
Příloha č. 1 

 

Popisy jednotlivých oděvních součástí: 

 

Dámská kolekce: 

Polokošile s rozhalenkou  - materiál 94%bavlna,6%lycra , jednobarevné světle modré provedení 

s rozhalenkou, límec tmavě modrý tkaný s ukončením v červené barvě. Logo DP na přednici  

Halenka Dl rukáv – materiál 55%bavlna/45%polyester, projmutý střih, rozhalenkový límec, barva 

světle modrá. Logo DP na přednici 

Kalhoty dámské – materiál 96% polyester/ 4% viskóza, tmavě modré elegantní kalhoty, polobokové , 

rovného střihu bez kapes. Logo formou znaku na levé nohavici. 

Kraťasy dámské elegantní  – materiál 96% polyester/ 4% viskóza, tmavě modré elegantní kalhoty, 

polobokové , rovného střihu s klínovými kapsami. Logo na předním díle pod kapsou pouze znak. 

Sukně  – materiál 96% polyester/ 4% viskóza, tmavě modrá elegantní sukně, poloboková, rovného 

střihu bez kapes s širším pasem.  Logo pouze znak v levém spodním rohu sukně.  

Svetr propínací – materiál 50% bavlna/50% acryl, propínací tmavě modrý svetr do V s logem DP. 

Softshellová  bunda s odnímatelným rukávem – 96% polyester/4% elastan, celomodré provedení 

s reflexním pruhem na předním díle, zadní díl prodloužený, logo DP na přednici. Dámský střih. 

 

 

Pánská kolekce: 

Polokošile rovného střihu   - materiál 100% polyester duté vlákno s obsahem stříbra, jednobarevné 

světle modré provedení s légou na knoflíky, límec tmavě modrý tkaný s ukončením v červené barvě, 

ukončení rukávu tmavě modrou portou s červeným proužkem. Logo DP na přednici. 

Košile kr  rukáv – materiál 55% bavlna/45% polyester, rovný střih střih, podložení stojáku límce 

tmavě modrou barvou, barva košile světle modrá. Logo DP na přednici.  

Kalhoty pánské elegantní   – materiál 96% polyester/ 4% viskóza, tmavě modré elegantní kalhoty, na 

předním díle dvě klínové kapsy, na zadním díle jedna výpustková kapsa, logo DP formou znaku na 

předním díle pod kapsou. 

Kraťasy pánské elegantní  – materiál 96% polyester/ 4% viskóza, tmavě modré elegantní kalhoty, na 

předním díle dvě klínové kapsy, na zadním díle jedna výpustková kapsa, logo DP formou znaku na 

předním díle pod kapsou. 

Vesta pletená do V bez rukávů – materiál 50% bavlna/50% acryl, tmavě modrý svetr do V s logem DP  

Svetr pletený do V - materiál 50% bavlna/50% acryl, tmavě modrý svetr do V s logem DP 



Kalhoty letní pánské  softshell a letní krátké kalhoty – 96% polyester/ 4% elastan, letní softshell, 

tmavě modré, klasické kalhoty s klínovýma kapsami  v předním díle, na zadním díle jedna výpustková 

kapsa, v pasovém límci posuvy na úpravu obvodu pasu.  Logo pod levou kapsou na předním díle 

pouze znak. 

Kalhoty zimní pánské  softshell – 96% polyester/ 4% elastan, zimní softshell s membránou, tmavě 

modrý, klasické kalhoty s klínovýma kapsami  předním díle, na zadním díle jedna výpustková kapsa, 

v pasovém límci posuvy na úpravu obvodu pasu. Logo pod levou kapsou na předním díle pouze znak. 

Softshellová  bunda s odnímatelným rukávem – 96% polyester/4% elastan, celomodré provedení 

s reflexním pruhem na předním díle, zadní díl prodloužený, logo DP na přednici. 

 

 

 

 

Vypracováno: 18. 6. 2018 

 

Monika Konhefr  

Jednatelka 


