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KNOXFIELD 

www.cerva.com/knoxfield

Retro-reflexné lemovky 
umožňujúce väčšiu 
viditeľnosť uživateľa

Trojité kontrastné 
prešitie, ktoré zaisťuje 
väčšiu pevnosť materiálu 

Očko na zavesenie  
RFID čipu alebo ID karty

KOLEKCIA, V KTOREJ VÁS BUDE 
VIDIEŤ. KONEČNE JEDNOTNÉ 
PRACOVNÉ OBLEČENIE
FUNKČNÉ A MODERNÉ OBLEČENIE, KTORÉ SKVELE PADNE, JEDNOTLIVÉ 
KUSY SA VÝBORNE KOMBINUJÚ A SPĹŇAJÚ NÁROKY NA HI-VIS ODEVY. 
TAKÁTO BOLA PREDSTAVA NÁŠHO DIZAJNÉRA TOMÁŠA HYBLERA. 
VÝSLEDKOM JE UNIKÁTNA KOLEKCIA KNOXFIELD, KTORÁ PONÚKA  
294 RÔZNYCH KOMBINÁCIÍ ODEVOV.

Z PRACOVNÉHO OBLEČENIA KNOXFIELD SI MÔŽETE VYBRAŤ NAPRÍKLAD 
NOHAVICE, MIKINU, ŠORTKY A SOFTSHELLOVÚ BUNDU. ZVOLÍTE  
SI FAREBNÚ KOMBINÁCIU, KTORÁ VÁM VYHOVUJE A VŽDY MÁTE ISTOTU, 
ŽE VŠETKY KUSY BUDÚ SPOLU LADIŤ. BEZ PROBLÉMOV TAK OBLEČIETE 
CELÚ TOVÁREŇ DO UNIFORMOVANÝCH ODEVOV, KTORÉ VÝBORNE 
VYZERAJÚ, SÚ POHODLNÉ A PERFEKTNE PADNÚ. 

VŠETKY ČASTI KOLEKCIE KNOXFIELD PRICHÁDZAJÚ  
V TROCH VARIANTOCH: 
1. KLASICKÉ PRACOVNÉ OBLEČENIE,
2. OBLEČENIE S REFLEXNÝMI PRUHMI,
3. HI-VIS OBLEČENIE SPĹŇAJÚCE NORMY.

OBLEČENIE KNOXFIELD JE VHODNÉ NA PRÁCU VO VÄČŠINE  
BEŽNÝCH PREVÁDZOK.

PREZRITE SI NAŠU KOLEKCIU PLNÚ FAREBNÝCH KOMBINÁCIÍ 
(FLUORESCENČNÁ ŽLTÁ, ORANŽOVÁ ALEBO NEOBVYKLÁ ČERVENÁ), 
ORIGINÁLNYCH STRIHOV A EFEKTÍVNE UMIESTENÝCH REFLEXNÝCH 
DOPLNKOV, PRUHOV A LEMOVANIA. VŠETKY NOHAVICE MAJÚ ŠPECIÁLNE 
SPRACOVANÝ ELASTICKÝ PÁS. VĎAKA NEMU SA BUDETE CÍTIŤ POHODLNE 
POČAS CELÉHO DŇA.



PRACOVNÉ ODEVY  
S REFLEXNÝMI 
PRUHMI 
(EN 20471)

VÝSTRAŽNÉ  
ODEVY   
(EN 20471)

PRACOVNÉ ODEVY

www.cerva.com/knoxfield



KNOXFIELD 
NOHAVICE
03020330 xx XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 65 % polyester, 35 % bavlna 
canvas, 270 g /m², zosilnenie 600D OXFORD

VEĽKOSTI: 46–64

• pánske pracovné nohavice s elastickým 
pásom • 2 postrannými vreckami 
• 1 multifunkčným vreckom na 
nohavici • D krúžok pre prichytenie 
identifikačnej karty • 2 skladané zadné 
vrecká s príklopkou • pútko na náradie 
v kontrastnej farbe • zosilnená oblasť 
kolien s možnosťou vloženia kolenných 
výstuh • záložka na nohaviciach 
umožňujúca predĺženie dĺžky až o 5 cm 
• zosilnená zadná strana spodnej 
časti nohavíc • dekoratívne prešitie 
a kontrastné prvky v hi-vis farbe

FARBA:  
 

A1
antracit-žltá
 

A2
antracit-oranžová

A0
antracit-červená

FARBA:  
 

A1
antracit-žltá

A2
antracit-oranžová

A0
antracit-červená

KNOXFIELD 
HV DW 
NOHAVICE
03020326 xx XXXA

20MOQ 1  

MATERIÁL: 65 % polyester, 35 % bavlna 
canvas, 270 g /m², zosilnenie 600D OXFORD

VEĽKOSTI: 46–64

• pánske pracovné nohavice v kombinácii 
s hi-vis materiálom v spodnej časti 
nohavíc a 2 našitými reflexnými pruhmi 
• elastický pás • 2 bočné vrecká  
• 1 multifunkčné vrecko na nohavici  
• D krúžok na prichytenie identifikačnej 
karty • 2 skladané zadné vrecká 
s príklopkou • pútko na náradie 
v kontrastnej farbe • zosilnená oblasť 
kolien s možnosťou vloženia kolenných 
výstuh • záložka na nohavici umožňujúca 
predĺženie dĺžky až o 5 cm • zosilnená 
zadná strana spodnej časti nohavíc 
• dekoratívne prešitie a kontrastné prvky 
v hi-vis farbe

1

EN ISO 20471: 
2013 

www.cerva.com/knoxfield

NOHAVICE



KNOXFIELD HV FL
NOHAVICE
0302 0326 xx XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 80 % polyester, 20 % bavlna canvas, 290 g /m²

VEĽKOSTI: 46–64

FARBA: 

70
žltá

90
oranžová

20
červená

98
žltá-oranžová

• pánske pracovné nohavice v hi-vis prevedení s elastickým pásom 
• 2 bočné vrecká 
• 1 multifunkčné vrecko nohaviciach 
• D krúžok na prichytenie identifikačnej karty 
• 2 skladané zadné vrecká s príklopkou 
• pútko na náradie v kontrastnej farbe 
• zosilnená oblasť kolien s možnosťou vloženia kolenných výstuh 
• záložka na nohavici umožňujúca predĺženie dĺžky až o 5 cm 
• zosilnená zadná strana spodnej časti nohavíc 
• dekoratívne prešitie

2

EN ISO 20471:  
2013

www.cerva.com/knoxfield

NOHAVICE



KNOXFIELD 
NOHAVICE  
S NÁPRSENKOU
03020331 xx XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 65 % polyester, 35 % bavlna 
canvas, 270 g /m², zosilnenie 600D OXFORD

VEĽKOSTI: 46–64

• pánske pracovné nohavice s náprsenkou 
• elastické traky a pás • 2 hlboké bočné 
vrecká • 1 multifunkčné vrecko na strane 
nohavíc • 1 skladané multifunkčné náprsné 
vrecko na náprsenke • D krúžok na 
prichytenie identifikačnej karty • 2 skladané 
zadné vrecká s príklopkou • zosilnená oblasť 
kolien s možnosťou vloženia kolenných 
výstuh • záložka na nohaviciach umožňujúca 
predĺženie dĺžky až o 5 cm • zosilnená zadná 
strana spodnej časti nohavíc • dekoratívne 
prešitie a kontrastné prvky v hi-vis farbe

KNOXFIELD 
HV DW 
NOHAVICE  
S NÁPRSENKOU 
03020328 xx XXXA

20MOQ 1  

MATERIÁL: 65 % polyester, 35 % bavlna 
canvas, 270 g /m², zosilnenie 600D OXFORD

VEĽKOSTI: 46–64

• pánske pracovné nohavice s náprsenkou 
v kombinácii s hi-vis materiálom v spodnej 
časti nohavíc a 2 našitými reflexnými pruhmi 
• elastické traky a pás • 2 hlboké bočné 
vrecká • 1 multifunkčné vrecko na strane 
nohavice • 1 skladané multifunkčné náprsné 
vrecko na náprsenke• D krúžok na uchytenie 
identifikačnej karty • 2 skladané zadné 
vrecká s príklopkou • zosilnená oblasť kolien 
s možnosťou vloženia kolenných výstuh 
• záložka na nohavici umožňujúca predĺženie 
dĺžky až o 5 cm • zosilnená zadná strana 
spodnej časti nohavíc • dekoratívne prešitie 
a kontrastné prvky v hi-vis farbe 

1

EN ISO 20471: 
2013 

FARBA:  
 

A1
antracit-žltá

A2
antracit-oranžová

A0
antracit-červená

FARBA:  
 

A1
antracit-žltá

A2
antracit-oranžová

A0
antracit-červená

www.cerva.com/knoxfield

NOHAVICE S NÁPRSENKOU



KNOXFIELD HV FL
NOHAVICE S NÁPRSENKOU
03020328 xx XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 80 % polyester, 20 % bavlna canvas, 290 g /m²

VEĽKOSTI: 46–64

FARBA: 

70
žltá

90
oranžová

20
červená

98
žltá-oranžová

• pánske pracovné nohavice s náprsenkou v hi-vis prevedení 
• elastické traky a pás 
• 2 hlboké bočné vrecká 
• 1 multifunkčné vrecko na strane nohavice 
• 1 skladané multifunkčné náprsné vrecko na náprsenke 
• D krúžok na prichytenie identifikačnej karty 
• 2 skladané zadné vrecká s príklopkou 
• zosilnená oblasť kolien s možnosťou vloženia kolenných výstuh 
• záložka na nohaviciach umožňujúca predĺženie dĺžky až o 5 cm 
• zosilnená zadná strana spodnej časti nohavíc 
• dekoratívne prešitie  

2

EN ISO 20471:  
2013

www.cerva.com/knoxfield

NOHAVICE S NÁPRSENKOU



KNOXFIELD
BUNDA
03010467 xx XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 65 % polyester, 35 % bavlna canvas, 270 g /m², zosilnenie 600D OXFORD

VEĽKOSTI: 46–64

FARBA: 

A1
antracit-žltá

A2
antracit-oranžová

A0
antracit-červená

• pánska pracovná bunda moderného 
strihu so stojačikom • hlboké bočné vrecká 
• multifunkčné náprsné vrecko • D krúžok  
na prichytenie identifikačnej karty • zosilnená 
oblasť ramien • náplety na rukávoch • prešitie 
kontrastnou niťou v hi-vis farebnom odtieni

KNOXFIELD HI-VIS
BUNDA
03010464 xx XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 80 % polyester, 20 % bavlna canvas, 290 g /m²

VEĽKOSTI: 46–64

FARBA: 

70
žltá

90
oranžová

20
červená

98
žltá-oranžová

• pánska pracovná bunda moderného strihu  
v prevedení hi-vis materiálu so stojačikom • hlboké 
bočné vrecká • multifunkčné náprsné vrecko 
• D krúžok na prichytenie identifikačnej karty 
• zosilnená oblasť ramien • náplety na rukávoch 
• 2 reflexné pruhy po obvode tela a na rukávoch 
• prešité kontrastnou niťou   
bunda vesta

2 1

EN ISO 20471: 
2013

EN ISO 20471: 
2013

www.cerva.com/knoxfield

BUNDY



KNOXFIELD
MIKINA
03060052 xx XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 80 % bavlna, 20 % polyester, french terry, 300 g /m²

VEĽKOSTI: XS–3XL

FARBA:  
 

A1
antracit-žltá

A2
antracit-oranžová

A0
antracit-červená

• pánska mikina s kapucňou zo zmesového úpletu bavlny a polyesteru 
zvnútra nečesaná • zosilnená oblasť ramien a lakťov • reflexný prúžok 
lemujúci sedlo a vrecká • dvojitá kapucňa s kontrastným hi-vis úpletom  
vo farbe zipsu a dekoratívneho prešitia• pružné náplety na rukávoch 
a spodnom obvode

KNOXFIELD HI-VIS
MIKINA
03060051 xx XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 65 % polyester, 35 % bavlna, french terry, 300 g /m²

VEĽKOSTI: XS–3XL

FARBA:  
 

70
žltá

90
oranžová

20
červená

• pánska mikina s kapucňou v hi-vis prevedení zo zmesového úpletu polyesteru 
a bavlny a so zapínaním na zips• s 2 našitými reflexnými pruhmi po obvode 
tela a rukávoch, zvnútra nečesaná • zosilnená oblasť ramien a lakťov • reflexný 
prúžok lemujúci sedlo a vrecká • dvojitá kapucňa a dekoratívne prešitie 
• pružné náplety na rukávoch a spodnom obvode

2

EN ISO 20471:  
2013

www.cerva.com/knoxfield

MIKINY



KNOXFIELD
TRIČKO
03040110 xx XXX

100MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % bavlna S /J, 180 g /m²

VEĽKOSTI: XS–3XL

FARBA: 

A1
antracit-žltá

A2
antracit-oranžová

A0
antracit-červená

• pánske tričko z bavlneného úpletu 
• sedlo v kontrastnej čiernej farbe lemované reflexným prúžkom 
• dekoratívne prešitie v hi-vis farbách

KNOXFIELD HI-VIS
TRIČKO
03040111 xx XXX

60MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % polyester, 190 g /m²

VEĽKOSTI: XS–3XL

FARBA: 

70
žltá

90
oranžová

20
červená

• pánske tričko z ľahkého polyesterového úpletu 
• sedlo v kontrastnej čiernej farbe lemované reflexným prúžkom 
• 2 reflexné pruhy po obvode tela 
• dekoratívne prešitie 

1

EN ISO 20471:  
2013 +A1 2016

www.cerva.com/knoxfield

TRIČKÁ



KNOXFIELD 
ŠORTKY
03100022 xx XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 65 % polyester, 35 % bavlna canvas,  
270 g /m², zosilnenie 600D OXFORD

VEĽKOSTI: 46–64

FARBA: 

A1
antracit-žltá

A2
antracit-oranžová

A0
antracit-červená

• pánske pracovné šortky s elastickým pásom  
• 2 bočné vrecká a 2 vrecká so záklopkou na zadnej 
časti • pútko na náradie v kontrastnej farbe  
• D krúžok na prichytenie identifikačnej karty 
• dekoratívne prešitie v kontrastnej hi-vis farbe

KNOXFIELD HI-VIS
ŠORTKY
03100021 xx XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 80 % polyester, 20 % bavlna canvas, 290 g /m²

VEĽKOSTI: 46–64

FARBA: 

70
žltá

90
oranžová

20
červená

• pánske pracovné šortky v hi-vis prevedení  
s elastickým pásom • 2 bočné vrecká a 2 vrecká 
s príklopkou na zadnej časti • pútko na náradie 
v kontrastnej farbe • D krúžok na prichytenie 
identifikačnej karty • dekoratívne prešitie 

1

EN ISO 20471:  
2013

www.cerva.com/knoxfield

ŠORTKY



KNOXFIELD PRINTED
SOFTSHELLOVÁ BUNDA 
03010473 xx XXX

 

10MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % polyester 75D mechanical stretch,  
TPU membrána, 290 g /m²

VEĽKOSTI: XS–3XL

VODNÝ STĹPEC: 10000 mm

PRIEDUŠNOSŤ: 4000 g /m²/24 h.

FARBA: 

70
žltá

90
oranžová

20
červená

• pánska softshellová bunda s reflexívnou dekoratívnou 
potlačou na fluorescenčnom podklade 

• zosilnená oblasť ramien a lakťov 
• 1 náprsné vrecko na zips 
• 2 bočné vrecká 
• 2 uzatvárateľné vnútorné vrecká
• odopínateľná kapucňa s efektným uchytením 
• reflexný prúžok lemujúci sedlo a bočné vrecká
• nastaviteľná šírka spodného obvodu a rukávov

www.cerva.com/knoxfield

SOFTSHELLOVÉ BUNDY



KNOXFIELD
ZIMNÁ VESTA 
03030116 xx XXX

20MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % polyester, 300D mechanical stretch / TPU, 
200 g /m²

VEĽKOSTI: XS–3XL

FARBA: 

A1
antracit-žltá

A2
antracit-oranžová

A0
antracit-červená

• pánska obojstranná zateplená vesta s odopínateľnou 
kapucňou vhodnou pre obe verzie nosenia vesty 

• jedna strana v hi-vis prevedení
• zosilnená oblasť ramien 
• náprsné vrecko na zips a 2 bočné vrecká 
• lemovanie sedla a vreciek reflexným prúžkom 
• dvojitá kapucňa s kontrastným hi-vis úpletom  
vo farbe dekoratívneho kontrastného prešitia 

• nastaviteľná šírka spodného obvodu

www.cerva.com/knoxfield

ZIMNÉ VESTY



KNOXFIELD HI-VIS 
ZIMNÁ BUNDA
03010465 xx XXX

10MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % polyester 300D mechanical stretch /TPU,  
zateplenie: 100 % polyester, 180 g /m², podšívka: 100 % polyester 210T

VEĽKOSTI: XS–3XL

FARBA: 
  
  

70
žltá

90
oranžová

20
červená

98
žltá-oranžová

• pánska zateplená zimná bunda v hi-vis prevedení s odopínateľnou kapucňou 
• predĺžený zadný diel • zosilnená časť v oblasti ramien • náprsné vrecko  
na zips v kontrastnej farbe • 2 hlboké bočné vrecká • možnosť vstupu  
pre výšivku alebo potlač • nastaviteľná šírka spodného obvodu • 2 reflexné 
pruhy po obvode tela a na rukávoch • dekoratívne prešitie  

M–3XL XS–S
3

1

3 2

EN 343: 2003  
+A1: 2007

EN ISO 20471: 
2013

EN ISO 20471: 
2013

KNOXFIELD
ZIMNÁ BUNDA
03010469 xx XXX

10MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % polyester 300D mechanical stretch /TPU, 200 g /m², 
podšívka: 100 % polyester taffeta

VEĽKOSTI: XS–3XL

FARBA: 

A1
antracit-žltá

A2
antracit-oranžová

A0
antracit-červená

• pánska zateplená zimná bunda s odnímateľnou kapucňou 
• predĺžený zadný diel • zosilnená časť v oblasti ramien • náprsné 
vrecko na zips v kontrastnej farbe • 2 bočné vrecká • 2 uzatvárateľné 
vnútorné vrecká • možnosť vstupu pre výšivku alebo potlač 
• nastaviteľná šírka spodného obvodu • reflexný prúžok lemujúci 
sedlo a bočné vrecká • dekoratívne prešitie v kontrastnej hi-vis farbe

www.cerva.com/knoxfield

ZIMNÉ BUNDY



KNOXFIELD HI-VIS PILOT
ZIMNÁ BUNDA 
03010466 xx XXX

10MOQ 1  

MATERIÁL: 100 % polyester 300D mechanical stretch / TPU, 
zateplenie: 100 % polyester, 180 g /m², podšívka: 100 % polyester 210T

VEĽKOSTI: XS–3XL

FARBA: 

70
žltá

90
oranžová

20
červená

98
žltá-oranžová

• pánska zateplená zimná pilotka v hi-vis prevedení  
s odnímateľnou kapucňou 

• zosilnená časť v oblasti ramien 
• náprsné vrecko na zips v kontrastnej farbe 
• 2 bočné lištové vrecká 
• 2 uzatvárateľné vnútorné vrecká 
• reflexný prúžok lemujúci sedlo a bočné vrecká 
• dekoratívne prešitie  

M–3XL XS–S
3

1

3 2

EN 343: 2003  
+A1: 2007

EN ISO 20471: 
2013

EN ISO 20471: 
2013

www.cerva.com/knoxfield

ZIMNÉ BUNDY



KNOXFIELD 
KOLEKCIA, V KTOREJ VÁS BUDE VIDIEŤ

www.cerva.com/knoxfield




