obsažený inhibitor přenosu barev zachovává a chrání barvy prané
textilie.
· Dostatečný obsah enzymů je zárukou spolehlivého odstraňování
nečistot bílkovinného charakteru a skvrn od ovoce, vína, čaje apod.
· Výrobek je šetrný k životnímu prostředí.

4
PULIER. SPORT
Pulier Sport (1,5 l) je šetrný a zároveň účinný tekutý prací prostředek
určený pro praní sportovního oblečení, funkčního prádla a termoprádla.
Pulier Sport je vhodný pro praní textilních materiálů ze syntetických
vláken, zejména polypropylénu /PP/ a polyesteru /PES/. Pulier Sport
nelze v pracím cyklu doplňovat avivážními prostředky, neboť ty ulpívají na
vlákně, zanáší póry textilie a zbavují tak prádlo funkčních vlastností.
Dávkování pracího gelu je poloviční oproti běžným pracím prostředkům.

2
PULIER. NATURAL
Pulier Natural (1,5 l a 3 l) je vysoce účinný tekutý prací prostředek určený
pro praní všech druhů prádla a textilií kromě vlny a hedvábí. Zanechá
prádlo nejen čisté, ale dodá mu i čerstvou svěží vůni, a to i bez přídavku
aviváže. Doporučená teplota praní 30–60 °C
· Díky přídavku enzymů je zaručena výborná prací účinnost a spolehlivé
odstraňování nečistot bílkovinného charakteru, skvrn od ovoce, vína, čaje
a dalších nečistot.
· Obsahuje převážně biologicky rozložitelné tenzidy, působící příznivěji jak
na lidský organismus, tak na vodní ekosystém a přírodu jako celek.
· Obsažený stabilizátor barev zachovává a chrání barvy prádla.

Prací gely jsou dostupné
v obalech o objemu 1,5 l nebo
3 l (Natural, Senzitiv).

· Výrobek neobsahuje organická barviva a parfemace je snížena o 90 %
oproti běžným pracím prostředkům.
· Odstraňuje zápach při zachování funkčnosti prádla.
· Čistí zanesené membrány, obnovuje prodyšnost a zachovává
voděodpudivost vláken.
· Prádlo transportuje lépe vlhkost a tělo zůstává déle suché.
· Navrací prané textilii původní voděodolnost.
· Obsažený inhibitor přenosu barev zachovává a chrání barevné prádlo.
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VELIKOSTNÍ TABULKY
Dámské pláště, haleny, trička (na výšku 170 cm)
Velikost

XS

S

M

L

XL

XXL

XXXL

CZ konfekce

38/40

42/44

46/48

50/52

54/56

58/60

62/64

D konfekce

32/34

36/38

40/42

44/46

48/50

52/54

56/58

obvod hrudníku (cm)

76–80

84–88

92–96

100–104

108–112

116–120

124–128

obvod sedu (cm)

84–88

92–96

100–104

108–112

116–120

124–128

132–136

Nadměr (na výšku 170 cm)
obvod hrudníku (cm)

145

obvod sedu (cm)

150

Dámské kalhoty (na výšku 170 cm)
Velikost

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

obvod sedu (cm)

92

96

100

104

108

112

116

120

124

128

132

136

Pánské oděvy (na výšku 182 cm)
Velikost

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

obvod hrudníku (cm)

88

92

96

100

104

108

112

116

120

124

128

obvod pasu (cm)

74

78

82

88

94

100

106

112

118

124

130

Kompletní sortiment najdete na našich stránkách www.bonno.cz

HOTLINE

GASTRO SERVIS

BONNO gastro servis s.r.o.
Husova 523
370 21 České Budějovice
Tel.: 385 310 187
e-mail: oopp@bonno.cz
www.bonno.cz

777 569 295

