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Společnost SINTEX byla založena 24. listopadu 1992 jako společnost s ručením omezeným. Marketingovou strategii postavila na výrobě 
kvalitních zátažných úpletů a konfekce s cílem neustálé inovace svého výrobního sortimentu z klasických, ale i speciálních funkčních vláken 
a přízí, které mají vysokou užitnou hodnotu. Naše společnost je certifikovaným partnerem firmy ADVANSA právě pro tyto fyziologické značko-
vé materiály.

K důležitému milníku dospěla společnost v roce 1999, kdy se transformovala na akciovou společnost.  Zásadní kroky byly uskutečněny v roce 
2000, kdy v prvním pololetí toho roku SINTEX postavil novou pletárnu a velkokapacitní sklady surovin, přikoupil velkoprodukční pletací stroje 
a monitorovací linky. Po úspěšném auditu získal SINTEX v prosinci roku 2000 certifikát jakosti podle ČSN EN ISO 9002. V současné době je 
SINTEX držitelem certifikátu pro systém managementu dle EN ISO 9001:2008.

V roce 2004 byly nastartovány zásadní inovační změny, které modifikovali komoditní skladbu úpletů. SINTEX zahájil výrobu pletených 
technických textilií sloužících jako bytový textil, nehořlavé textilie a textilie pro speciální ochranné a fyziologické oděvy a v oděvní oblasti posílil 
orientaci na elastické úplety, jemnovlákenné syntetické a fyziologické úplety. 

V roce 2009 proběhla fúze se sesterskou společností Spolsin. Došlo k rozšíření produktového portfolia SINTEXU o tkaniny, osnovní pleteniny, 
filtry, příze a poloprodukty. Součástí společnosti je i akreditovaná zkušební laboratoř textilních materiálů (hodnocení fyzických, mechanických, 
chemických, barevných a elektrostatických vlastností všech druhů textilních materiálů (laboratoř je autorizovaná dle ČSN EN ISO / IEC 
17025).

V roce 2013 získal SINTEX oprávnění Evropské unie pro užívání certifikátu „Öko-Tex Standard 100“ o zdravotní a fyziologické nezávadnosti 
svých výrobků.

Do budoucna je pro SINTEX samozřejmostí  nadále udržovat kvalitu, ekologickou nezávadnost, užitné vlastnosti svých výrobků a neustále 
tvořit nové módní dezény, které upoutají  zákazníky a oživí jejich kolekce. 

Díky špičkové pletací technice vysoké odbornosti pracovníků pletárny a inovačním schopnostem vedoucích pracovníků společnosti produkuje 
SINTEX kvalitní a módní úplety, které plně snesou srovnání s vyspělými výrobky západoevropských firem. 



Použití: 
Výstrojní součástku k pracovnímu stejnokroji I i II   
   
Popis: 
Pánská bunda – parka zapínaná na zdrhovadlo kryté dvojitou légou 
zapínanou na druky. Na předních dílech jsou v horní a spodní části 
nakládané kapsy s patkami zapínanými na suchý zip. V horní části 
bundy je na předním i zadním díle všité sedlo, se všitou reflexní 
výpustkou. Na pravém předním díle je na sedlové části místo pro 
hodnostní označení. Rukávy jsou vsazené, ukončené manžetou se 
všitou gumou a dále s manžetou zapínanou na suchý zip. Ve spodní 
části rukávů a v bočních švech jsou umístěné větrací otvory zapínané 
na zdrhovadla. Ve spodní části bočních švů jsou umístěné rozparky ke 
snadnějšímu přístupu do vnitřních kapes. Tyto rozparky jsou zapínané 
na zdrhovadlo a kryté légou zapínanou na druky. V pase je všitý 
tunýlek se stahovací šňůrkou a patentem. Límec je do stojáku                 
z vlastního materiálu.  V límci je umístěna všitá kapuce. 
Bunda je opatřena odjímatelnou vložkou upevněnou po celém obvodu 
zipem. V podpaží je uchycení posíleno druky . Límec vložky je z vnitřní 
strany lemovaný mikrofleesem z fyziologických PES vláken (snadný 
odvod vlhkosti, lehká lokální údržba při zašpinění).

Vlastnosti: 
Modernizovaný výrobek, použity veškeré dostupné moderní materiály 
vycházející z kolekce lyžařských bund. Oproti dříve používané ”Parce” 
došlo k zásadnímu odlehčení (cca o 1/3 hmotnosti). K výbavě patří 
řada stahovacích prvků u kapuce, v pase, dolní části a rukávů bundy. 
Výrobek lze užít jak v přechodových obdobích jaro, podzim bez 
zateplovací vložky, tak v chladném období se zateplovací vložkou. Ta 
je snadno jedním pohybem zipu odnímatelná . Moderní použité špičko-
vé materiály většinou na bázi funkčních polyesterů, zásadně zvyšují 
živostnost a vylepšují únavu výrobků po cyklech nošení a údržeb.

Materiál:  
VRCHOVÝ MATERIÁL:  100% polyesterové hedvábí, matované, 
hmotnost 130 g/m² na spodní straně s bodově nanesenou polyureta-
novou membránou, vodní sloupec 8000 mm/m², propustnost par 3000 
g/m²/24 hod. Povrch textilie je fobizován teflonovou vodoodpudivou 
úpravou snášející min. 20 cyklů údržby.
ZATEPLOVACÍ ODPÍNATELNÁ VLOŽKA:
výplň 100% polyesterové duté vlákno s naneseným hliníkem hmotnost 
120 g/m², krytá 100% polyesterovou podšívkou hmotnost 65 g/m²

Barva: 
tm. modrá se světle modrým reflexním výpustkem

Velikostní tabulka:
rozsáhlá, podchycující 5 výškových kategorií – bude zaslána obratem 
na vyžádání objednatele

PÁNSKÁ BUNDA
HZS ČR - PARKA

Sintex, a.s.
Moravská 1078
560 02 Česká Třebová

Výrobce a dodavatel:
+420 465 569 960
info@sintex.cz
www.sintex.cz

bez DPH s DPH

Cena 2 305 Kč 2 789,05 Kč



Použití: 
Pracovní stejnokroj pro hasiče    
  
Popis: 
Blůza: 
Přední i zadní díly blůzy mají nakládaná sedla a nakládané náprsní 
kapsy s patkou. Boční kapsy jsou všité do bočních švů. Zapínání je 
na zdrhovadlo překryté lištou se stuhovýmu uzávěry. Rukávy jsou 
jednodílné,ukončené manžetou. Límec je jednodílný. Blůza je 
ukončena do pásku. 

Kalhoty: 
Přední díly kalhot mají v pase složený záhyb, boční kapsy jsou 
klínové. Rozparek je na zdrhovadlo nebo na knoflíky. Zadní díly mají 
záševky. Na pravém zadní díle je umístěna jedna výpustková kapsa 
s patkou. Na pravém bočním švu je umístěna jedna nakládaná 
kapsa. Pasový límec je nadšitý se 7 poutky na řemen. V dolním 
okraji kalhot je spínka na stuhový uzávěr.

Vlastnosti: 
materiál je vyroben speciální technologií tak,že na rubové straně 
převažuje bavlna, která zajišťuje vysoký komfort nošení. Na vrchní 
straně je polyster, který dodává tkanině vysokou odolnost v oděru, 
odolnost vůči žmolkování a vysoké pevnosti. Na tkanině je provede-
na hydrofobní úprava.

Materiál:  
54% Polyester / 46% Bavlna
Plošná hmotnost 240 g/m²

Barva: 
tmavě modrá

PRACOVNÍ STEJNOKROJ
PSII

Sintex, a.s.
Moravská 1078
560 02 Česká Třebová

Výrobce a dodavatel:
+420 465 569 960
info@sintex.cz
www.sintex.cz

bez DPH s DPH
Cena
KOMPLET

Cena
BUNDA

Cena
KALHOTY

1 520 Kč 1839,20 Kč

908 Kč

612 Kč

1098,68 Kč

740,52 Kč



Použití: 
Pracovní stejnokroj pro hasiče    
  
Popis: 
Blůza: 
Přední i zadní díly blůzy mají nakládaná sedla a nakládané náprsní 
kapsy s patkou. Boční kapsy jsou všité do bočních švů. Zapínání je 
na zdrhovadlo překryté lištou se stuhovýmu uzávěry. Rukávy jsou 
jednodílné,ukončené manžetou. Límec je jednodílný. Blůza je 
ukončena do pásku. 

Kalhoty: 
Přední díly kalhot mají v pase složený záhyb, boční kapsy jsou 
klínové. Rozparek je na zdrhovadlo nebo na knoflíky. Zadní díly mají 
záševky. Na pravém zadní díle je umístěna jedna výpustková kapsa 
s patkou. Na pravém bočním švu je umístěna jedna nakládaná 
kapsa. Pasový límec je nadšitý se 7 poutky na řemen. V dolním 
okraji kalhot je spínka na stuhový uzávěr.

Vlastnosti: 
materiál je vyroben speciální technologií tak, že směsí meta-arami-
du a kovového vlákna, je zajištěno vysokého komfortu nošení. Tento 
stejnokroj je certifikován dle EN ISO 11612:2008, EN 15614:2007, 
EN 1149-5:2008, EN 340:2003.

Materiál:  
98,8% m-aramid/ 1,2% kovové vlákno
Plošná hmotnost 230 g/m²

Barva: 
tmavě modrá

PRACOVNÍ STEJNOKROJ
PSII

Sintex, a.s.
Moravská 1078
560 02 Česká Třebová

Výrobce a dodavatel:
+420 465 569 960
info@sintex.cz
www.sintex.cz

bez DPH s DPH
Cena
KOMPLET

Cena
BUNDA

Cena
KALHOTY

3 984 Kč 4 820,64 Kč

2 250 Kč 2 722,50 Kč

1 734 Kč 2 098,14 Kč



Použití: 
Doplnění výbavy pracovního stejnokroje I a II – spodní prádlo pro hasiče 
     
Popis: 
Polokošile s krátkým rukávem. Zapínání  na 3 knoflíčky a lemy           
u rukávů, sv. modrý výpustek mezi rukávem a jeho lemem rukávy 
vsazené. Na límec a rukávové lemy použity pleteniny ve stejné 
barvě polokošile vyrobené na plochém pletacím stroji. Na límečku    
v horní části je sv. modrý proužek tloušťky cca 5 mm. Průkrčník je 
krytý pleteninou stejné barvy jako polokošile.

Vlastnosti: 
Speciální dvouvrstvý úplet. V lícní vrstvě fyziologické polyesterové 
vlákno v nekonečné formě zajišťující vysokou oděruvzdornost, 
barevnou stálost a nízkou únavu výrobku po cyklech nošení                
a údržby. V rubové vrstvě je použita klasická česaná bavlna (přírod-
ní produkt). Zásadně snížená špinivost výrobku je zajištěna 
vložením speciálních antielektrostatických vláknen. Výrobek je díky 
speciálnímu polyesterovému vláknu antibakteriální (Ag+ úprava 
omezující tělesné pachy). Životnost výrobku oproti stejnému ze 
100% bavlny je trojnásobná.

Materiál:  
20% profilované antibakteriální polyesterové vlákno
26% fyziologické polyesterové vlákno
47% česaná bavlna
7% antistatické vlákno

Barva: 
tm. modrá – sv. modré výpustky a proužek v límci

Velikostní tabulka:

POLOKOŠILE MODRÁ
FYZIOLOGICKÁ

Sintex, a.s.
Moravská 1078
560 02 Česká Třebová

Výrobce a dodavatel:
+420 465 569 960
info@sintex.cz
www.sintex.cz

bez DPH s DPH

Cena 475 Kč

S

1/2 obvodu hrudníků

1/2 obvodu pasu

1/2 obvodu boků

DÉLKA ZD od ramene

DÉLKA KR. RUKÁVU

1/2 ŠÍŘE RUKÁVU u záložky

M L XL XXL XXXL 4XL

55 57 59 61 63 65 67

54 56 58 60 62 64 66

54 56 58 60 62 64 66

73 75 77 79 81 83 85

24 24,5 25 25,5 26 26,5 27

18,5 19 19,5 20 20,5 21 21,5

574,75 Kč



Použití: 
Doplnění výbavy stejnokroje I a II – spodní prádlo pro hasiče  
   
Popis: 
Klasické triko s krátkým rukávem, vsazené rukávy, u krku elastický 
žebrový lem, krytý průkrčník

Vlastnosti: 
Standardní běžně používané šedé melírové triko v kombinaci 
přírodního a chemického vlákna.

Materiál:  
60% česaná bavlna
40% viskoza
Melír tvořen obsahem 15% černé barvy
Plošná hmotnost 160 g/m²

Barva: 
sv. šedý melír

Velikostní tabulka:

TRIKO ŠEDÉ MELÍROVÉ
LETNÍ

Sintex, a.s.
Moravská 1078
560 02 Česká Třebová

Výrobce a dodavatel:
+420 465 569 960
info@sintex.cz
www.sintex.cz

bez DPH s DPH

Cena 76 Kč

S

PRSNÍ ŠÍŘKA

CELKOVÁ DÉLKA

DÉLKA RUKÁVŮ

PODPAŽNÍ ŠÍŘKA RUKÁVU

M L XL XXL XXXL 4XL

47 50 53 56 63 62 65

75 77 79 81 83 85 85

20 20,5 21 21,5 63 22,5 23

22,5 23 23,5 22,5 24 25 25,5

XS

45

75

20

22

ŠÍŘKA NÁRAMENICE 14,5 15 15,5 16,5 16 17 17,514

91,96 Kč



Použití: 
Doplnění výbavy stejnokroje I a II – spodní prádlo pro hasiče  
   
Popis: 
Klasické triko s dlouhým rukávem, vsazené rukávy, u krku a na 
konci rukávů elastický žebrový lem, krytý průkrčník

Vlastnosti: 
Standardní běžně používané šedé melírové triko v kombinaci 
přírodního a chemického vlákna.

Materiál:  
60% česaná bavlna
40% viskoza
Melír tvořen obsahem 15% černé barvy
Plošná hmotnost 160 g/m²

Barva: 
sv. šedý melír

Velikostní tabulka:

TRIKO ŠEDÉ MELÍROVÉ ZIMNÍ
DLOUHÝ RUKÁV

Sintex, a.s.
Moravská 1078
560 02 Česká Třebová

Výrobce a dodavatel:
+420 465 569 960
info@sintex.cz
www.sintex.cz

bez DPH s DPH

Cena 87 Kč

S

PRSNÍ ŠÍŘKA

CELKOVÁ DÉLKA

DÉLKA RUKÁVŮ

PODPAŽNÍ ŠÍŘKA RUKÁVU

M L XL XXL XXXL 4XL

51 54 57 60 63 66 69

75 77 79 81 83 85 85

57 58,5 60 61,5 63 64,5 64,5

21 21,5 22 22,5 24 23,5 24

XS

49

75

57

20,5

ŠÍŘKA NÁRAMENICE 15 15,5 16 16,5 17 17,5 1814,5

105,27 Kč



Použití: 
Doplněk ochranného zásahového oděvu příp. pracovního stejnokroje 
II – spodní prádlo pro hasiče.     

Popis: 
Triko s krátkým rukávem, rukávy raglánové, elastický průkrčník do 
„O“, prodloužený zadní díl. Sešití jednotlivých dílů v exponovaných 
místech provedeno plochými švy.

Vlastnosti: 
Speciální dvouvrstvý (double face) úplet v lícní části nehořlavé 
vlákno v rubové vrstvě speciální vlákno zajišťující rychlý a dokonalý 
odvod tělních tekutin od těla a tím rychlé schnutí a výborný pocit při 
nošení. Z hlediska nehořlavosti výrobek splňuje  požadavky ČSN 
EN 14116 kategorie 2 a 3. Fyziologická funkce je ověřována 
metodou moisture management a splňuje min. parametry 3-4 bez 
ohledu na počet cyklů údržby. Výrobek splňuje požadavky na 
nezávadnost ve shodě vyhlášky č. 84/201 Sb. a dle vyhlášky             
č. 521/2005 Sb. na hygienické požadavky. Střihové provedení 
zajišťuje dokonalé přilehnutí k pokožce.

Materiál:  
38% speciální permanentně nehořlavé vlákno
34% speciální vlákno na bázi polyakrylnitrylu
22% bavlna
5% Polyamid
Plošná hmotnost pleteniny 185 g/m²

Barva: 
tm. modrá  (PANTONE 19-3920 TC)

Velikostní tabulka:

Při údžbě nepoužívat změkčující avivážní prostředky (např. Silan, Lenor 
atd.) – dochází ke snížení funkčních vlastností

TRIKO MODRÉ NEHOŘLAVÉ
/FYZIOLOGICKÉ LETNÍ

KRÁTKÝ RUKÁV

Sintex, a.s.
Moravská 1078
560 02 Česká Třebová

Výrobce a dodavatel:
+420 465 569 960
info@sintex.cz
www.sintex.cz

bez DPH s DPH

Cena 451 Kč

S

1/2 obvodu hrudníků

1/2 obvodu pasu

1/2 obvodu boků

DÉLKA ZD od průkrčí

M L XL XXL XXXL 4XL

47 50 53 56 59 62 65

44 47 50 53 56 59 62

44 47 50 53 56 59 62

72 74 76 78 80 82 82

XS

45

42

42

70

DÉLKA DL rukávu

s manžetou
35 36 38 39 40 41 4134

545,71 Kč



Použití: 
Doplněk ochranného zásahového oděvu příp. pracovního stejnokroje 
II – spodní prádlo pro hasiče     

Popis: 
Spodky krátké – pánské, nohavice ukončené lemem z vlastního 
materiálu. V pasovém límci je všitá guma. Členitá část předního dílu                 
v sedu. V exponovaných částech výrobku jsou použity ploché švy.

Vlastnosti: 
Speciální dvouvrstvý (double face) úplet v lícní části nehořlavé 
vlákno v rubové vrstvě speciální vlákno zajišťující rychlý a dokonalý 
odvod tělních tekutin od těla a tím rychlé schnutí a výborný pocit při 
nošení. Z hlediska nehořlavosti výrobek splňuje  požadavky ČSN 
EN 14116 kategorie 2 a 3. Fyziologická funkce je ověřována 
metodou moisture management a splňuje min. parametry 3-4 bez 
ohledu na počet cyklů údržby. Výrobek splňuje požadavky na 
nezávadnost ve shodě vyhlášky č. 84/201 Sb. a dle vyhlášky              
č. 521/2005 Sb. na hygienické požadavky. Střihové provedení 
zajišťuje dokonalé přilehnutí k pokožce.

Materiál:  
38%speciální permanentně nehořlavé vlákno
34% speciální vlákno na bázi polyakrylnitrylu
22% bavlna
6% polyamid
Plošná hmotnost pleteniny 185 g/m²

Barva: 
tm modrá  (PANTONE 19-3920 TC)

Velikostní tabulka:

Při údžbě nepoužívat změkčující avivážní prostředky (např. Silan, Lenor 
atd.) – dochází ke snížení funkčních vlastností

SPODKY MODRÉ NEHOŘLAVÉ
/FYZIOLOGICKÉ LETNÍ

KRÁTKÉ NOHAVICE

Sintex, a.s.
Moravská 1078
560 02 Česká Třebová

Výrobce a dodavatel:
+420 465 569 960
info@sintex.cz
www.sintex.cz

bez DPH s DPH

Cena 424 Kč

S

1/2 obvodu pasu

1/2 obvodu boků

Boční délka kr.spodky

M L XL XXL XXXL 4XL

27 29 31 33 35 38 41

40 42 44 46 48 51 51

38,5 40 41,5 43 44,5 46 47,5

XS

25

38

36513,04 Kč



Použití: 
Doplněk ochranného zásahového oděvu příp. pracovního stejnokroje 
II – spodní prádlo pro hasiče     
 
Popis: 
Triko s dlouhým raglánovým rukávem, prodlouženým zadním dílem. 
Sešití jednotlivých dílů v exponovaných místech provedeno 
plochými švy.

Vlastnosti: 
Speciální dvouvrstvý (double face) úplet v lícní části nehořlavé 
vlákno v rubové vrstvě speciální vlákno zajišťující rychlý a dokonalý 
odvod tělních tekutin od těla a tím rychlé schnutí a výborný pocit při 
nošení. Z hlediska nehořlavosti výrobek splňuje  požadavky ČSN 
EN 14116 kategorie 2 a 3. Fyziologická funkce je ověřována 
metodou moisture management a splňuje min. parametry 3-4 bez 
ohledu na počet cyklů údržby. Výrobek splňuje požadavky na 
nezávadnost ve shodě vyhlášky č. 84/201 Sb. a dle vyhlášky                       
č. 521/2005 Sb. na hygienické požadavky. Střihové provedení 
zajišťuje dokonalé přilehnutí k pokožce.

Materiál:  
52% speciální permanentně nehořlavé vlákno
25% speciální vlákno na bázi polyakrylnitrylu
17% bavlna
6% polyamid
Plošná hmotnost pleteniny 240 g/m²

Barva: 
tm. modrá  (PANTONE 19-3920 TC)

Velikostní tabulka:

TRIKO MODRÉ NEHOŘLAVÉ
/FYZIOLOGICKÉ ZIMNÍ

DLOUHÝ RUKÁV

Sintex, a.s.
Moravská 1078
560 02 Česká Třebová

Výrobce a dodavatel:
+420 465 569 960
info@sintex.cz
www.sintex.cz

bez DPH s DPH

Cena 528 Kč

S

1/2 obvodu hrudníků

1/2 obvodu pasu

1/2 obvodu boků

DÉLKA ZD od průkrčí

M L XL XXL XXXL 4XL

53 56 59 62 65 68 71

51 53 56 59 62 65 68

51 53 56 59 62 65 68

73 75 77 79 81 83 85

XS

51

49

49

71

DÉLKA DL rukávu

s manžetou
77 79,5 82 84,5 87 89,5 89,574,5

Při údžbě nepoužívat změkčující avivážní prostředky (např. Silan, 
Lenor atd.) – dochází ke snížení funkčních vlastností

638,88 Kč



Použití: 
Doplněk ochranného zásahového oděvu příp. pracovního stejnokroje 
II – spodní prádlo pro hasiče     

Popis: 
Spodky dlouhé, nohavice ukončené lemem z vlastního materiálu.          
V pasovém límci je všitá guma. Členitá část předního dílu v sedu.     
V exponovaných částech výrobku jsou použity ploché švy.

Vlastnosti: 
Speciální dvouvrstvý (double face) úplet v lícní části nehořlavé 
vlákno v rubové vrstvě speciální vlákno zajišťující rychlý a dokonalý 
odvod tělních tekutin od těla a tím rychlé schnutí a výborný pocit při 
nošení. Z hlediska nehořlavosti výrobek splňuje  požadavky ČSN 
EN 14116 kategorie 2 a 3. Fyziologická funkce je ověřována 
metodou moisture management a splňuje min. parametry 3-4 bez 
ohledu na počet cyklů údržby. Výrobek splňuje požadavky na 
nezávadnost ve shodě vyhlášky č. 84/201 Sb. a dle vyhlášky             
č. 521/2005 Sb. na hygienické požadavky. Střihové provedení 
zajišťuje dokonalé přilehnutí k pokožce.

Materiál:  
52% speciální permanentně nehořlavé vlákno
25% speciální vlákno na bázi polyakrylnitrylu
17% bavlna
6% polyamid
Plošná hmotnost pleteniny 240 g/m²

Barva: 
tm modrá  (PANTONE 19-3920 TC)

Velikostní tabulka:

Při údžbě nepoužívat změkčující avivážní prostředky (např. Silan, Lenor 
atd.) – dochází ke snížení funkčních vlastností

SPODKY MODRÉ NEHOŘLAVÉ
FYZIOLOGICKÉ ZIMNÍ
DLOUHÉ NOHAVICE

Sintex, a.s.
Moravská 1078
560 02 Česká Třebová

Výrobce a dodavatel:
+420 465 569 960
info@sintex.cz
www.sintex.cz

bez DPH s DPH

Cena 506 Kč

S

1/2 obvodu pasu

1/2 obvodu boků

Boční délka dl .spodků

M L XL XXL XXXL 4XL

29 31 33 35 37 40 43

46 48 50 52 54 57 60

98,5 101 103,5 106 108,5 111 113

XS

27

44

96612,26 Kč



Použití: 
Doplnění výbavy pracovního stejnokroje II – spodní prádlo pro hasiče 
    
Popis: 
Triko s krátkým rukávem, elastický průkrčník do „O“, prodloužený 
zadní díl, raglánové rukávy. Sešití jednotlivých dílů je v exponova-
ných místech provedeno plochými švy.

Vlastnosti: 
Trvale elastický úplet zajišťující permanentní kontakt s pokožkou. 
Výrobek dokonale transportuje v celé své ploše tělní tekutiny, dochá-
zí k rychlému schnutí, má permanentní antibakteriální vlastnosti (Ag+ 
úprava likvidující tělesné pachy). Živostnost výrobku oproti triku 
šedému melírovému bavlna/viskosa je cca čtyřnásobná. Fyziologic-
ká funkce je ověřena metodou moisture management a splňuje min. 
parametry 3-4 bez ohledu na počet cyklů údržby. Výrobek splňuje 
požadavky na nazávadnost ve shodě vyhlášky č. 84/2001 Sb. a dle 
vyhlášky č. 521/2005 Sb. na hygienické požadavky.

Materiál:  
96% speciální funkční polyesterové vlákno 
z vývoje americké firmy Du Pont 
4% elastan
Plošná hmotnost pleteniny 155 g/m²

Barva: 
sv. šedá (PANTONE 15-4008)

Velikostní tabulka:

TRIKO ŠEDÉ FUNKČNÍ LETNÍ
KRÁTKÝ RUKÁV

Sintex, a.s.
Moravská 1078
560 02 Česká Třebová

Výrobce a dodavatel:
+420 465 569 960
info@sintex.cz
www.sintex.cz

bez DPH s DPH

Cena 237 Kč

S

1/2 obvodu hrudníků

1/2 obvodu pasu

1/2 obvodu boků

DÉLKA ZD od průkrčí

M L XL XXL XXXL 4XL

39 41 44 47 50 54 58

39 41 44 47 50 54 58

39 41 44 47 50 54 58

74 75,5 77 78,5 80 81,5 83

XS

37

37

37

71

DÉLKA KR rukávu

s manžetou
37 38 39 40 41 42 4336

Při údžbě nepoužívat změkčující avivážní prostředky (např. Silan, 
Lenor atd.) – dochází ke snížení funkčních vlastností

286,77 Kč



Použití: 
Doplnění výbavy pracovního stejnokroje II – spodní prádlo pro hasiče 
   
Popis: 
Pánské  spodky krátké – boxerky. Nohavice ukončené lemem                  
z vlastního materiálu. V pasovém límci je všitá guma. Členitá část 
předního dílu v sedu. Sešití jednotlivých dílů v exponovaných 
místech je provedeno plochými švy.

Vlastnosti: 
Trvale elastický úplet zajišťující permanentní kontakt s pokožkou. 
Výrobek dokonale transportuje v celé své ploše tělní tekutiny, 
dochází k rychlému schnutí, má permanentní antibakteriální 
vlastnosti (Ag+ úprava likvidující tělesné pachy). Životnost výrobku 
oproti výrobkům z bavlny je cca čtyřnásobná. Fyziologická funkce je 
ověřena metodou moisture management a splňuje min. parametry 
3-4 bez ohledu na počet cyklů údžby. Výrobek splňuje požadavky na 
nazávadnost ve shodě vyhlášky č. 84/2001 Sb. a dle vyhlášky             
č. 521/2005 Sb. na hygienické požadavky.

Materiál:  
96% speciální funkční polyesterové vlákno z vývoje americké
firmy Du Pont 
4% elastan
Plošná hmotnost pleteniny 155 g/m²

Barva: 
sv. šedá (PANTONE 15-4008)

Velikostní tabulka:

Při údžbě nepoužívat změkčující avivážní prostředky (např. Silan, Lenor 
atd.) – dochází ke snížení funkčních vlastností

SPODKY ŠEDÉ FUNKČNÍ
LETNÍ – KRÁTKÉ NOHAVICE

Sintex, a.s.
Moravská 1078
560 02 Česká Třebová

Výrobce a dodavatel:
+420 465 569 960
info@sintex.cz
www.sintex.cz

bez DPH s DPH

Cena 145 Kč

S

1/2 obvodu pasu

1/2 obvodu boků

Boční délka kr.spodky

M L XL XXL XXXL 4XL

22 24 25 27 29 31 33

34,5 37 38 41 43 45 47

36,5 38 39,5 41 42,5 44 44

XS

21

34,5

36

175,45 Kč



Použití: 
Doplněk ochranného zásahového oděvu příp. pracovního stejnokroje 
II – spodní prádlo pro hasiče     
 
Popis: 
Triko s dlouhým rukávem, elastický průkrčník do „O“, prodloužený 
zadní díl, raglánové rukávy ukončené elastickým lemem ze stejného 
materiálu .Sešití jednotlivých dílů je v exponovaných místech 
provedeno plochými švy.

Vlastnosti: 
Trvale elastický úplet zajišťující permanentní kontakt s pokožkou. 
Výrobek dokonale transportuje v celé své ploše tělní tekutiny, 
dochází k rychlému schnutí, má permanentní antibakteriální 
vlastnosti (Ag+ úprava likvidující tělesné pachy). Životnost výrobku 
oproti triku šedému melírovému bavlna/viskosa je cca čtyřnásobná. 
Fyziologická funkce je ověřena metodou moisture management                
a splňuje min. parametry 3-4 bez ohledu na počet cyklů údržby. 
Výrobek splňuje požadavky na nazávadnost ve shodě vyhlášky               
č. 84/2001 Sb. a dle vyhlášky č. 521/2005 Sb. na hygienické požadavky.

Materiál:  
96% speciální funkční polyesterové vlákno z vývoje americké firmy 
Du Pont 
4% elastan
Plošná hmotnost pleteniny 155 g/m²

Barva: 
sv. šedá (PANTONE 15-4008)

Velikostní tabulka:

TRIKO ŠEDÉ FUNKČNÍ LETNÍ
DLOUHÝ RUKÁV

Sintex, a.s.
Moravská 1078
560 02 Česká Třebová

Výrobce a dodavatel:
+420 465 569 960
info@sintex.cz
www.sintex.cz

bez DPH s DPH

Cena 275 Kč

S

1/2 obvodu hrudníků

1/2 obvodu pasu

1/2 obvodu boků

DÉLKA ZD od průkrčí

M L XL XXL XXXL 4XL

39 41 44 47 50 54 58

39 41 44 47 50 54 58

39 41 44 47 50 54 58

74 75,5 77 78,5 80 81,5 83

XS

37

37

37

71

DÉLKA DL rukávu

s manžetou
73,5 76 77 78,5 79,5 81 8370,5

Při údžbě nepoužívat změkčující avivážní prostředky (např. Silan, 
Lenor atd.) – dochází ke snížení funkčních vlastností

332,75 Kč



Použití: 
Doplnění výbavy pracovního stejnokroje II – spodní prádlo pro hasiče 
   
Popis: 
Spodky dlouhé, nohavice ukončené lemem z vlastního materiálu.            
V pasovém límci všitá guma. Členitá část předního dílu v sedu.               
V exponovaných částech výrobku jsou použity ploché švy.

Vlastnosti: 
Trvale elastický úplet zajišťující permanentní kontakt s pokožkou. 
Výrobek dokonale transportuje v celé své ploše tělní tekutiny, 
dochází k rychlému schnutí, má permanentní antibakteriální 
vlastnosti (Ag+ úprava likvidující tělesné pachy). Životnost výrobku 
oproti výrobkům z bavlny je cca čtyřnásobná. Fyziologická funkce je 
ověřena metodou moisture management a splňuje min. parametry 
3-4 bez ohledu na počet cyklů údržby. Výrobek splňuje požadavky 
na nazávadnost ve shodě vyhlášky č. 84/2001 Sb. a dle vyhlášky              
č. 521/2005 Sb. na hygienické požadavky.

Materiál:  
96% speciální funkční polyesterové vlákno 
z vývoje americké firmy Du Pont 
4% elastan
Plošná hmotnost pleteniny 155 g/m²

Barva: 
sv. šedá (PANTONE 15-4008)

Velikostní tabulka:

Při údžbě nepoužívat změkčující avivážní prostředky (např. Silan, Lenor 
atd.) – dochází ke snížení funkčních vlastností

SPODKY ŠEDÉ FUNKČNÍ
LETNÍ – DLOUHÉ NOHAVICE

Sintex, a.s.
Moravská 1078
560 02 Česká Třebová

Výrobce a dodavatel:
+420 465 569 960
info@sintex.cz
www.sintex.cz

bez DPH s DPH

Cena 267 Kč

S

1/2 obvodu pasu

1/2 obvodu boků

Boční délka dl.spodků

M L XL XXL XXXL 4XL

25 26 28 30 32 34 36

42 43,5 45 47 49 51 53

94 95,5 96,5 98 99,5 101,5 103,5

XS

24

40,5

93

323,07 Kč



Použití: 
Doplnění výbavy pracovního stejnokroje II – spodní prádlo pro hasiče 
     
Popis: 
Triko s dlouhým rukávem, elastický průkrčník do „O“, prodloužený 
zadní díl, raglánové rukávy ukončené elastickým lemem ze stejného 
materiálu. Sešití jednotlivých dílů v exponovaných místech je prove-
deno plochými švy.

Vlastnosti: 
Speciální dvouvrstvý (double face) úplet. V lícní vrstvě duté vlákno 
zajišťující výtečné tepelně izolační vlastnosti. V rubové vrstvě 
speciální profilované vlákno zajišťující rychlý a dokonalý odvod 
tělních tekutin od těla a tím rychlé schnutí a výborný pocit při nošení. 
Výrobek má permanentní antibakteriální vlastnosti (Ag+ úprava 
likvidující tělesné pachy). Životnost výrobku oproti běžně používa-
ným ze 100% bavlny je cca čtyřnásobná. Fyziologická funkce je 
ověřena metodou moisture management a splňuje min. parametry 
3-4 bez ohledu na počet cyklů údržby. Výrobek splňuje požadavky 
na nezávadnost ve shodě vyhlášky č. 84/2001 Sb. a dle vyhlášky     
č. 521/2005 Sb. na hygienické požadavky.

Materiál:  
77% speciální duté polyesterové vlákno z vývoje americké firmy Du Pont
18% speciální funkční polyesterové vlákno z vývoje americké firmy Du Pont
5% elastan
Plošná hmotnost pleteniny 260 g/m²

Barva: 
sv. šedá (PANTONE 15-4008)

Velikostní tabulka:

Při údžbě nepoužívat změkčující avivážní prostředky (např. Silan, 
Lenor atd.) – dochází ke snížení funkčních vlastností

TRIKO ŠEDÉ FUNKČNÍ ZIMNÍ
DLOUHÝ RUKÁV

Sintex, a.s.
Moravská 1078
560 02 Česká Třebová

Výrobce a dodavatel:
+420 465 569 960
info@sintex.cz
www.sintex.cz

bez DPH s DPH

Cena 360 Kč

S

1/2 obvodu hrudníků

1/2 obvodu pasu

1/2 obvodu boků

DÉLKA ZD od průkrčí

M L XL XXL XXXL 4XL

42,5 44,5 47,5 50,5 53,5 55,5 57,5

41,5 43,5 46,5 49,5 52,5 54,5 56,5

40,5 42,5 45,5 48,5 51,5 53,5 55,5

70 71,5 73 74,5 76 77,5 77,5

XS

40,5

39,5

38,5

68,5

DÉLKA DL rukávu

s manžetou
70 72 74 76 81 82,5 8368

435,60 Kč
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Použití: 
Doplnění výbavy stejnokroje I – spodní prádlo pro hasiče  
    
Popis: 
Triko s krátkým rukávem, elastický průkrčník do „V“, prodloužený    
zadní díl, raglánové rukávy s odlehčením a úpravou konstrukce          
v podpaží k zajištění lepší pohyblivosti a větrání. Sešití dílů                        
v exponovaných místech je provedeno plochými švy.

Vlastnosti: 
Trvale elastický úplet zajišťující permanentní kontakt s pokožkou. 
Použité speciální vlákno zajišťuje v zimním období tepelně izolační 
vlastnosti výrobku v létě výborně transportuje tělní tekutiny                 
a zajišťuje rychlé schnutí. Výrobek má permanentní  antibakteriální 
vlastnosti  (Ag+ úprava likvidující tělesné pachy). Živostnost  výrobku 
je oproti stejnému např. z bavlny čtyřnásobná.

Materiál:  
95% speciální funkční polyesterové vlákno 
5% elastan
Plošná hmotnost 160 g/m²

Barva: 
bílá

Velikostní tabulka:

TRIKO BÍLÉ FYZIOLOGICKÉ
„V“ SHIRT – KRÁTKÝ RUKÁV

Sintex, a.s.
Moravská 1078
560 02 Česká Třebová

Výrobce a dodavatel:
+420 465 569 960
info@sintex.cz
www.sintex.cz

bez DPH s DPH

Cena 413 Kč

S

1/2 obvodu hrudníků

1/2 obvodu pasu

1/2 obvodu boků

DÉLKA ZD od průkrčí

M L XL XXL XXXL 4XL

52 54 54 57 60 63 65

41,5 43,5 44 46,5 49 51,5 54

42 44 46 48 50 52 54

70,5 70,5 72,5 74,5 76,5 79 79

XS

50

39,5

40

70,5

DÉLKA KR rukávu 32 33 34 35 36 37 3831

Při údžbě nepoužívat změkčující avivážní prostředky (např. Silan, 
Lenor atd.) – dochází ke snížení funkčních vlastností

499,73 Kč



Použití: 
Doplnění výbavy stejnokroje I – spodní prádlo pro hasiče  
   
Popis: 
Scampolo – tílko má širší průkrčník do „O“ s paspulí z vlastního 
materiálu. Prodloužený zadní díl. Širší ramenní rukávy ukončené 
paspulí z vlastního materiálu. Sešití dílů v exponovaných místech je 
provedeno plochými švy.

Vlastnosti: 
Trvale elastický úplet zajišťující permanentní kontakt s pokožkou. 
Použité speciální vlákno zajišťuje v zimním období tepelně izolační 
vlastnosti výrobku v létě výborně transportuje tělní tekutiny                  
a zajišťuje rychlé schnutí. Výrobek má permanentní  antibakteriální 
vlastnosti  (Ag+ úprava likvidující tělesné pachy). Živostnost  výrob-
ku je oproti stejnému např. z bavlny čtyřnásobná.

Materiál:  
95% speciální funkční polyesterové vlákno 
5% elastan
Plošná hmotnost 160 g/m²

Barva: 
bílá

Velikostní tabulka:

TRIKO BÍLÉ FYZIOLOGOCKÉ
SCAMPOLO

Sintex, a.s.
Moravská 1078
560 02 Česká Třebová

Výrobce a dodavatel:
+420 465 569 960
info@sintex.cz
www.sintex.cz

bez DPH s DPH

Cena 280 Kč

S

1/2 obvodu hrudníků

1/2 obvodu pasu

1/2 obvodu boků

DÉLKA ZD od průkrčí

M L XL XXL XXXL 4XL

39,5 41,5 44,5 47,5 50,5 54 57,5

39,5 41,5 44,5 47,5 50,5 54 57,5

39 41 44 47 50 53,5 57

73 74,5 76 77,5 79 80,5 82

XS

37,5

37,5

37

70

Při údžbě nepoužívat změkčující avivážní prostředky (např. Silan, 
Lenor atd.) – dochází ke snížení funkčních vlastností338,80 Kč



Popis: 
Ponožky stejnokrojové určené pro vycházkové a služební účely. 
Ponožky jsou jednobarevné, konstrukce je přizpůsobena způsobu 
užití – lehkost a prodyšnost.
  
Materiál:  
55% bavlna česaná
43% polyamid
2% elastan

Barva: 
tmavě modrá

Velikostní sortiment:
40-42; 43-45; 46-48

PONOŽKY STEJNOKROJOVÉ
MODRÉ

Sintex, a.s.
Moravská 1078
560 02 Česká Třebová

Výrobce a dodavatel:
+420 465 569 960
info@sintex.cz
www.sintex.cz

bez DPH s DPH

Cena 22 Kč 26,62 Kč



Popis: 
Ponožky zásahové letní jsou určeny k nošení v extrémních podmín-
kách. Konstrukce ponožek je přizpůsobena způsobu užití. Ponožky 
jsou vyrobeny z funkčního vlákna Coolmax, které díky svému vícelaloč-
natému příčnému profilu zajišťuje transport potu od pokožky a optimál-
ně reguluje klima mezi chodidlem a obuví.  

Materiál:  
50% polyester Coolmax
35% bavlna
12% polyamid
2% elastan

Barva: 
tm. modro-šedá

Velikostní sortiment:
40-42; 43-45; 46-48

PONOŽKY ZÁSAHOVÉ LETNÍ
COOLMAX AG+

Sintex, a.s.
Moravská 1078
560 02 Česká Třebová

Výrobce a dodavatel:
+420 465 569 960
info@sintex.cz
www.sintex.cz

bez DPH s DPH

Cena 83,20 Kč 100,67 Kč



Popis: 
Ponožky zásahové zimní jsou určeny k nošení v extrémních podmín-
kách. Konstrukce ponožek je přizpůsobena způsobu užití.Ponožky jsou 
vyrobeny z fyziologických vláken Thermolite, jejichž termoizolační 
vlastnost je založena na speciální technologii jejich výroby. Vzduch 
obsažený v mikrostruktuře dutých vláken se tělesnou teplotou ohřeje         
a dokonale zahřívá tělo.     

Materiál:  
55% polyester Thermolite
30% vlna
13% polyamid
2% elastan

Barva: 
tm. modro-šedá

Velikostní sortiment:
40-42; 43-45; 46-48

PONOŽKY ZÁSAHOVÉ
ZIMNÍ THERMOLITE

Sintex, a.s.
Moravská 1078
560 02 Česká Třebová

Výrobce a dodavatel:
+420 465 569 960
info@sintex.cz
www.sintex.cz

bez DPH s DPH

Cena 90,80 Kč 109,87 Kč



PODNIKOVÉ ŘEDITELSTVÍ
A VÝROBNÍ ZÁVOD

SINTEX, a.s.
Moravská 1078
560 02  Česká Třebová
Česká republika

Tel: +420 465 569 960
Fax: +420 465 532 175
e-mail: info@sintex.cz
www.sintex.cz

VÝROBNÍ ZÁVOD

SINTEX, a.s.
Heydukova 396
539 73  Skuteč
Česká republika

Tel: +420 469 350 176
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