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Vážení zákazníci,
Serena Group používá látky nejvyšší jakosti,

aby Vám dodala vysoce kvalitní pracovní oděvy.

Naše vývojové oddělení je vybaveno systémem GERBER a navrhuje oděvy,

které uspokojí všechny vaše požadavky na pláště, blůzy, kalhoty, kombinézy atd.

Naše výrobní dílna je vybavena průmyslovými šicími stroji

poslední generace.

Nabízíme také personalizaci oděvů pomocí potisku, výšivky a nášivky.

Náš systém kvality je certifikován ISO 9001 TUV, certifikát

č. 9105075597.

50 % našeho prodeje tvoří standardní oděvy, které najdete v našem katalogu

a 50 % tvoří prodej oděvů na zakázku, podle specifických požadavků

našich zákazníků.

Pro všechny vaše dotazy a požadavky jsou k dispozici

naše obchodní a technická oddělení.

Se srdečným pozdravem

Prezident SERENA GROUP
direction.group@serena-contact.net
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MATEO | pánský (M5BLH/C)
• Stojáčkový límec
• Skryté zapínání na knoflíky
• Dlouhé rukávy
• 1 kapsa na prsou, 2 spodní kapsy
• Délka zad 100 cm

Látka
65 % polyester 35 % bavlna 200 g/m2 (M5BLH)
100 % bavlna 200 g/m2 (M5BLHC)

Barvy

DONOVAN | pánský (M1BLH/C)
• Košilový límec
• Zapínání na patenty
• Dlouhé vsazené rukávy
• 1 kapsa na prsou, 2 spodní kapsy
• Délka zad 110 cm

Látka
65 % polyester 35 % bavlna 200 g/m2 (M1BLH)
100 % bavlna 200 g/m2 (M1BLHC)

Barvy
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Pláště

CHLOE | dámský (M1BLF/C)
• Košilový límec
• Zapínání na patenty
• Dlouhé vsazené rukávy
• 1 kapsa na prsou, 2 spodní kapsy
• Délka zad 90 cm

Látka
65 % polyester 35 % bavlna 200 g/m2 (M1BLF)
100 % bavlna 200 g/m2 (M1BLFC)

Barvy

KATIE | dámský (M8BLF)
• Výstřih do „V“
• Skryté zapínání na patenty
• Krátké rukávy
• 1 kapsa na prsou, 2 spodní kapsy
• Kontrastní lemovka na límci, okrajích rukávů
akapsách

• S páskem na utažení v pase
• Délka zad 90 cm

Látka
65 % polyester 35 % bavlna 200 g/m2

Barvy
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Pláště
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Tuniky

Zdravotnictví – katalog 2021 / 1 | Tuniky 7

Tuniky

LUCY | dámská (M9TQF)
• Košilový límec
• Zapínání na skryté patenty
• Rozšířený střih
• Krátké vsazené rukávy
• 2 spodní našité kapsy
• Kontrastní barvy na bocích a límci
• Délka zad 75 cm

Látka
65 % polyester 35 % bavlna 200 g/m2

Barvy
32 0900 002200 23 34 11

ABBIE | dámská (M13TQF)
• Výstřih do „V“
• V kontrastním provedení
• 2 spodní kapsy

Látka
65 % polyester 35 % bavlna 200 g/m2

Barvy

ROBYN | dámská (M15TQF)
• Kulatý výstřih
• Boční asymetrické zapínání na patenty
• Kontrastní lemování na předním dílu, rukávech
a kapse

• 1 spodní kapsa

Látka
65 % polyester 35 % bavlna 200 g/m2

Barvy
30 09 2200 00 00

LYDIA | dámská (M17TQF)
• Kulatý výstřih
• Zapínání na zip
• Kontrastní látka na ramenou a lemování
• 2 spodní kapsy

Látka
65 % polyester 35 % bavlna 200 g/m2

Barvy
32 09 2200 00 00

23001000 4900
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Tuniky
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Tuniky

BECCA | dámská (M18TQF)
• Stojáčkový límec
• Výstřih do „V“
• S kontrastní látkou a lemováním
• 1 vnitřní kapsa na prsou
• 2 spodní kapsy

Látka
65 % polyester 35 % bavlna 200 g/m2

Barvy

DAISY | dámská (M19TQF)
• Kulatý výstřih
• Asymetrické zapínání na plastové patenty
• 1 kapsa na prsou
• 2 spodní kapsy

Látka
65 % polyester 35 % bavlna 200 g/m2

Barvy

LUCAS | unisex (M1TQM/C)
• Výstřih do „V“
• Krátké kimonové rukávy
• 1 kapsa na prsou, 2 spodní kapsy
• Délka zad 70 cm

Látka
65 % polyester 35 % bavlna 200 g/m2 (M1TQM)
100 % bavlna 200 g/m2 (M1TQMC)

Barvy
22 32 0900 2500

3000

1000
32 09 2200 00 00

LUKE | unisex (M2TQM/C)
• Výstřih do „V“
• Krátké kimonové rukávy
• 1 kapsa na prsou, 4 spodní kapsy
• Délka zad 70 cm

Látka
65 % polyester 35 % bavlna 200 g/m2 (M2TQM)
100 % bavlna 200 g/m2 (M2TQMC)

Barvy
220900 32 47 48 4900 47 48 4900 00



TOM | pánská (M1TQH)
• Stojáčkový límec
• Zapínání na knoflíky
• Kontrastní látka na ramenou a rukávech
• 1 kapsa na prsou s kontrastní lemovkou
• 2 spodní kapsy

Látka
65 % polyester 35 % bavlna 200 g/m2

Barvy
10 3000 00 2500
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Haleny

JACK | pánská (M2TQH)
• Výstřih do „V“ s ozdobným lemem
• Kontrastní lemování na rukávech, náprsní kapse
a spodním okraji

• Rozparky na bocích
• 1 kapsa na prsou

Látka
65 % polyester 35 % bavlna 200 g/m2

Barvy
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Haleny

ADAM | pánská (M3TQH)
• Stojáčkový límec
• Výstřih se zipem
• Kontrastní látka na ramenou
• 1 vnitřní kapsa na prsou s ozdobnou patkou
v kontrastní látce

• 2 spodní kapsy

Látka
65 % polyester 35 % bavlna 200 g/m2

Barvy

DANIEL | pánská (M4TQH)
• Stojáčkový límec
• Zapínání na zip
• Kontrastní látka na límci, zádech a kapsách
• 1 kapsa na rukávu
• 1 kapsa na prsou
• 2 spodní kapsy

Látka
65 % polyester 35 % bavlna 200 g/m2

Barvy
32 090000 32 090000

1000 2500 00 49



HOLLY | dámské (M1RBF)
• Výstřih do „V“
• 1 kapsa na prsou, 2 spodní našité kapsy
• Kontrastní barva na předním dílu a kapsách
• Délka zad 90 cm

Látka
65 % polyester 35 % bavlna 200 g/m2

Barvy

Šaty

Zdravotnictví – katalog 2021 / 1 | Šaty12

24 22 32 0900 00 00 00

JANE | dámské (M2RBF)
• Krátké rukávy
• Kulatý výstřih se zakončením do „V“
• Zapínání na zip
• 2 záševky na zádech
• 1 kapsa na prsou, 2 spodní kapsy
• Délka zad 90 cm

Látka
65 % polyester 35 % bavlna 200 g/m2

Barvy
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KELLY | dámská (M1JPF2)
• Rovný střih se záševky v pase
• Pásek s knoflíkem a stahovací šňůrkou
• Zapínání na zip
• Rozparky na bocích
• 2 boční kapsy s patkou

Látka
65 % polyester 35 % bavlna 200 g/m2

Barvy
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Sukně a kalhoty

BECKY | dámské (M1PTF/C)
• Zúžený střih
• V pase na gumu
• 2 všité přední kapsy
• Možnost barevného spodního lemu

Látka
65 % polyester 35 % bavlna 200 g/m2 (M1PTF)
100 % bavlna 200 g/m2 (M1PTFC)

Barvy

MARK | unisex (M1PTM/C)
• Rovný střih
• V pase na gumu
• Bez kapes
• Délka od rozkroku 82 cm
• Možnost barevného spodního lemu

Látka
65 % polyester 35 % bavlna 200 g/m2 (M1PTM)
100 % bavlna 200 g/m² (M1PTMC)

Barvy

SIMON | unisex (M2PTM/C)
• Pásek s knoflíkem
• 2 všité kapsy, 1 našitá zadní kapsa
• Pásek s gumou na zádech
• Zapínání na zip
• Délka od rozkroku 82 cm
• Možnost barevného spodního lemu

Látka
65 % polyester 35 % bavlna 200 g/m2 (M2PTM)
100 % bavlna 200 g/m² (M2PTMC)

Barvy
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Kalhoty
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LEAH | dámské (M1PTCF/C)
• 2 přední všité kapsy
• 1 zadní našitá kapsa
• Šité do pásku s poutky
• Zapínání na zip a knoflík
• Délka od rozkroku 50 cm

Látka
65 % polyester 35 % bavlna 200 g/m2 (M1PTCF)
100 % bavlna 200 g/m² (M1PTCFC)

Barvy

AMBER | dámské (M2PTCF/C)
• 2 přední všité kapsy
• Šité do pásku s gumou na zádech
• Zapínání na boku na knoflíky
• Délka od rozkroku 50 cm

Látka
65 % polyester 35 % bavlna 200 g/m2 (M2PTCF)
100 % bavlna 200 g/m² (M2PTCFC)

Barvy
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Kalhoty ¾

TUNIKA EVIS | unisex (M1TQMV)
• Výstřih do „V“
• Krátké kimonové rukávy
• 1 kapsa na prsou, 2 spodní kapsy
• Délka zad 70 cm

KALHOTY EVIS | unisex (M1PTMV)
• Rovný střih
• Guma v pase
• Délka od rozkroku 82 cm

PLÁŠŤ EVIS | unisex (M1BLM)
• Kulatý límec
• Dlouhé rukávy zakončené gumou
• Zapínání na 5 vázaček na zádech
• Délka zad 135 cm

Látka
65 % polyester 35 % bavlna 200 g/m²

Barvy
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Operační sál
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LUCAS | unisex (M1TQM)
• Výstřih do „V“
• Krátké kimonové rukávy
• 1 kapsa na prsou, 2 spodní kapsy
• Délka zad 70 cm

Látka
65 % polyester 35 % bavlna 200 g/m2

Barvy
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Látky s potiskem

LÁTKY S POTISKEM
V naší nabídce naleznete látky s dětskými motivy,
vhodné pro pracovníky pediatrie, porodnictví,
na dětských odděleních, klinikách a v dětských
ordinacích. Pokud Vás tato nabídka zaujala prosím
kontaktujte našeho obchodního zástupce.

Naše oděvy šijeme z vysoce kvalitních látek
pocházejících z EU.

Látka
65 % polyester 35 % bavlna 200 g/m²

NAOMI | dámská (M11TQF)
• Kulatý výstřih
• Asymetrické zapínání na plastové patenty
• 1 kapsa na prsou
• 2 spodní kapsy

Látka
65 % polyester 35 % bavlna 200 g/m2

Barvy

Látky s potiskem

0910
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MIA | dámská (M14TQF)
• Výstřih do „V“ se zapínáním na plastové patenty
• Horní díl z kontrastní látky z potiskem
• 1 kapsa na prsou v bílé barvě
• 2 spodní kapsy

Látka
65 % polyester 35 % bavlna 200 g/m2

Barvy
41 43 45

46
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Ochranné pomůcky
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OCHRANNÉ POMŮCKY
V naší nabídce naleznete široký sortiment
doplňkových produktů a ochranných pomůcek.

Pro více informací kontaktujte naše obchodní
oddělení.

Ochrana zraku

Ochrana sluchu

Ochrana dýchacích cest

Pracovní rukavice

Jednorázové pracovní oděvy

Pracovní bundy, mikiny a vesty

Pracovní obuv

Oděvy do deště

21



Ochranné pomůcky
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TEXTILNÍ ROUŠKA TŘÍVRSTVÁ
• Dle francouzské normy AFNOR SPEC S76-001
• Model pro muže / model pro ženy
• 3-vrstvá
• Opakovaně použitelná, lze vyprat

Složení
1. vrstva - 100% nepromokavý polyester 120 g/m²
2. vrstva - 100% polyesterové plátno 90 g/m²
3. vrstva - 100% bavlna 140 g/m²

Barvy
modrá

Pokyny k použití
Je nutné zamezit kontaktu použitých roušek
a ostatních čistých oděvů.

Osoba, která manipuluje s použitými rouškami
by měla použít ochranné pomůcky (rukavice).

Před praním roušek je doporučeno vyčistit pračku
pomocí pracího cyklu na 60 °C nebo 95 °C
bez ždímání.

Nedoporučuje se používat jiné prací prostředky
než běžné, u kterých je nutno se přesvědčit,
že neobsahují škodlivé látky pro možné vdechnutí
a nepoškodí roušku.

Celý prací cyklus (namáčení, praní, máchání) musí
trvat alespoň 30 min při teplotě 60 °C.

Teplota žehlení je 120 - 130 °C.

Maximální doba použití jsou 4 h (během této doby
může být rouška snímána i nasazována).

Tato rouška není zdravotnickým prostředkem
(chirurgickou maskou) ani osobním ochranným
prostředkem (respirátory typu FFP2).
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PIQUE POLO
dámská (210), pánská (203)
• Kvalitní polokošile vyšší gramáže
• Střih s bočními švy, v dámské variantě lehce
vypasovaný

• Límeček a lemy rukávů ze žebrové pleteniny
s dvojitým reliéfním proužkem po obvodu

• Úzká léga s knoflíčky

Látka
pique 65 % bavlna 35 % polyester 200 g/m2

Barvy

JOY | pánská (P21), dámská (P22)
• Polokošile střední gramáže z pique úpletu
• Límeček a lemy rukávů ze žebrové pleteniny 1:1
• Léga s knoflíčky v barvě materiálu
• Střih s bočními švy, v dámské variantě lehce
vypasovaný

Látka
pique 65 % bavlna 35 % polyester 170 g/m2

Barvy

Polokošile
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FANTASY
pánské (124), dámské (140)
• Rychleschnoucí funkční materiál
• Střih s bočními švy
• V dámské variantě lehce vypasovaný střih
• Ideální pro sport a pohybové aktivity

Látka
interlokové pique 100 % polyester 150g /m2

Barvy

BASIC | pánské (129)
• Tubulární střih
• Úzký lem průkrčníku z žebrového úpletu
s 5 % elastanu

Látka
single jersey 100 % bavlna 160 g/m2

silikonová úprava

Barvy
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Trička
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BASIC | dámské (134)
• Lehce vypasovaný střih s bočními švy
• Úzký lem průkrčníku z žebrového úpletu s 5%
elastanu

Látka
single jersey 100 % bavlna 160 g/m2

silikonová úprava

Barvy

ELEGANCE | dámské (127)
• Unisexové tričko nižší gramáže
• Lem průkrčníku ze žebrového úpletu 1:1
• Vnitřní část zadního průkrčníku začištěna páskou
• Zpevněný ramenní šev
• Tubulární střih

Látka
single jersey 100 % bavlna 150 g/m2

Barvy
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CITY | dámské (120)
• Trendové dámské T s velmi krátkým rukávem,
volnějšího střihu

• Kulatý průkrčník lemovaný základním materiálem
• Ramena zpevněna všitým proužkem
• Tričko sahá do hloubky boků
• Exkluzivní vzhled díky finální silikonové úpravě

Látka
single jersey 100 % bavlna 150 g/m2

silikonová úprava

Barvy
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Trička a tílka

TRIUMPH | dámské (136)
• Přiléhavé dámské tílko s širšími ramínky
• Prodloužená délka
• Příjemný materiál s přídavkem elastanu zajišťující
stálost tvaru

Látka
single jersey 95 % bavlna 5 % elastan 180 g/m2

Barvy
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YVONNE | dámský (H2102/3)
• Stylová fleecová dámská mikina z kvalitního
materiálu

• Skvěle vypracovaný střih s vídeňskými švy
• Dvě spodní kapsy
• Zajímavé detaily - zip, garáž na zip a ozdobné
švy

• V pastelových barvách

JANETTE | dámský (H2104/5)
• Originální fleecová vesta
• Krásný střih s vídeňskými švy a dvěma kapsami
• Lemování průramků a stojáčku, zip, garáž na zip
a ozdobné ploché švy v pastelových barvách

Látka
100 % polyester fleece 280 g/m²

Barvy

bílo-mintová
(H2104)

modrá
(H2105)

Fleece
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MICHAEL | pánský (H2100)
• Pánská fleecová mikina
• Skvěle padnoucí modely v krásných tónech
• Kvalitní a tvarově stálé, s plochými švy
• Desing dotažený v detailu
• Decentní doplňky

MARTIN | pánský (H2101)
• Pánská fleecová vesta
• Skvěle padnoucí model v krásných tónech
modré barvy

• Kvalitní a tvarově stálá, s plochými švy
• Decentní doplňky v tmavě šedé barvě

Látka
100 % polyester fleece 280 g/m²

Barvy

modrá

Fleece
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JACKET
pánská (501), dámská (504)
• Fleesová bunda s dvěma kapsami na zip
• V dámské variantě projmutý střih
• Celopropínací na zip
• Rukávy stažené do manžety s pruženkou
• Dolní okraj na stažení elastickou šňůrkou
• Antipilingová úprava na vnější straně

Látka
100 % polyester fleece 280 g/m²

Barvy

NEXT | unisex (518)
• Fleesová vesta klasického střihu
• Dvě přední lištové kapsy na zip
• Dolní okraj na stažení elastickou šňůrkou
• Antipilingová úprava na vnější straně

Látka
100 % polyester fleece 280 g/m²

Barvy

Fleece
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PERFORMANCE
pánská (522), dámská (521)
• Prodyšná softshellová bunda odolná proti dešti
a větru, odnímatelná kapuce

• V dámské variantě projmutý střih zvýrazňující siluetu
• Dvě přední kapsy a 1 náprsní kapsa na zip
v černé barvě u všech barevných variant

• Snadný přístup pro potisk pomocí zipu
na vnitřním předním dílu

• Spodní lem rukávů nastavitelný suchým zipem
• Možnost stažení spodního lemu elastickou
šňůrkou

Látka
softshell 94 % polyester 6 % elastan, prodyšná
membrána, 100 % polyester – micro fleece,
prodyšnost 2 000 g/m² / 24 hod,
voděodolnost 14 000 mm, 300 g/m²

Barvy

VISION
pánská (517), dámská (516)
• Dvouvrstvá softshellová vesta
• V dámské variantě projmutý střih zvýrazňující siluetu
• Dvě přední kapsy na zip umístěné ve členícím
švu

• Snadný přístup pro potisk pomocí zipu na
vnitřním předním dílu

• Možnost stažení spodního lemu elastickou
šňůrkou

Látka
softshell 94 % polyester 6% elastan,
fleece 100 % polyester, 280g/m²

Barvy

Softshell
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TWO IN ONE | dámská (604)
• Dámská sukně s všitými kraťasy ze stejného
materiálu

• Materiál s přídavkem elastanu
• Střih sukně do tvaru A zajišťuje volný pohyb
• Pas s pruženkou a šňůrkou na stažení

Látka
single jersey 95 % bavlna 5 % elastan 200 g/m2

Barvy

LEISURE | dámské (603)
• Dámské kalhoty pro volný čas
• Příjemný elastický materiál s přídavkem elastanu
zaručuje stálý tvar

• Dvě klínové přední kapsy
• Lem v pase se všitou pruženkou
• Spodní okraj nohavic se všitou gumou

Látka
single jersey 95 % bavlna 5 % elastan 200 g/m2

Barvy

Sukně a tepláky
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LEA| dámské
• Dámské legíny dlouhé

Látka
92 % bavlna 8 % elastan 240 g/m2

Barvy

LEANA| dámské
• Dámské legíny ¾

Látka
92 % bavlna 8 % elastan 240 g/m2

Barvy

bílá černá bílá černá
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SANDÁL VOG | unisex (G1263)
• Svršek z pratelného mikrovlákna vzhledu kůže
• Uvnitř prodyšná textilie zajišťující absorpci
vlhkosti

• Polyuretanová podešev
• Vhodný do zdravotnictví a potravinářského
průmyslu

POLOBOTKA FINN | unisex (G1265)
• Svršek z pratelného mikrovlákna vzhledu kůže
• Uvnitř prodyšná textilie zajišťující absorpci
vlhkosti

• Polyuretanová podešev
• Vhodný do zdravotnictví a potravinářského
průmyslu

Materiál
mikrovlákno povrstvené PU (svršek)
PU/PU (podešev)

Norma
EN 20347

Velikosti
36 až 48

Barvy

bílomodrá

Obuv
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PANTOFLE MARS | unisex (G3105)
• Korkové nazouváky se svrškem z materiálu
action leather (štípaná kůže s povrchovou
polyuretanovou úpravou)

• Nastavitelná šířka nártu pomocí dvou kovových
spon

• Prodyšná stélka s bohatou perforací
• Podešev kombinace korku, EVA pěny a vrstvy
mechu

SANDÁL MERKUR | unisex (G3107)
• Korkové sandály s nastavitelným patním
páskem, se svrškem z materiálu action leather
(štípaná kůže s povrchovou polyuretanovou
úpravou)

• Nastavitelná šířka nártu pomocí dvou kovových
spon

• Prodyšná stélka s bohatou perforací
• Podešev kombinace korku, EVA pěny a vrstvy
mechu

Materiál
action leather (svršek), korek/EVA pěna (podešev)

Norma
Splňuje vybrané požadavky EN 20347

Velikosti
36 až 46

Barvy

bílá hnědá

Obuv
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FITCLOG POWER PLUS 002 | unisex
• Anatomicky tvarovaná obuv
• Vhodná pro celodenní nošení
• Z kvalitního, super lehkého materiálu EVA,
pár váží cca 0,4 kg

• Protiskluzová gumová podrážka
• Obuv má antistatické vlastnosti
• Vyvýšená pata zajišťující absorbci energie
• Profilovaná antibakteriální vložka zabraňující
pocení

• Pásek na patu s ozdobným knoflíkem, který se
dá nosit vpředu i vzadu

• Snadná údržba, teplota praní do 50 °C, flexibilní
• Certifikace: CE ISO 20347:2012 OB SRC E A

FITCLOG BASIC 001 | unisex
• Anatomicky tvarovaná obuv
• Vhodná pro celodenní nošení
• Z kvalitního, super lehkého materiálu EVA,
pár váží cca 0,35 kg

• Protiskluzová gumová podrážka
• Vyvýšená pata zajišťující absorbci energie
• Profilovaná antibakteriální vložka zabraňující
pocení

• S průduchy zabezpečujícími větrání
• Pásek na patu s ozdobným knoflíkem, který se
dá nosit vpředu i vzadu

• Snadná údržba, teplota praní do 50 °C, flexibilní
• Certifikace: CE ISO 20347:2012 OB SRC E

Obuv
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FITCLOG POWER 003 | unisex
• Anatomicky tvarovaná obuv
• Vhodná pro celodenní nošení
• Z kvalitního, super lehkého materiálu EVA,
pár váží cca 0,4 kg

• Protiskluzová gumová podrážka
• Vyvýšená pata zajišťující absorbci energie
• Profilovaná antibakteriální vložka zabraňující
pocení

• Pásek na patu s ozdobným knoflíkem, který se
dá nosit vpředu i vzadu

• Snadná údržba, teplota praní do 50 °C, flexibilní
• Certifikace: CE ISO 20347:2012 OB SRC E

Materiál
EVA pěna (svršek), pryž (podešev)

Velikosti
35 až 48

Barvy
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Informace pro měření

Velikosti pro muže a unisex

Obvod hrudníku se měří horizontálně v nejširším místě

Obvod v pase se měří v nejužším místě

Obvod boků se měří v nejširším místě

Pozn.: Údaje v tabulce označují rozměry postav, nikoliv oděvů.
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Velikosti pro ženy
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Informace pro měření

Obvod hrudníku se měří horizontálně (s podprsenkou)

Obvod v pase se měří v nejužším místě

Obvod boků se měří v nejširším místě

Pozn.: Údaje v tabulce označují rozměry postav, nikoliv oděvů.

Konfekční velikost Pláště a tuniky Kalhoty

Tuniky a haleny Pláště a kalhoty Obvod hrudníku (cm) Obvod pasu (cm) Obvod boků (cm)

24 28 76-79 72-75 76-79

26 30 80-83 76-79 80-83

28 32 84-87 80-83 82-87

30 34 88-91 84-87 88-91

32 36 92-95 88-91 92-95

34 38 96-99 92-95 96-99

36 40 100-103 96-99 100-103

38 42 104-107 100-103 104-107

40 44 108-111 104-107 108-111

42 46 112-115 108-111 112-115

44 48 116-119 112-115 116-119

46 50 120-123 116-119 120-123

48 52 124-127 120-123 124-127

50 54 128-131 124-127 128-131

52 56 132-135 128-131 132-135

54 58 136-139 132-135 136-139

56 60 140-143 136-139 140-143

58 62 144-147 140-143 144-147

60 64 148-151 144-147 148-151

62 66 152-155 148-151 152-155

Konfekční velikost
Pláště, tuniky, šaty Kalhoty, ¾ kalhoty a sukně

Obvod hrudníku (cm) Obvod pasu (cm) Obvod boků (cm)

28 76-79 61-63 78-81

30 80-83 64-67 82-85

32 84-87 68-71 86-89

34 88-91 72-75 90-93

36 92-95 76-79 94-97

38 96-99 80-83 98-101

40 100-103 84-87 102-105

42 104-107 88-91 106-109

44 108-111 92-95 110-113

46 112-115 96-99 114-117

48 116-119 100-103 118-121

50 120-123 104-107 122-125

52 124-127 108-111 126-129

54 128-131 112-115 130-133

56 132-135 116-119 134-137

58 136-139 120-123 138-141

60 140-143 124-127 142-145

62 144-147 128-131 146-149

64 148-151 132-135 150-153

66 152-155 136-139 154-157



POKUD NENÍ UVEDENO JINAK

Velikosti
32 - 66

Údržba bílých oděvů

2osbW

Informace k výrobkům Serena
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00
bílá

10
tmavě
modrá

09
světle
modrá

28
žlutá

22
světle
růžová

24
červená

23
tmavě
růžová

25
vínová
(bordó)

30
limetka

tm. modrá
s motivem

46

11
námořní

Barevnice výrobků Serena

47
tyrkysová

32
světle
zelená

33
tmavě
zelená

34
zelená
oper. sály

bílá
s motivem

41
žlutá
s motivem

42
zelená
s motivem

sv. fialová
s motivem

43 44
červená
s motivem

45

Údržba barevných oděvů
nebo oděvů se vzorem

4osbW

Pozn.: Uvedené barvy jsou pouze orientační a od skutečné barvy látky se mohou lišit. Tiskové chyby
a změny v produktovém profilu jsou vyhrazeny.

48
fuchsiová

Informace k doplňkovému sortimentu

00
bílá

02
námořní
modrá

01
černá

03
světle
šedý melír

04
žlutá

05
královská
modrá

07
červená

06
lahvově
zelená

08
písková

09
khaki
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10
naturální

12
tmavě
šedý melír

11
oranžová

13
bordó

14
azurově
modrá

15
nebesky
modrá

19
emerald

16
středně
zelená

20
antracitový
melír

23
marlboro
červená

24
světle
šedá

25
starostříbrná

28
světlá
khaki

29
army

30
růžová

39
trávově
zelená

40
purpurová

43
fuchsiová

44
tyrkysová

49
fuchsia
red

47
levandulová

51
ledově
šedá

59
tmavý
tyrkys

60
denim

62
limetková

63
malinová

64
fialová

67
tmavá
břidlice

69
military

91
neon
orange

90
neon
yellow

92
apple
green

93
petrolejová

94
ebony
gray

95
mátová

97
reflexní
žlutá

98
reflexní
oranžová

36
ocelově
šedá

38
čokoládová

camouflage
grey

camouflage
brown

camouflage
green

21
mandlová

27
kávová

89
neon pink

88
neon
mandarine

96
citronová

Doplňkový sortiment (str. 24-32)

Velikost

muži/unisex

XS

— |—

S

—|46

M

48 |50

L

52 |54

XL

56 |58

2XL

60 |62

3XL

64 |—

4XL

— |—

5XL

— |—

výška postavy 160 160 168 176 184 192 192 192 192

obvod hrudníku 80 |84 88 |92 96 |100 104 |108 112 |116 120 |126 132 |138 144 |150 156 |162

obvod pasu 68 |72 76 |80 84 |88 92 |96 100 |104 108 |114 120 |126 132 |138 144 |150

obvod krku —|— 37 |38 39 |40 41 |42 43 |44 45 |46,5 48 |49,5 51 |52,5 54 |55,5

Velikost ženy XS S M L XL 2XL 3XL

výška postavy 160 160 168 176 184 192 192

obvod hrudníku 76 |80 84 |88 92 |96 100 |104 110 |116 122 |128 134 |140

obvod pasu 60 |64 68 |72 76 |80 84 |88 94 |100 106 |112 118 |124

obvod sedu 84 |88 92 |96 100 |104 108 |112 117 |122 127 |132 137 |142

49
zelená
emerald

32 33 34
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Prodejní podmínky

Oděvy šité na zakázku
Výroba oděvů na zakázku je možná až po schválení výkresu zákazníkem a uhrazení

50% zálohy, pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak.

Dodací podmínky
Zboží vedené skladem je zasíláno do 3 – 4 pracovních dnů. U zboží na objednávku nebo u zakázkové

výroby bude termín potvrzen do 24 – 48 hodin obchodním zástupcem. Zboží je zasíláno přepravní

službou GLS nebo GEIS. Náklady na dodání zboží závisí na velikosti a hmotnosti zboží a na ceníku

dopravce.

Reklamace
Zaslané oděvy zůstávají ve vlastnictví firmy Serena GS s.r.o. až do jejich úplného zaplacení.

Jakékoliv zpoždění s dodávkou není předmětem reklamace a zákazník nemá nárok na náhradu škody

nebo odmítnutí zaslaného zboží. Uvedené dodací termíny mají pouze informativní orientační charakter

a mohou se lišit.

Od kupní smlouvy je možné odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží; je-li dodávka rozdělena

do několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky.

Vrácené zboží musí být nepoškozené, neopotřebené, neznečištěné a neprané. K vrácenému zboží

doporučujeme přiložit: kopii dodacího listu a faktury, pokud tyto dokumenty byly vystaveny, nebo jiný

doklad prokazující koupi zboží.

Zboží nám zašlete do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na naši adresu Serena GS s.r.o., 1. máje 70,

549 01 Nové Město nad Metují. Zboží nezasílejte na dobírku. Zboží zaslané na dobírku nejsme

povinni převzít.

Segmenty

Katalogy pracovních oděvů pro další segmenty (GASTRONOMIE, PRŮMYSL) si můžete vyžádat

u našich obchodních zástupců nebo objednat na e-mailové adrese cz.vedeni@serena-contact.net

mailto:cz.vedeni@serena-contact.net


Kontakty

Váš distributor

Kontaktujte nás
SERENA FRANCE
ZA de la Gravette,

6 rue Jean Baptiste Perrin

33320 Eysines - Francie

Telefon: (+33) 5 56 45 25 29

france@groupserena.com

www.serena-group.com

EURAFRICA TUNISIE
Résidence La SOUKRA CITY,

4ème étage N°C43, Avenue UMA,

2036 LA SOUKRA - Tunisko

Telefon: (+216) 51 36 90 44

tunisie@groupserena.com

www.serena-group.com

SERENA ČESKÁ REPUBLIKA
1. máje 70,

549 01 Nové Město nad Metují

Česká republika

Telefon: (+420) 491 420 789

serena.cz@groupserena.com

www.serena-group.com

SERENA ALBA MAROC
Zone Industrielle (Aïn Sebâa) Sidi Bernoussi,

Lot 37 Mauritania,

20590 Casablanca - Maroko

Telefon: (+212) 5 22 89 60 00

maroc@groupserena.com

www.serena-group.com
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