
PROFESNÍ ODĚVY

	 WORKWEAR



 REPREZENTATIVNÍ ODĚV  
 JE ZÁKLADEM ÚSPĚCHU

WORKWEAR	THAT	REPRESENTS	IS	THE	KEY	TO	SUCCESS



České dráhy, a.s.

Požadujete,	aby	Váš	firemní	oděv	byl	originální	a	jedinečný?	Jste	na	správné	
adrese.	Vyvzorujeme	pro	Vás	kolekci	oděvů,	kterou	nemá	nikdo	jiný.

Do	you	expect	your	company	garments	to	be	original	and	one	of	a	kind?	
You	are	at	the	right	address.	We	are	going	to	create	a	collection	of	clothes	
especially	for	you,	one	that	no	one	else	has.	



 OBLEČENÍ OD NÁS JE STEJNĚ 
 KVALITNÍ, JAKO VAŠE PRÁCE

OUR	CLOTHES	ARE	THE	SAME	QUALITY	AS	YOUR	WORK



Praktičnost	 a	 funkčnost	 v	 první	 řadě.	 Standardně	
používáme	moderní	materiály	s	vysokou	prodyšností,	
jako	 je	 například	 softshell,	 původně	 vyvinutý	 pro	
sportovce.	Výsledkem	 je	zaměstnanec,	který	 se	při	
výkonu	své	profese	cítí	pohodlně.	A	o	to	přeci	jde.

Function	 and	 practicality	 in	 the	 first	 place.	 We	 use	
modern	 materials	 with	 high	 breathability	 such	 as	
softshell	which	was	originally	created	for	sportsmen.	
The	result	is	an	employee	that	feels	comfortable	while	
doing	his	profession	and	that	is	what	it’s	all	about.	

Plzeňské městské 

 dopravní podniky a.s.



 KRÁSA DETAILU  
 JE NEOCENITELNÁ! 

YOU	CAN’T	PUT	A	PRICE	ON	THE	BEAUTY	OF	DETAIL!		



Využití	jemných	kontrastních	nebo	reflexních	detailů	
je	 cesta	 k	 pozvednutí	 pracovního	 oděvu.	 Zároveň		
i	drobný	reflexní	prvek	zvýší	viditelnost	osob.

The	use	of	subtle	contrasting	or	reflective	details	is	
a	 way	 to	 lift	 up	 work	 clothes.	 At	 the	 same	 time	 a	
small	reflective	element	will	increase	the	visibility	of	
a	person.	



 Z A DO B 
 VŽDY POHODLNĚ. 

FROM	A	TO	B	ALWAYS	IN	COMFORT.		



Dopravní podnik
 Zlín Otrokovice

Pohodlí	pro	 řidiče	 je	 jednou	z	hlavních	 	podmínek	
profesního	oděvu.	Hezkým	detailem	jsou	vyšitá		loga	
a	drobné	doplňky	ve	firemních	barvách.

The	driver’s	comfort	is	one	of	the	main	conditions	of	
professional	clothing.	Embroidered	logos	and	small	
accessories	in	corporate	colors	are	a	nice	detail.	



Dopravní podnik Ostrava

 JEĎTE S NÁMI STYLOVĚ!

LET’S	RIDE	IN	STYLE!		



Simple	 and	 clean	 design	 is	 the	 basis	
for	 success	 of	 the	 entire	 collection.	
Everything	thought	out	in	detail.		

Jednoduchý	a	čistý	design	je	základem	
úspěchu	 celé	 kolekce.	 Vše	 do	 detailu	
promyšlené.	



 KOŠILE  SVĚT NEZMĚNÍ, 
 ALE OSOBA, KTERÁ JI NOSÍ, 
 BY MOHLA.

THE	SHIRT	WON’T	CHANGE	THE	WORLD		
BUT	THE	PERSON	WEARING	IT	MIGHT.



Work	 shirt	 no	 longer	 is	 just	 workwear	
but	it	can	also	support	your	brand	and	
image.	 It	 has	 been	 made	 of	 modern	
materials	 and	 in	 a	 design	 matching	
your	company	strategy.	

Pracovní	 košile	 už	 není	 jen	 pracovním	
oděvem,	ale	podpoří	 také	Vaši	značku	
a	 image.	 Je	 vyrobena	 z	 moderních	
materialů	a	v	designu,	který	zapadá	do	
Vaší		firemní	strategie.



Dopravní podnik Karlovy Vary

 PODPOŘTE SVŮJ BRAND  
SUPPORT	YOUR	BRAND





  ZAMĚSTNANCI 
  V PERFEKTNÍM BALENÍ   

YOUR	EMPLOYEES	IN	PERFECT	PACKING.



Česká pošta, s.p.



 INDIVIDUÁLNÍ, NA MÍRU  
 STŘIŽENÁ KOLEKCE

INDIVIDUAL	AND	PERFECTLY	TAILORED	COLLECTION	



Ve	Vaší	originální	kolekci	pracovního	oblečení,	se	
každý	zaměstnanec	promění	v	týmového	hráče.

Every	employee	becomes	a	team	member	in	your	
original	workwear	collection.	



 VÍME KDO JSTE  
 A CO CHCETE ŘÍCT  

WE	KNOW	WHO	YOU	ARE	AND	WHAT	YOU	WISH	TO	SAY





 BUĎTE PŘIPRAVENI NA NEJHORŠÍ, 
 OBLEČTE SE DO NEJLEPŠÍHO 

BE	READY	FOR	THE	WORST,	WEAR	THE	BEST



Plnohodnotně	připravíme	Vaše	zaměstnance	
na	 práci	 v	 různých	 klimatických	 podnínkách.	
Ať	prší,	sněží	nebo	svítí	slunce	–	jste	v	suchu	
a	v	pohodě	díky	kvalitě	použitých	materiálů.

We	 will	 make	 your	 employees	 fully	 ready	
for	working	 in	different	climate	conditions.	
It	doesn’t	matter	if	it	rains,	snows	or	the	sun	
is	 shining	 –	 you	 are	 dry	 and	 comfortable	
thanks	to	the	quality	of	used	materials.	



 BUĎTE S NÁMI HRDINOU 

BE	A	HERO	WITH	US



Rozmanitost	našich	oděvů	je	obrovská.	Oblékneme	pracovníky	
skladů,	 ale	 i	 reprezentanty	 ve	 společenské	 uniformě.	 Vaši	
firemní	identitu	podpoříme	doplňky	s	logem,	jako	je	například	
kravata	nebo	šátek.

The	 variety	 of	 our	 clothes	 is	 enormous.	 We	 can	 dress	 the	
warehouse	 workers	 and	 also	 your	 representatives	 in	 social	
uniforms.	 Your	 company	 identity	 will	 be	 supported	 by	
accessories	such	as	ties	or	scarfs	with	your	logo.	



S NÁMI JSTE V BEZPEČÍ

YOU	ARE	SAFE	WITH	US



Nemusíte	 se	 bát	 zimy,	 deště,	 ani	 slunce.	 Pro	 Vaše	
specialisty	 dokážeme	 vyrobit	 i	 taktické	 vesty,	 opasky	
a	další	doplňky,	které	potřebují	k	výkonu	své	práce.

You	don’t	have	to	worry	about	cold,	rain	of	sunshine.	We	
are	also	able	to	produce	tactical	vests,	belts	and	other	
accessories	necessary	for	your	specialists.
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 ROZSVIŤTE SVOU ZNAČKU

SWITCH	YOUR	BRAND	ON	



Rozzáříme	 Vás	 a	 Váš	 oděv	
použitím	 reflexních	 prvků	 včetně	
loga	z	reflexního	materiálu.	Takové	
oblečení	 nejen	 ochrání,	 ale	 také	
podpoří	Vaši	firemní	identitu.

You	and	your	clothes	will	shine	with	
reflective	 details	 including	 your	
logo.	This	kind	of	workwear	doesn’t	
just	 protect,	 but	 it	 also	 supports	
your	company	identity.	



 JAK SE DO LESA OBLÉKÁ, 
 TAK SE Z LESA VRACÍ

AS	HE	DRESSES	TO	THE	FOREST,	HE	RETURNS	



Our	 customers	 use	 the	 clothes	 we	
produce	 for	 strenuous	 work	 outdoors	
while	protecting	forests.	Their	clothing	
must	 meet	 high	 demands	 on	 the	
strength	of	materials.	

Naši	 zákazníci	 využívají	námi	vyrobené	
oděvy	 při	 	 namáhavé	 práci	 v	 terénu,	
při	ochraně	lesů.	Oděvy	musí	splňovat	
vysoké	nároky	na	pevnosti	materiálů.		



 PRACOVNÍ ODĚVY, KTERÝM  
 MŮŽETE DŮVĚŘOVAT  

WORKWEAR	YOU	CAN	TRUST



Ochránci	zákona	se	starají	o	naše	bezpečí,	naše	oděvy	
chrání	 je.	 Dodáváme	 oděvy,	 které	 splňují	 normu	
ČSN	 EN	 ISO	 20471	 –	 o	 reflexních	 oděvech,	 které	
vyrábíme	 z	 retroreflexivních	 materiálů	 splňujících	
vysoké	limity	prodyšnosti	a	nepromokavosti.	

Defenders	 of	 the	 law	 take	 care	 of	 our	 safety	 and	
our	 clothes	 protect	 them.	 We	 supply	 you	 with	
clothes	 meeting	 the	 norm	 ČSN	 EN	 ISO	 20471	 –	
about	 reflective	 clothing,	 which	 we	 make	 from	
retroreflective	 materials	 meeting	 high	 limits	 of	
breathability	and	water	resistance.	



 POMÁHÁME CHRÁNIT!

WE	HELP	TO	PROTECT!





 NA FUNKCI MÁME VLIV 

WE	HAVE	AN	EFFECT	ON	FUNCTION



Na	 léto	 doporučujeme	 funkční	
prádlo	 na	 bázi	 polypropylenu	
nebo	 polyesteru	 s	 příměsí	
elastanu	a	stříbra,	které	zajištuje	
dobré	 hygienické	 podmínky	
oděvu.	 Na	 zimu	 je	 pak	 ideální	
něco	 na	 zahřátí	 s	 vlnou	 a	 ve	
vyšší	 gramáži.	 Využíváme	
velmi	 kvalitních	 materiálů	 pod	
značkou	Coolmax	,	která	nabízí	
širokou	škálu	vláken	pro	výrobu	
funkčních	 oděvů	 (	 Coolmax	
ecomade	 fresh,	 Coolmax	 pro	
fresh,	Coolmax	all	season).	
Nabízíme	 i	 materiály	 pro		
speciální	 složky	 např.	 hasiče	
s	 příměsí	 karbonu	 a	 dalších	
nehořlavých	složek.	
Doporučíme	 Vám	 to	 nejlepší	
do	prostředí,	ve	kterém	se	Vaši	
zaměstnanci	pohybují.	

We	 offer	 functional	 underwear	
in	 many	 variants.	 For	 the	
summer	 we	 recommend	
functional	 underwear	 based	
on	 polypropylene	 or	 polyester	
with	 an	 admixture	 of	 elastane	
and	 silver	 which	 ensures	 good	
hygienic	 conditions	 of	 the	
garment.	
The	 ideal	choice	 for	 the	winter	
is	something	to	keep	warm	such	
as	wool	and	in	a	higher	weight.	
We	 use	 high-quality	 materials	
under	the	Coolmax	brand,	which	
offers	a	wide	range	of	fibers	for	
the	 production	 of	 functional	
clothing	 (Coolmax	 ecomade	
fresh,	 Coolmax	 for	 fresh,	
Coolmax	all	season).		 	 We	 also	
offer	 materials	 for	 people	 with	
specific	 work	 environment.	
Such	as	firefighters	with	carbon	
and	 other	 non-flammable	
components.		
We	 will	 recommend	 the	 best	
choice	 suitable	 for	 the	
environment	 in	 which	 your	
employees	move.	



 NAŠE ODĚVY  
 JSOU VAŠÍM ESEM V RUKÁVU  

OUR	CLOTHES	ARE	YOUR	ACE	IN	THE	SLEEVE



Výrazné	 barvy,	 elastické	 materiály	
a	originální	střihy	zaručují	neotřelost.

Sharp	 colors,	 elastic	 materials	 and	
original	cuts	guarantee	fresh	look.	



mikina na zip, dlouhé kalhoty s laclem, kšiltovka vesta na zip, krátké kalhoty s laclem, kšiltovka

pruhované triko s dlouhým rukávem, dlouhé kalhoty s laclem košile se stojáčkem krátký rukáv, krátké kalhoty s laclem

zimní bunda, dlouhé kalhoty s laclem

 S NÁMI NENÍ NIC NEMOŽNÉ 

WITH	US	NOTHING	IS	IMPOSSIBLE



Od	 návrhu	 po	 konečnou	 realizaci.	 Vše	 začíná	
Vaší	 myšlenkou,	 pokračuje	 návrhem	 a	 končí	
naší	 realizací	 přesně	 na	 míru	 pro	 Vaši	 firmu.		
Chcete	to	také	tak?	Jsme	tu	pro	Vás.

From	 sketch	 to	 the	 final	 realization.	 Everything	
starts	with	your	idea	and	ends	with	our	production	
perfectly	 fitting	 your	 company.	 Do	 you	 want	 it	
that	way?	We	are	here	for	you.



 ČIŇ ZAMĚSTNANCŮM DOBŘE,
 PRACÍ SE TI ODMĚNÍ 

BE	GOOD	TO	EMPLOYEES,	
THEY’LL	PAY	BACK	IN	WORK



Potřebujete	 oděvy	 na	 pobyt	 a	 práci	
v	 přírodě?	 Potřebujete	 být	 celý	 den	
venku	 	 v	 suchu	 popřípadě	 v	 teple?	
Potřebujete	 maximální	 funkčnost		
a	kvalitu	oděvu?	Potřebuje	maximální	
ochranu		proti	mechanickému	poško-
zení	v	terénu?	
To	vše	Vám	garantujeme.	

Do	you	need	clothes	to	stay	and	work	
in	nature?	Do	you	need	to	be	outside	
but	 keep	 dry	 and	 warm	 all	 day?	 Do	
you	need	maximum	functionality	and	
quality	 of	 clothing?	 Do	 your	 clothes	
need	 maximum	 protection	 against	
mechanical	damage	in	the	field?	
We	guarantee	it	all.	



 SVĚŘTE SE DO NAŠÍ PÉČE 

LET	US	TAKE	CARE	OF	YOU



Už	25	let	s	láskou	pečujeme	
o	Vaši	spokojenost.

We	 have	 been	 taking	 loving	
care	of	your	happiness	for	more	
than	25	years



 PRO VŠECHNY NALÉHAVÉ 
 PŘÍPADY! 

FOR	ALL	EMERGENCIES!		





Fyzicky	se	dá	pracovat		i	v	elegantním	oděvu.	Potřebujete	
obléknout	technika,	který	navštěvuje	klienty	a	prezentuje	
Vaši	firmu?	Potřebujete	,aby	byl	vidět	ihned	jak	vstoupí		
do	dveří?		To	je	přesně	to,	co	umíme.	

You	can	even	work	physically	in	elegant	clothes.	Do	you	
need	to	dress	a	technician	who	visits	clients	and	represents	
your	company?	Do	you	need	him	to	be	seen	as	soon	as	he	
enters	the	door?	That‘s	exactly	what	we	can	do.	





 MÁME STYL PRO KAŽDÝ PŘÍBĚH  

WE	HAVE	STYLE	FOR	EVERY	STORY



Pro	 oděvy	 používané	 v	 potravinářském,	
lékařskéma	 a	 farmaceutickém	 průmyslu	
doporučujeme	materiály	s	vysokým	obsahem	
bavlny	a	příměsí	elastanu	nebo	polyesterových	
vláken,	 které	 jsou	osvědčeným	 receptem	na	
příjemné	nošení	a	snadnou	údržbu.

For	 clothing	 used	 in	 food,	 medical	 and	
pharmaceutical	 industry,	 we	 recommend	
materials	 with	 a	 high	 content	 of	 cotton	 and	
additions	 of	 elastane	 or	 polyester	 fibers,	
which	 are	 a	 proven	 recipe	 for	 comfortable	
wearing	and	easy	maintenance.



 OČEKÁVEJTE KOMPLIMENTY 

EXPECT	COMPLIMENTS

I	 uklízet	 se	 dá	 v	 pohodlném	 a	 přesto	
slušivém	oděvu.	Vetší	flexibilitu	pohybu	
garantují	materiály	s	příměsí	elastanu.		

Even	 cleaning	 can	 be	 done	 in	
a	comfortable	although	good	looking	
uniform.	Materials	containing	elastane	
ensure	a	bigger	movement	flexibility.	





 STYL JE ZPŮSOB JAK ŘÍCT, 
 KDO JSTE, ANIŽ BYSTE MUSELI 
 PROMLUVIT 

STYLE	IS	A	WAY	TO	SAY	WHO	YOU	ARE	
WITHOUT	HAVING	TO	SPEAK





 S NÁMI BUDETE VŽDY  
 PROFESIONÁLNÍ 

WITH	US	YOU	WILL	ALWAYS	BE	PROFESSIONAL

1.	Zimní	bunda	s	odepínací	 flízovou	vložkou,	která	 je	samostatně	nositelná.	Vrchní	
materiál	je	s	hydrofobní	úpravou	proti	průniku	vody,	šála	flízová,	čepice	pletená

2.	Softhellová	bunda	s	odepínacími	rukávy.	Použitelná	jako	vesta	viz	obr.	3.	vyrobena	
z	funkčního	materiálu	–	třívrstvý	laminát	s	membránou,	zajišťující	maximální	komfort	
nošení,	vysokou	propustnost	vodních	par	a	nepromokavost.

3.	Vesta	pletená	50	%	bavlna,	50	%	acryl

4.	 Svetr	 pletený	 do	 V	 s	 látkovými	 doplňky	 na	 ramenou	 –	 materiál	 50	 %	 bavlna,		
50	%acryl	(druhá	verze	je	propínací)

5.	Celokožené	pánské	polobotky	 s	protiskluzovou	podrážkou.	Vhodná	k	obleku	či	
společenské	uniformě.

6.	Kšiltovka	s	výšivkou
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A	–	Kalhoty	ze	softshellu	–	letní	verze	materiálu.	Na	pásku	s	posuvy	k	zajištění	většího	pohodlí,	
materiál	96	%	polyester,	4	%	elastan
B	–	Kalhoty	zimní	ze	softhellu	–	materiál	s	membránou	zajišťující	nepromokavost	a	prodyšnost	
oděvu.	96	%	polyester,	4	%	elastan.
C	–	Kalhoty	modré	–	jeans	střih,	štepy	v	barvě,	materiál	bavlna	/	polyester
D	–	Kalhoty	černé	–	jeans	střih,	štepy	v	barvě,	materiál	bavlna	/	polyester
E	–	Kalhoty	kapsáče	–	zpevněný	sed,	nakládané	kapsy,	elastický	pas	–	materiál	65	%	polyester,	
35	%	bavlna
F	–	Polokošile	v	různých	barevných	variantách	–	100	%	bavlna	nebo	BA	/	PES,	různé	gramáže.
G	–	Tričko	100	%	bavlna,	160	a	190	g/m2,	různá	barevná	provedení	
H	–	Kalhoty	elegantní	černé
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Potřebujete	zaměstnance	obléknout	
ihned,	 nechcete	 čekat	 na	 výrobu?		
Není	problém.	Kolekce	v	základních	
barvách	(černá,	tmavě	modrá,	šedá)	
je	k	dispozici	skladem	v	široké	škále	
velikostí.

Do	 you	 need	 to	 dress	 your	
employees	 right	 now	 and	 don’t	
want	 to	 wait	 for	 production?	 No	
problem.	 Collections	 in	 basic	
colors	(black,	dark	blue,	grey)	are	
always	available	in	stock	in	a	wide	
variety	of	sizes.	



1.	Sako	dámské	černé	na	dva	knoflíky,		
s	podšívkou,	materiál	 100	%	polyester	
kalhoty	 dámské,	 hladké,	 polobokové,	
100	%	polyester

2.	Vesta	dámská	100	%	polyester

3.	 Halenka	 bílá	 dámská,	 3/4	 rukáv,		
krátký	rukáv,	nebo	dlouhý	rukáv,	košilový		
límec,	55	%	bavlna,	45	%polyesteru.

4.	Sako	dámské	modré	96	%	polyesteru,		
4	 %	 elastanu	 kalhoty	 dámské,		
polobokové,	rovný	střih,	96	%	polyesteru,		
4	%	elastanu

5.	 Vesta	 pánská	 modrá,	 klasická		
96	 %	 polyesteru,	 4	 %	 elastanu	 sukně		
poloboková	s	podšívkou	96	%	polyesteru,		
4	%	elastanu

THE	RIGHT	CLOTHES	MAKE	BUSINESS
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 SPRÁVNÉ ŠATY DĚLAJÍ BYZNYS  
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6.	Sako	dámské	modré,	96	%	polyesteru	4	%	elastanu

7.	Sako	pánské	modré,	96	%	polyesteru,	4	%	elastanu	kalhoty	
modré	elegantní,	96	%	polyesteru,	4	%	elastanu

8.	Svetr	pletený	do	V	v	černém	nebo	tmavě	modré	provedení	
50	%	bavlna,	50	%	acryl.

9.	 Kalhoty	 černé	 společenské,	 100	 %	 polyester	 vesta	 černá		
společenská,	100	%	polyester

10.	Košile	bílá	klasické	provedení	60	%	bavlna,	40	%polyesteru

11.	Sako	pánské	černé	100	%	polyester	

Oblek	prostě	musí		padnout	.	Z	naší	škály	velikostí	si	vyberete.		
Kostýmy	v	modré	a	černé	barvě	a	košile	v	základních	barvách	
navíc	máme	vždy	skladem,	takže	nemusíte	nic	řešit,	stačí	se	pro	
ně	zastavit.

A	suit	simply	has	to	fit.	You	will	certainly	choose	from	our	range	
of	sizes.	Suits	in	blue	and	black	color	and	shirts	in	basic	colors	
are	always	in	stock	so	you	can	just	pick	them	up.	



DAFNÉ PROFI S.R.O.
+420	603	410	778	|	+420	603	524	545	|	+420	603	216	241	|	dafne@dafne.cz

Ve	Žlíbku	2402,	193	00	Praha	20

WWW.DAFNE.CZ


