
SME READY 
ZACHRAŇOVAŤ
Kolekcia Hüsler pre záchranárov. 



ZIMOMRIAVKY  
PRE VAŠE ZMYSLY.
Kolekcia Ready vás zahreje a ochráni bez toho, aby 
ste sa museli obmedzovať. Prémiové materiály sa 
blysnú svojou funkčnosťou práve vtedy, keď ich po-
trebujete. Navzájom prepojené materiály, ktoré boli 
skombinované s aktívnymi technológiami a s mate-
riálmi odolnými voči oderu, vás spoľahlivo ochránia. 
Na dosiahnutie správnej rovnováhy medzi ochranou, 
priedušnosťou a voľnosťou pohybu.

Musíte reagovať rýchlo a premyslene, aj keď okolo 
vládne panika. Prácou záchranárov je zachraňovať 
životy, čo prináša aj vypäté situácie. Aby ste sa v ta-
kýchto okamihoch nemuseli starať o to správne ob-
lečenie, venovali sme jeho vývoju množstvo energie 
a entuziazmu. Vybavenie pre všetkých, ktorí skoro 
vstávajú alebo chodia neskoro spať. Pre všetkých, 
ktorí radi čelia výzvam, robia veci naplno, nezľaknú 
sa problémov a často padajú od únavy.
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VŠETKO V JEDNOM
Náš cieľ: tá najlepšia kvalita a funkčnosť 
doručené čo najkratšou cestou. Strečo-
vý materiál vybavený technológiou Cold 
Black a Energear od švajčiarskej spoloč-
nosti Schoeller, vysoko kvalitné certifiko-
vané vlákna z Talianska a overené zložky 
YKK. Výsledok: Naše majstrovské dielo. 

CERTIFIKOVANÉ PODĽA
EN ISO 20471



DOSTUPNÉ AJ AKO DÁMSKE MODELY.
Sme odborníci v obliekaní odborníkov. Chceli by ste pre svoju záchrannú službu špeciálnu farebnú kombináciu 
alebo výnimočný vzhľad oblečenia? Potrebujú vaši zamestnanci špeciálne veľkosti? Žiadny problém, hlavne aby 
bola zaistená bezpečnosť vašich zamestnancov. Kontaktujte nás a my vám radi poradíme. 

NOHAVICE READY
Č. výr.: 214186 10000
Veľkosti:  36 – 60 (na sklade s dĺžkou kroku 

76 alebo 82)
Materiál: 65 % polyester/35 % bavlna
Farba: New Empire Red/ Super Sailor Blue

READY SOFTSHELL
Č. výr.: 300024 10000
Veľkosti: XS – 3XL (dostupné na sklade)
Materiál: 100 % Polyester
Farba: New Empire Red/ Super Sailor Blue

BUNDA READY ZIP-OFF
Č. výr.: 300023 10075
Veľkosti: XS – 3XL (dostupné na sklade)
Materiál: 85% polyester/15% bavlna
Farba: New Empire Red/ Super Sailor Blue

READY SOFTSHELL LIGHT
Č. výr.: 300145 10003
Veľkosti: XS – 3XL (dostupné na sklade)
Materiál: 100 % Polyester
Farba: New Empire Red/Super Sailor Blue
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