RUKAVICE KOMBINOVANÉ

KATALOG 400486

38,20 Kč

KATALOG 400496

EIDER

EIDER RED

Rukavice z
jednoho kusu
silné hovězí
štípenky v dlani s
podšívkou,
bavlněné tkaniny
na hřbetu, s
bavlněnou
vyztuženou
manžetou,
celokoženými
palci a
ukazováčky a
překrytými
špičkami prstů.
Velikost: 10

Rukavice z
jednoho kusu
silné hovězí
štípenky v dlani s
podšívkou,
bavlněné tkaniny
na hřbetu, s
bavlněnou
vyztuženou
manžetou,
celokoženými
palci a
ukazováčky a
překrytými
špičkami prstů větší rozměr.
Velikost: 11

KATALOG 400488

43,92 Kč

MAGPIE

ORIOLE

Rukavice z hovězí
štípenky s
podšívkou a
zesílenou vrstvou
v dlani, s bílou
bavlněnou
tkaninou na
hřbetu a s tuhou
manžetou.
Velikost: 10

Rukavice z
jednobarevné
lícové nábytkové
hověziny v dlani s
podšívkou,
bavlněnou
tkaninou na
hřbetu a s tuhou
manžetou.
Velikost: 10

39,50 Kč

KATALOG 400491

30,58 Kč
GULL

SERIN

Rukavice z
hovězí štípenky v
dlani s podšívkou,
hřbet a manžeta z
bavlněné tkaniny.
Velikost: 10

Rukavice z
vepřové štípenky
v dlani, hřbet a
manžeta z
bavlněné tkaniny.
Velikost: 10

KATALOG 400529

30,58 Kč

KATALOG 40050

33,50 Kč

RUKAVICE KOMBINOVANÉ
GROSBREAK
Rukavice z hovězí
štípenky
s pošívkou a
zesílenou vrstvou
v dlani z balvěné
tkaniny na hřetu a
s tuhou manžetou.
Velikost 12
KATALOG 400504

JAY
Rukavice z
vepřové lícovky v
dlani s podšívkou
a z bavlněné
tkaniny na hřbetu
a manžetě.
Velikost: 10
KATALOG 400485

60,50 Kč

59,50 Kč
ROBIN
Rukavice z lícové
nábytkové
hověziny v dlani s
podšívkou a z
bavlněné tkaniny
na hřbetu a
manžetě. Velikost:
10

DOWE
Rukavice z
jednobarevné
lícové nábytkové
hověziny v dlani,
s podšívkou
bavlněnou
tkaninou na
hřbetu a
manžetě.
Velikost: 10

KATALOG 400490
KATALOG 400497

18,84 Kč
20,90 Kč
BREMEN
kombinované
rukavice hovězí
lícovka
s manžetou.
Velikost: 10,5

SERIN
Rukavice z
vepřové štípenky
v dlani, hřbet a
manžeta z
bavlněné tkaniny.
Velikost: 10

KATALOG 400509

KATALOG 400476

21,31 Kč

53,72 Kč
Pelican

Ardon Hobby

Ba úplet s
pružnou
manžetou
kvalitní jehněčí
kůže na dlani
velikost 7,8,10,5

dlań kozina,
bavlněný hřbet,
zapínání na suchý
zip. Velikost
7,8,9,10

KATALOG 400498
KATALOG 400492 ,38,67 Kč

57,03 Kč

RUKAVICE KOMBINOVANÉ
Kombinované
rukavice hovězí
štípenka textil
kvalitní
česká výroba
velikost 11,5

Kombinované
hovězí
štípenka.textil
3837 kvalitní
česká výroba
Velikost 10

KATALOG 400501

KATALOG 400502

46,90 Kč

49,90 Kč
Rukavice z
jednobarevné
hovězí štípenky v
dlani s podšívkou
a polyesterového
úpletu v reflexní
barvě na hřbetu a
manžetě.

KATALOG 400483

62,10 Kč

KATALOG 400483

62,10 Kč

Rukavice z
jednobarevné
hovězí štípenky v
dlani s podšívkou
a polyesterového
úpletu v reflexní
barvě na hřbetu a
manžetě.

