






• 3265 nehod s účastí chodců 
• z toho v noci bylo usmrceno 49 chodců 
• z toho ve dne bylo usmrceno 44 chodců 
• tězce zraněno bylo 439 chodců 

Dle statistik bylo v roce 2019 evidováno: 



Na každém životě záleží, a proto si klademe za cíl 
zvyšovat bezpečnost a viditelnost každého člověka! 
Díky řadě reflexních inovací u našich produktů se 
budete cítit v bezpečí ve dne i v noci! 



KDE NÁS NAJDETE?
KDE NÁS NAJDETE?

Centrální logistický areál 
Petřvald u Karviné

U Tesly 1825
735 41

Máme již početnou síť maloobchodních prodejen, kde nabízíme nejen 
produkty značky CXS. 
 
Prodejny jsou téměř v každém koutě naší republiky. Na vybraných 
pobočkách můžete také oslovit naše obchodní zástupce, kteří se Vám 
budou plně věnovat.
 
Naše prodejny neustále renovujeme a zvelebujeme tak, aby skvěle 
reprezentovali značku CXS a naši zákazníci se v nich cítili co nejlépe! 

Ostrava - Poruba



Brno - Křenová České Budějovice Havířov Hlučín

Jihlava Kolín Kladno Liberec

Opava Ostrava - Poděbradova Pardubice

Praha Příbram

Třinec Zlín Mladá Boleslav Brno - Vídeňská

Ústí nad Labem Petřvald Olomouc Jablonec nad Nisou

Plzeň Bratislava Košice Prešov

Ostrava - Vítkovice



Materiál: 93% nylon 7% elastan 
Gramáž: 220 g/m2 

CORDURA®: 100% nylon 
Doplňkový materiál: 100% polyester

CXS NAOS
Nejnovější montérková kolekce značky CXS!

KAPSA NA ZIPSYSTÉM VĚTRÁNÍ ODEPÍNACÍ KAPSA

MATERIÁL CORDURA® NA KOLENOU

v katalogu na str. 40





NÁPRSNÍ KAPSY S KLOPAMI

CXS PHOENIX

Materiál: kepr 65% polyester 35% bavlna 
Gramáž: 190 g/m2 

Nová fluorescenční barva v kolekci CXS PHOENIX 
zvyšuje bezpečnost a díky nízké gramáži materiálu 
je ideální do pracovního nasazení v letních dnech!

ZAPÍNÁNÍ NA ZIP

Stávající barevné kombinace v kolekci CXS PHOENIX 



CXS PHOENIX
RUKÁVY S PRUŽNOU MANŽETOU

v katalogu na str. 72



CXS HALIFAX

Základní materiál: 60 % bavlna 40 % polyester
Gramáž: 190 g/m2 

Doplňkový materiál: 65 % polyester 35 % bavlna 
Síťovina: 100 % polyester

SÍŤOVINA V ZADNÍ KOLENNÍ ČÁSTI 
PRO LEPŠÍ ODVĚTRÁVÁNÍ

VĚTRÁNÍ V PODPAŽÍ SKRYTÁ KAPSA

Výstražné oděvy CXS HALIFAX ve dvou barvách 
zajistí bezpečí při práci a díky nízké gramáži jsou 
velmi vhodné do práce v letních měsících!

ZDVOJENÁ KOLENA S MOŽNOSTÍ 
VLOŽENÍ KOLENNÍCH VÝZTUH



CXS HALIFAX

Komplet blůzy a kalhoty, případně blůzy a kalhot s laclem, splní 
normu EN ISO 20471 - třídy 3 (samostatně pouze třídy 2)

ZADNÍ ČÁST BLŮZY SE SÍŤOVINOU

v katalogu na str. 126



CXS BENSON
Kolekci CXS BENSON jsme letos rozšířili o softshellovou bundu, 
výstražnou zateplenou bundu a vestu, které nejenže vypadají 
skvěle, ale díky voděodolnosti, hodnotám paropropustnosti  
a TPU membráně jsou velmi praktické a pohodlné.

VÝSTRAŽNÁ SOFTSHELLOVÁ BUNDA  
CXS BENSON SPLŇUJE NORMU 

EN ISO 20471

2

ZATEPLENÁ VÝSTRAŽNÁ BUNDA  
CXS BENSON SPLŇUJE NORMY 

EN ISO 20471

2

EN 343+A1 EN 14058
3
1

1

X
X

X
X

VÝSTRAŽNÁ VESTA 
CXS BENSON SPLŇUJE NORMU 

EN ISO 20471

2

v katalogu na str. 136



CXS BENSON



OCHRANNÁ SOUPRAVA 
CXS ENERGETIK MULTI
Naši původní pánskou ochrannou soupravu CXS ENERGETIK 
jsme vylepšili o další ochranné vlastnosti! 

Normy, které souprava splňovala: 

Nové a inovované normy 

REFLEXNÍ DOPLNĚK       KRYTÉ ZAPÍNÁNÍ NÁŠIVKA S NORMAMI

v katalogu na str. 151



REFLEXNÍ DOPLŇEK NA KLOPĚ KAPSY

OCHRANNÁ SOUPRAVA 
CXS ENERGETIK MULTI OBLEK DO DEŠTĚ  CXS PU

NÁŠIVKA S NORMAMI

Novou barevnost obleku CXS PU jsme opatřili reflexním 
prvkem pro viditelnost a bezpečí v nepřízni počasí!

Nová barva!

Doprodej!

v katalogu na str. 173



• pas s gumou v bocích
• poutka na opasek
• 4 přední kapsy 
• lehké vycházkové kraťasy
• zadní kapsa na zip

CXS DIXON

Základní materiál: 92 % polyester 8 % elastan
Doplňkový materiál: 65 % polyester 35 % bavlna
Gramáž: 180 g/m2

K maskáčovým oděvům CXS DIXON 
jsme přidali pánské kraťasy!

REFLEXNÍ LOGO NA NOHAVICI

v katalogu na str. 180



CXS DIXON  CXS VEGAS
Nová výstražně žlutá barevnostní kombinace u pánských bund!

TPU

v katalogu na str. 191



CXS NORFOLK

• Svrchní materiál: 96 % polyester 4 % elastan 
• Podšívka: 100 % polyester fleece 
• větrání v podpaží
• vnitřní manžety v rukávech
• odolnost materiálu proti průniku vody 8000 mm 
• paropropustnost 3000 g/m2/24hTPU

v katalogu na str. 184



CXS NORFOLK CXS DAYTON

• Materiál: 100 % polyester 
• kapuce napevno 
• kapsa na rukávu
• stahování v dolním okraji
• odolnost materiálu proti průniku vody 8000 mm 
• paropropustnost 3000 g/m2/24hTPU

v katalogu na str. 184



TPU

DÁMSKÉ BUNDY

CXS ORLEANS    CXS FARGO

• odepínací kapuce
• vnitřní manžety v rukávech
• stahování v dolním okraji
• reflexní doplňky 
• TPU membrána
• odolnost materiálu proti průniku   
    vody 10 000 mm mimo oblast švů 
• paropropustnost 3000 g/m2/24h

• prodloužená
• kapuce napevno  
• regulovatelné manžety na rukávech
• vnitřní manžety v rukávech
• spodní kryté kapsy na zip
• reflexní doplňky 
• lepené švy
• odolnost materiálu proti průniku   
    vody 3000 mm 
• paropropustnost 3000 g/m2/24h

TPU

v katalogu na str. 199

v katalogu na str. 201



• zateplená
• odepínací kapuce
• regulovatelné manžety na rukávech
• stahování v dolním okraji
• vnitřní kapsa
• lepené švy
• reflexní doplňky  
• odolnost materiálu proti průniku  
    vody 2000 mm
• paropropustnost 2000 g/m2/24h

DÁMSKÉ BUNDY ZMĚNA BARVY DÁMSKÉ BUNDY

CXS KENOVA

VNITŘNÍ KAPSA NA MOBIL

TPU

v katalogu na str. 203



• letní
• pevný pas s elastickým páskem
• větrání v zadní kolenní části
• reflexní doplňky 

PÁNSKÉ KALHOTY

CXS OREGON
Materiál: 95 % nylon 5 % elastan
Gramáž: 135 g/m2

v katalogu na str. 237



•zimní pánské a dámské kalhoty 
• odepínací šle s nastavitelnou  
    velikostí
• zip dole na nohavicích
• vnitřní protisněžný pás  
    ve spodní části nohavic
• odolnost materiálu proti průniku  
    vody 5 000 mm mimo oblast švů 
• paropropustnost 5000 g/m2/24h

CXS TRENTON

• letní pánské kalhoty
• flexibilní pas s možností upravení velikosti
• 4 přední kapsy
• větrání na stehně a v zadní kolenní části
• odolnost materiálu proti průniku vody  
    5 000 mm mimo oblast švů 
• paropropustnost 5000 g/m2/24h

CXS AKRON

CXS OREGON
PÁNSKÉ A DÁMSKÉ 
KALHOTY

v katalogu na str. 238 - 239



Pánská černá

Pánská šedá

Dámská černá

NOVÉ BARVY

• vhodné jako 1. nebo 2. vrstva
• raglánový dlouhý rukáv
• nově reflexní logo na zipu

Materiál: 87 % polyester 13 % elastan
Gramáž: 230 - 240 g/m2

CXS MALONE

v katalogu na str. 222



NOVÉ BARVY
CXS TORONTO

Pánská mikina CXS TORONTO 
nově také v celočerné variantě!

v katalogu na str. 221



PÁNSKÁ BUNDA

CXS JERSEY

Základní materiál: 100 % polyester 
Doplňkový materiál: 90 % polyester 10 % elastan

Nová pánská bunda CXS JERSEY 
v moderních barevných provedeních!

v katalogu na str. 188



PÁNSKÁ BUNDA

VNITŘNÍ MANŽETA NA RUKÁVU

• lehká
• reflexní doplňky
• TPU membrána
• odolnost materiálu proti průniku vody 3000 mm mimo oblast švů  
    a mimo doplňkového materiálu na zádech a v podpaží
• paropropustnost 3000 g/m2/24h



• nová barva motivu trika CXS DARREN 
• zdvojené švy v kontrastní barvě
• postranní švy
• finální silikonová úprava

NOVÁ BARVA TRIČKA

CXS DARREN
v katalogu na str. 225



• průkrčník do V
• raglánový rukáv 
• finální silikonová úprava

DÁMSKÉ TRIKO

CXS MARY
v katalogu na str. 227



Nové barvy ponožek 
CXS SOFT

Stávající barvy 

PONOŽKY

CXS SOFT

   Materiálové složení:  
   46 % bavlna 30 % polypropylen  
    21 % polyamid 3 % elastan

• funkční 
• elastické
• snížené
• froté chodidlo s polypropylenem

v katalogu na str. 248 - 249



CXS LOWER

• 40 % MODAL 40 % bavlna 9 % polypropylen  
    8 % polyester 3 % elastan

• 75 % bavlna 23 % nylon 2 % elastan
• vhodné do tenisek i espadrilek
• protiskluzové silikonové proužky 
    uvnitř na patě

PONOŽKY
CXS LOWER 
CXS NEVIS

CXS NEVIS

PONOŽKY

CXS SOFT



CXS ISLAND BENSON S1P
Nejnovější obuv v kolekci CXS ISLAND!

• bez kovových součástí
• reflexní doplňky 
• kompozitová špice a kevlarová planžeta
• podšívka: prodyšná a oděru odolná
• třívrstvá, pohodlná, anatomická vložka
• splňuje hodnoty ESD 
• odolnost vůči kontaktnímu teplu  
    do 300°C



CXS ISLAND BENSON S1P

Samozřejmě jsme nezapomněli vybavit obuv reflexními doplňky v duchu našeho hesla 
BUĎ VIDĚT! BUĎ V BEZPEČÍ!

v katalogu na str. 316



Novinka v kolekci 
CXS WORK!

CXS WORK 
SOLID S3



REFLEXNÍ DOPLŇKY

• svršek: 1,8 - 2 mm kvalitní hovězí lícová kůže
• límec: vepřová kůže
• jazyk: hovězí kůže
• kompozitová špice, kevlarová planžeta
• podšívka: prodyšná a oděruvzdorná mesh textilie
• podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná 
• odolnost vůči kontaktnímu teplu do do 300°C

PU OCHRANA PROTI OKOPU

v katalogu na str. 322



CXS DOG DOBRMAN O1/S1
NOVÝ DESING OBUVI

• svršek: 1,4 - 1,6 mm broušená kůže kombinovaná s prodyšnou  
    tkaninou Cambridge
• PU reflexní doplňky
• podšívka: prodyšná, oděru odolná
• podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná



CXS DOG DOBRMAN O1/S1
NOVÝ DESING OBUVI

Starý design 

Další modely obuvi z kolekce 
CXS DOG

v katalogu na str. 301



CXS WHITE PAOLA

BÍLÁ OBUV

CXS WHITE BEA a PAOLA
• svršek: 2mm mikrovlákno
• stélka: vepřová kůže měkčená pohodlnou pěnou
• podešev: jednohustotná PU

CXS WHITE BEA

v katalogu na str. 335



CXS WHITE BEA a PAOLA

• ideální reflexní doplněk k obuvi značky CXS! 
• materiál: 100 % polyester 
• délka: 130 cm

REFLEXNÍ TKANIČKY

v katalogu na str. 341



Novinka v kolekci CXS ISLAND!

TREKKINGOVÁ POLOBOTKA

CXS ISLAND TRINIDAD 

• svršek: prodyšná tkanina mesh + PU doplňky
• podšívka: prodyšná mesh tkanina
• podešev: phylon + guma

v katalogu na str. 319



Dámské i pánské nazouváky CXS TREND jsme rozšířili o novou barvu!

Dámské provedení

Pánské provedení

CXS ISLAND TRINIDAD CXS TREND

• odolnost proti uklouznutí na suchém i mokrém povrchu

VOLNOČASOVÝ NAZOUVÁK
v katalogu na str. 328



CXS BENSON
Nejnovější rukavice doplňující produkty CXS BENSON!

KOMBINOVANÁ RUKAVICE

• silikonová aplikace na prstech
• zapínání na suchý zip
• reflexní doplněk

EN 388

3131X

v katalogu na str. 364



CXS BENSON
KOMBINOVANÁ RUKAVICE NOVÉ NORMY

RUKAVICE

CXS PATON RED

CXS LORNE

Nově tato svářecí rukavice splňuje normy  
EN 388/3133X a EN 407/413X3X

Nově tato svářecí rukavice splňuje normy  
EN 388/2112X a EN 407/412X3X

v katalogu na str. 388



NOVÉ NORMY U RUKAVIC

Nově tato rukavice splňuje normy  
EN 388 a EN 511

CXS TECHNIK WINTER

Níže uvedené rukavice splňují  
nově inovovanou normu EN 407!

CXS ROXY  
DOUBLE WINTER

CXS ROXY 
BLUE WINTER



CXS ICA

CXS ROXY WINTER

CXS COLCA

CXS ROXY



CXS STAVBAŘ
Nová barva, moderní reflexně žlutá!

NOVÁ BARVA PŘILBY

Barevně Vám novinka bude ladit 
k výstražným kolekcím značky 
CXS a zároveň je přilba zárukou 
nejvyšší bezpečnosti při práci!

vnitřní strana helmy

v katalogu na str. 442



CXS STAVBAŘ
NOVÁ BARVA PŘILBY



CXS ROUŠKA

Vzhledem k situaci posledních měsíců  
pro Vás do sortimentu zařazujeme  
jako novinku CXS ROUŠKU!

Materiál: 100 % polypropylen 
• netkaná textilie
• integrovaný nosní pásek
• upínání gumičkou za uši
• třívrstvá
• 10 ks v balení

v katalogu na str. 166 / 460 



DEZINFEKCE
Nově také nabízíme široký sortiment dezinfekcí, dezinfekčních 
gelů, mýdel a prostředků na dezinfekci ploch pro ideální ochranu!

• ničí bakterie, viry a plísně
• virucidní účinnost proti   
    obaleným virům

v katalogu na str. 548 - 549



ZNAČKY CXS
NOVÉ PROVEDENÍ BATOHU A SPORTOVNÍCH TAŠEK

Nově jsme pro Vás připravili batoh 
a tašky CXS v černo-zelené barev-
nosti doplněné reflexními prvky! 
Ideální volba pro Váš volný čas!

Stará barevnost



ZNAČKY CXS
NOVÉ PROVEDENÍ BATOHU A SPORTOVNÍCH TAŠEK

v katalogu na str. 488



NOVINKY

• CXS plastové hrablo na sníh s kovovou násadou

• nové balení roušky CXS DUST, balení po 3 ks

• nová barva ručníku CXS FAST DRY

• nová barva osušky CXS FAST DRY

• mop kapsový z mikrovlákna, 40 cm

• mop kapsový z žinylky, 40 cm

• náhradní břity pro CXS odlamovací nůž

• držák mopu, kapsový, mechanický, 40 cm

• teleskopická tyč, délka 100-160 cm



NOVINKY DOPRODEJ
• Obuv kotníková CXS WORK HURON S1 SRC

• Obuv sandál CXS NAMIB, černo – modrá

• Obuv kotníková pérko CXS DRAGO, černá

• Rukavice NITA protipořezové, máčené v nitrilu , vel. 7

• Kalhoty REDMOND, pánské, šedé

• Oblek PU, nepromokavý, zelený

• kolekce CXS SIRIUS BRIGHTON, pánská, modro-oranžová

• Čepice AMOS, s kšiltem, letní

• Rukavice CXS CITA 3F, protipořezové, zkrácené prsty, vel. 8, 9, 10

• Obuv kotníková CXS WORK OGDEN S1 SRC

• Bunda VEGAS, zimní, dětská, modro-černá, zeleno-černá

• Rukavice RITA  protipořezové, vel. 08

• Rukavice TITA protipořezové, v dlani PVC terčíky, vel. 8 a 10

• Ponožky SOFT, červené, modré, zelené

• kolekce CXS ORION TEODOR, pánské, tmavě modro-černé

• Obuv holeňová TIMUR, koženofilcová, černá

• Mikina HARRIET, dámská, obě barvy

• Rukavice BOJAR WINTER, zimní, kombinované, vel. 11

• Obuv kotníková WIBRAM, černá

• Bunda ALABAMA, zimní, pánská, černá

• Obuv holínky MOON WINTER, zimní, zelené

• Bunda VANCOUVER, zimní, černo-žlutá

• Kalhoty MISSISSIPPI, pánské, šedé

• Kalhoty MISSISSIPPI, dámské, šedé

• Kalhoty MONTPELIER, černé, zimní

• Bunda TACOMA, dámská, červeno-černá

• Obuv holínky MOON WINTER, zimní, zelené

• Kalhoty MONTPELIER, černé, zimní

• Trenýrky NICK, pánské, tm.modrá, vel. S

• Kalhoty BOSTON, unisex,  černé

• Ponožky RS, nízké, bílé

• Bunda FREMONT, pánská, červeno-černá



PŘIPRAVUJEME!

Představujeme Vám inovaci kalhot VENATOR. Upravili jsme 
kapsy, přidali integrovaný flexibilní pas a reflexní doplňky.

• kalhoty CXS VENATOR II

REFLEXNÍ PRVEK



• Antistatické a ESD  
    rukavice 
• konce prstů máčené   
    v polyuretanu 

• Antistatické a ESD  
    rukavice 
• dlaň a prsty máčené   
    v polyuretanu 

PŘIPRAVUJEME! • rukavice CXS ADGARA

• rukavice CXS SILOLI

• Normy: EN 420, EN 388 / 4131X, EN 16350

• Materiál: 100 % polyester s uhlíkovým vláknem

• Normy: EN 420, EN 388 / 1131X, EN 16350

• Materiál: 100 % polyester s uhlíkovým vláknem








