
Odolný pracovní oděv 
a hygienický oděv na dojení 
Kvalitní pracovní oděvy pro 
každého a kamkoliv
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Představení pracovních oděvů 
DeLaval 

Farmaření na mléčných farmách klade 
na pracovní oděv vysoké požadavky. 
Jste vystaveni takovým podmínkám, 
kdy je nutné plnit různé úkoly od 
jemné až po tvrdou fyzickou práci, vše v 
širokém rozsahu tělesných pozic. Nový 
sortiment pracovních oděvů DeLaval 
tyto požadavky komfortně splňuje.

Ochrana a komfort bez kompromisů
Oblečení, které je navrženo s ohledem na způsob vaší práce, 
znamená použití materiálu, který je odolný a zároveň i pohodlný. 
Pracovní oblečení společnosti DeLaval poskytuje flexibilitu volného 
pohybu, ochranu zajišťující práci v čistotě a v suchu a také dlouhou 
životnost.

Pracovní oděv DeLaval do vnějších podmínek je zesílen tkaninou 
CORDURA® v místech, kdy to nejvíce potřebujete: na kolenou, 
loktech a kapsách. To je doplněno pružným vysoce odolným 
materiálem, který vám umožňuje volně se ohýbat, natahovat se a 
roztahovat.

Reflexní prvky zlepšují viditelnost za tmy.
A protože při této práci je snadné se ušpinit, je materiál, který 
používáme v našich svrchních oděvech, odolný proti vodě i skvrnám. 
Jednoduše ho otřete a pokračujte.

Vypadat skvěle není nikdy na škodu
Je jisté, že stáj není přehlídkové molo. Když ale vy i váš pracovní tým 
dobře vypadáte a cítíte se profesionálně, je snazší se v tom, co děláte, 
více angažovat. A ačkoliv nejnovější módní trendy nemusí pro vaše 
krávy nic znamenat, na výběru pracovního oděvu, který budete 
používat po mnoho let, skutečně záleží.
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Odolný pracovní oděv 
Základním rysem pracovních oděvů DeLaval je funkčnost, kvalita 
a design. Kapsy odpovídající velikosti jsou umístěny na správných 
místech. Vysoce kvalitní látka odolává extrémnímu opotřebení 
a přitom nabízí maximální pohodlí a poutavý design. Odolné 
pracovní oděvy společnosti DeLaval jsou vyrobeny speciálně 
pro farmáře a jsou výsledkem našich dlouhodobých zkušeností v 
prvovýrobě mléka.
Jestliže si obléknete odolný pracovní oděv DeLaval, poznáte ten 
rozdíl!

Kvalitou to však nekončí. 
Když hovoříme o důrazu 
na detaily, jedná se o 
takové drobnosti, jako je 
například elastický pas, 
strečový límec, vycpávky 
ramen nebo manžety, které 
umocňují ten skutečný 
rozdíl. Ergonomické linie 
pro větší svobodu pohybu.
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Odolný pracovní oděv 

Klasická kombinéza DeLaval 

Tuto kombinézu lze nosit samostatně nebo i 
na jiném oblečení. Udrží vás v teple a v čistotě, 
protože na ní nejsou žádné otvory, aby se mohla 
dovnitř dostat špína nebo chlad. Tato vysoce 
odolná kombinéza má kapsy na chrániče kolen 
pro zajištění maximální pohodlnosti a zesilující 
tkaninu CORDURA ®, kterou většina z vás
pro dosažení delší životnosti potřebuje. Pružná 
oblast v oblasti zad poskytuje vynikající volnost 
při pohybu. A také tu najdete mnoho kapes na 
vše, co potřebujete.

• odolné proti vodě a skvrnám
• kapsy na kolenní chrániče z materiálu

CORDURA®
• dvojitá kapsa na skládací metr vpravo
• snadný přístup k bočním kapsám pod

kombinézou
• elastická část v oblasti zad
• 3M prvky vpředu i vzadu
• nastavitelné dvojité rukávy pro extra ochranu
• Napoleon kapsa pod krytem zipu

Materiál: 65% bavlna / 35% polyester  
Barva: modrá a černá 
Modely: pro obě pohlaví

Velikost: Číslo výrobku:         
XS/46 88576401  
S/48 88576402  
M/50 88576403  
L/52 88576404  
XL/54 88576405  
XXL/56 88576406
3XL/58 89104301
4XL/60 89104302

Snadno oblékatelná kombinéza DeLaval 

Tato kombinéza se perfektně hodí pro nošení 
samostatně nebo pro větší ochranu a hygienu 
jako horní vrstva na dalším oblečeni. Vyznačuje 
se dvěma dlouhými zipy od paty až ke krku.  Díky 
tomu je oblékání a vysvlékání tak jednoduché, 
že ji stačí pouze rozepnout a vystoupit z ní - aniž 
byste se museli vyzout. Elastická část v oblasti 
zad poskytuje vynikající volnost pohybu a dvojité 
rukávy vás udržují v suchu a komfortu.

• dva zipy vpředu od nohavice až po límec
• nastavitelné dvojité rukávy pro extra ochranu
• odolné proti vodě a skvrnám
• dvojitá kapsa na skládací metr vpravo
• elastická část v oblasti zad
• snadný přístup k bočním kapsám 

pod kombinézou
• 3M prvky vpředu i vzadu
• Napoleon kapsa pod krytem zipu

Materiál: 65% bavlna / 35% polyester  
Barva: modrá a černá
Modely: pro obě pohlaví

Velikost: Číslo výrobku:    
XS/46  88576501
S/48  88576502 
M/50  88576503 
L/52  88576504 
XL/54 88576505
XXL/56 88576506
3XL/58 89104401

4XL/60 89104402

Kombinéza se šlemy DeLaval 

Staráme se o vaše záda. Tato kombinéza se 
šlemy umožňuje maximální ochranu a volnost 
pohybu. Ať už se ohýbáte nebo natahujete, vaše 
záda zůstávají v teple a jsou stále krytá. Použitý 
materiál je odolný vůči vodě a skvrnám a u kapes 
na chrániče kolen 
je zesílen tkaninou CORDURA® Ergonomický střih 
vám umožňuje volnost pohybu a díky elastickým 
šlím i komfort v každé pozici.

• odolné proti vodě a skvrnám
• kapsy na chrániče kolen zesílené tkaninou

CORDURA®
• střih umožňující volnost pohybu
• postranní, zadní a stehenní kapsy
• 3M prvky vpředu i vzadu

Materiál: 65% polyester / 35% bavlna  
Barva: modrá 
Modely: pro obě pohlaví

Velikost: Číslo výrobku:   
XS/46  88444001
S/48  88444002
M/50  88444003
L/52  88444004
XL/54 88444005
XXL/56 88444006
3XL/58 89104101

4XL/60 89104102
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Pracovní bunda DeLaval 

Zůstaňte v teple a suchu. Pracovní 
bunda DeLaval kombinuje odolnost 
s pohodlností. Ergonomický střih 
rukávů a strečové partie na zádech  
a ramenech poskytují volnost 
v pohybu. Je vyrobena z trvanlivého 
a prodyšného materiálu, který je 
odolný vůči skvrnám i vodě.  
Pro extra zesílení na namáhaných 
místech na kolenou je zesílena 
tkaninou CORDURA®.

• odolné proti vodě a skvrnám
• pružné partie v ramenou, pažích
a na zádech

• přední zip s chráničem vousů 
a brady

• kolena zesílená tkaninou
CORDURA®

• integrované prsní, postranní 
a vnitřní kapsy

• 3M prvky vpředu i vzadu

Materiál: 65% polyester / 35% bavlna
Barva: modrá a černá  
Modely: pro obě pohlaví
Velikost: Číslo výrobku:    
XS/46 88442501
S/48 88442502
M/50 88442503
L/52  88442504
XL/54 88442505
XXL/56  88442506
3XL/58  89103801
4XL/60  89103802

Izolovaná softschellová bunda     
DeLaval  

Zablokujte chlad bez ztráty svého 
stylu. Tato softschellová bunda je 
vyrobena z jemného a pohodlného 
materiálu, který je také odolný proti 
vodě a větru.
Pro udržení vnitřní teploty jsou rukávy 
a trup vycpané izolačním materiálem. 
Ergonomický střih zajišťuje maximální 
volnost pohybu bez nutnosti použití 
větší velikosti. Postranní kapsy jsou 
chráněné voděodolnými zipy.  
A co je opravdu vychytané, do 
vnitřních kapes se vejde malý tablet  
a chytrý telefon.

• vodě a větru odolná
• prodyšná pružná tkanina
• izolační vycpávky
• 3M prvky vpředu i vzadu
• flísový vnitřní límec
• odnímatelná kapuce s kšiltem
• chráněné postranní a vnitřní kapsy
• vnitřní manžety s otvorem pro palec
• prodloužená zádová část

Materiál: 65% polyester / 35% bavlna
Barva: modrá a černá  
Modely: pro obě pohlaví 

Velikost: Číslo výrobku: 
XS 88444201
S 88444202  
M 88444203
L 88444204
XL 88444205
XXL 88444206
3XL 89104201

4XL 89104202 

Softshellová bunda DeLaval 

Ať prší nebo svítí slunce, tato bunda 
bude vaším přítelem. Komfortní  
a jemná bunda odolá vůči větru  
a dešti vám pomáhá vyrovnat se s 
náladovým počasím na farmě  
i mimo ni. Ergonomický střih, výrazné 
barvy a linie a dobře promyšlené 
detaily
- oko přitahující reflexní prvky
a praktické kapsy - připojte módní styl 
a získáte záviděníhodný vzhled všude, 
kam půjdete

• vodě a větru odolná
• prodyšná pružná tkanina
• 3M prvky vpředu i vzadu
• flísový vnitřní límec
• chráněné postranní  a vnitřní kapsy
• prodloužená zádová část
• lze ji prát při 30 ºC

Materiál: 65% polyester / 35% bavlna
Barva: modrá a černá  
Modely: pro obě pohlaví  

Velikost: Číslo výrobku: 
XS 88944701
S 88944702  
M 88944703  
L 88944704  
XL 88944705  
XXL 88944706  
3XL 89104601  

4XL 89104602  
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Pracovní kalhoty DeLaval  

Kalhoty s dlouhou životností, které 
vám umožňují nechat se pohltit 
prací. Pracovní kalhoty DeLaval 
jsou navrženy tak, aby byly 
pohodlné a volné
V pohybu bez ohledu na to,  
v jaké pozici jste. Mají kapsy  
na chrániče kolen, které  
v případě potřeby umožňují 
vložení speciálních tlumicích 
chráničů. Na namáhaných  
místech jsou zesíleny tkaninou 
CORDURA®, čímž se prodlužuje  
i jejich životnost.
Naše dámské kalhoty mají střih 
vyhovující více ženám a  
poskytují komfort bez 
kompromisu na jejich vlastnosti  
a odolnost. 

• samostatné dámské a pánské
modely

• odolné proti vodě a skvrnám
• kapsy na chrániče kolen zesílené
tkaninou CORDURA®

• střih umožňující volnost pohybu
• elastická pasovka
• postranní, zadní a stehenní 
kapsy

• 3M prvky vpředu i vzadu

Materiál: 65% polyester / 35% 
bavlna
Barva: modrá

Modely: pánské a dámské

Velikost: Číslo výrobku:
Men C46 88439402
Men C48 88439403
Men C50 88439404
Men C52 88439405
Men C54 88439406
Men C56 88439407
Men C58 88439408
Men C60 89103601
Women 34 88444301
Women 36 88444302
Women 38 88444303
Women 40 88444304
Women 42 88444305
Women 44 88444306
Women 46 88444307

Zimní bunda DeLaval 

Jedná se o dvouvrstvou odlehčenou bundu, 
ve které se budete cítit pohodlně i v té 
největší zimně. Silná a vůči povětrnostním 
podmínkám odolná svrchní vrstva má  
skrytou kapuci a zakryté kapsy, abyste  
zůstali vy i vaše věci v bezpečí. A když  
bude tepleji, je snadné sejmout flísovou 
spodní vrstvu. Zůstává věrná stylovému 
vzhledu oděvní řady DeLaval a je také  
líbivá na pohled.

• vhodná do studených a nepříznivých 
podmínek
• odolné materiály
• integrovaná kapuce složená do límce
• mnoho zakrytých kapes
• ochrana brady
• vnitřní vložku lze také nosit samostatně

Materiál: 65% polyester / 35% bavlna
Barva: modrá a černá  
Modely: pro obě pohlaví 

Velikost: Číslo výrobku:     
XS 88579601
S 88579602
M 88579603
L  88579604
XL 88579605
XXL  88579606
3XL 89104501

4XL  89104502

Vysoce funkční tričko DeLaval 

Pracovní oděvy, které jsou pohodlné  
a praktické, začínají vždy s dobrou spodní 
vrstvou. Naše vysoce funkční triko dobře 
vypadá a výborně se v něm cítíte. Protože se 
jedná o 100% mikro polyester, může si vaše 
tělo regulovat svoji teplotu bez toho, aniž 
byste se museli potit. A protože ho lze prát 
při 60 °C, můžete ho neustále znovu a znovu 
prát.

• komfortní mikro polyester

Materiál: 65% polyester / 35% bavlna
Barva: modrá a černá  
Modely: pro obě pohlaví  

Velikost: Číslo výrobku:      
S 87794401
M 87794402
L  87794403
XL 87794404

XXL  87794405
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1. Modrá kšiltovka DeLaval 
Elegantní, praktická, kvalitní 
kšiltovka s logem DeLaval. Materiál: 
bavlněný kepr 
Barva: modrá
Velikost: Číslo výrobku:
jedna velikost 857986012 

2.  Pletená vlněná čepice 
DeLaval Materiál: 50% vlna, 50% 
akrylová podšívka: 100% bavlna
Barva: modrá s trojúhelníkovým  
             vzorem
Velikost: Číslo výrobku:
jedna velikost 89721033 

3. Jednorázový oblek s 
kapucí (1 sáček = 5 ks) 
Velikost: XL, XXL 
Velikost: Číslo výrobku:         
XL 88549201
XXL 88549202

4. Pouzdro na připevnění 
na kalhoty DeLaval
Materiál: Cordura 
Barva: černá
Velikost: Číslo výrobku: jedna 
velikost 88621501

5. Chrániče kolen
(1 sada = 1 pár) 
Materiál: pěnový PE
Barva: modrá 

Velikost: Číslo výrobku:        
jedna velikost 88576601

6. Jednorázové návleky na 
boty DeLaval 
(1 ks = sáček s 50-ti páry) 
Velikost: Číslo výrobku: 
jedna velikost 92735910

1

6

7a 7b 7c

2 3

4

5

7a. Tenké 
ponožky DeLaval
Materiál:
80% polyester / 
19% polyamid /
1% lycra
Velikost:     Č. výrobku: 
37/39 89721070

40/42 89721071

43/45 89721072

46/48 89721073

7b. Polovlněné 
ponožky DeLaval 
Materiál:
65% vlna /
33% polyamid /
2% lycra
Velikost:     Č. výrobku: 
37/39 89721060

40/42 89721061

43/45 89721062

46/48 89721063

7c. Tlusté vlněné 
ponožky DeLaval 
Materiál:
70% vlna /
29% polyamid /
1% lycra
Velikost:     Č. výrobku: 
37/39 89721050

40/42 89721051

43/45 89721052

46/48 89721053
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•  ocelová špička boty
•  podešev vysoce odolná proti uklouznutí s 
hrubým vzorem
•  snadno čistitelný profil vzoru podešve
•  inovovaná stélka obuvi pro dosažení komfortu 
a jistoty při chůzi
•  reflexní páska na obuvi pro zlepšenou viditelnost
•  modrý podšívkový materiál, antibakteriálně 
ošetřený 
Materiál: polyuretan PU, odlehčený 
Barva: černá 

DeLaval bezpečnostní holínky 
Tyto pohodlné polyuretanové ochranné 
holínky mají nízkou hmotnost a jsou 
tepelně izolované. Jsou odolné vůči 
působení výkalů a oleje a mají energii 1 
absorbující podrážku, která zajišťuje 
dlouhodobou životnost.

Inovované bezpečnostní holínky.  
Inovace zahrnují:

DeLaval bezpečnostní holínky

Velikost Č. výrobku  

EU 37 / US 4 85208637

EU 38 / US 5 85208638

EU 39 / US 6 85208639

EU 40 / US 7 85208640

EU 41 / US 8 85208641

EU 42 / US 9 85208642

EU 43 / US 10 85208643

EU 44 / US 11 85208644

EU 45 / US 12 85208645

EU 46 / US 13 85208646

EU 47 / US 14 85208647

EU 48 / US 15 85208648

Vložka do bot

Velikost: Č. výrobku:       

EU 37 / US 4 92000537

EU 38 / US 5 92000538

EU 39 / US 6 92000539

EU 40 / US 7 92000540

EU 41 / US 8 92000541

EU 42 / US 9 92000542

EU 43 / US 10 92000543

EU 44 / US 11 92000544

EU 45 / US 12 92000545

EU 46 / US 13 92000546

EU 47 / US 14 92000547

EU 48 / US 15 92000548



10  Robust work wear10  Hygienic milking wear



Hygienický oděv na dojení 11

Hygienický oděv na 
dojení  
Dojnice představují základní 
kámen hospodaření na 
mléčné farmě a společnost 
DeLaval ví, že farmáři musí 
při produkci kvalitního mléka 
splňovat přísné
hygienické požadavky.

A protože je dojení tak důležité, 
navrhli jsme speciálně pro dojiče hygienické a 
pohodlné pracovní oděvy.  
Společnost DeLaval nabízí oděvy s dvojitou 
tkaninou s vodě odpudivým materiálem 

Kombinéza dojiče DeLaval 

Tato kombinéza je speciálně vyvinuta 
pro udržení dojiče v teple a suchu  
i ve vlhkém prostředí. Konce rukávů 
a vše od pasu dolů je pokryto další 
vodě odolnou vrstvou a trojité 
manžety zajistí, aby se do vašich 
rukávů nedostala žádná voda.  
Tato kombinéza je vybavena 
pohodlnými kapsami a pružnou 
zádovou partií a nabízí tak tu  
nejlepší oporu při náročné práci 
dojiče. Nicméně si nemusíte mezi 
všemi praktickými detaily a stylem 
vybírat, protože to všechno  
obsahuje.

• hygienické a komfortní
• odolné proti vodě a skvrnám
• dvojitá vrstva tkaniny
• trvanlivý materiál Cordura a 

materiál odolný proti přetržení
• elastická část v oblasti zad
• trojité manžety rukávů
• 3M prvky vpředu i vzadu
• lze prát při 60 ºC
• vyrobeno podle ISO 20471

Materiál: 65% bavlna / 35% 
polyester
Modely: pro obě pohlaví  
Barva: modrá/černá

Velikost: Číslo výrobku:     
XS  88579401

S  88579402

M  88579403

L  88579404

XL  88579405

XXL  88579406

3XL  89104701

4XL  89104702



12  Hygienický oděv na dojení

1. Nitrilové rukavice pro 
dojiče DeLaval 
Tyto pohodlné, odolné a 
nenapudrované rukavice pro dojiče 
se snadno nasazují a nedráždí 
pokožku. Jsou hygienické, odolávají 
zbytkům tuku, olejů a rozpouštědel. 
Udržují ruce svěží a suché. 
Materiál: Nitril
Schválené pro styk s potravinami 
Nenapudrované nitrilové rukavice pro 
dojiče 
S 85961910
M 85961911
L 85961912
XL 85961913
XXL 85961914
Dlouhé nitrilové rukavice pro dojiče
S 85961920
M  85961921
L 85961922
XL 85961923

2. Vylepšené návleky na ruce 
DeLaval
Zdokonalené návleky na ruce pro 
zvýšení komfortu s neoprenovými 
manžetami a s velcro páskou pro 
snazší nastavení. 
Materiál: 83% PVC / 17% PE polyester
S 86812201
M 86812202
L 86812203

3. Ochranné nitrilové 
rukavice DeLaval
Naše pohodlné, pogumované a 
praktické rukavice chrání vaše ruce, 
protože jsou odolné vůči všem 
alkalickým i kyselým detergentům. 
A jsou schválené pro manipulaci s 
potravinami. Materiál: Nitril 
S 1 pár 86879301
M 1 pár 86879302
L 1 pár 86879303
XL 1 pár 86879304
XXL 1 pár 86879305

4. Rukavice na telení DeLaval 
jedna velikost 85488301

5. Modré návleky dojiče na 
ruce 
Každý pár je držen pohromadě 
pomocí pásky, na obou koncích jsou 
stahovací gumičky. 
Materiál: 83% PVC / 17% PE 
Barva: modrá
jedna velikost 97289693

6. Zástěra dojiče DeLaval 
 Tato dlouhá, praktická zástěra 
pro dojiče pracující na dojírně je 
vyrobena 
z PVC odolného vůči vodě a zůstává 
pružná a pohodlná dokonce i v 
chladných podmínkách.
Materiál: 83% PVC / 17% PE Barva: 
modrá
jedna velikost 97289692 

7. Zástěra dojiče s dělenými 
nohavicemi 
Tato lehká a praktická zástěra má 
kapsy, poutka a dělenou spodní část 
pro lepší pohyblivost během dojení. 
PVC vrstva na nylonové tkanině nabízí 
maximální ochranu. Materiál 
je odolný vůči tuku, oleji a alkalickým 
detergentům. Přední kapsy včetně 
poutek pro rozšíření možnosti 
zavěšení či nošení potřebných 
pomůcek. Potahový materiál z PVC 
stejně jako vysokofrekvenčně svařené 
švy jsou 100% odolné vůči vodě a 
větru.
Materiál: 83% PVC / 17% polyester 
Barva: modrá
jedna velikost 97289695

1 2

4

5

3
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8. Plně pokrývající zástěra 
DeLaval Praktická dlouhá zástěra má 
neoprenové manžety a nastavitelné 
popruhy a dvě vrstvy, které vás udrží v 
suchu a pohodlí i v chladných 
podmínkách.
Materiál: 83 %PVC / 17% PE 
Barva: modrá
Velikost:               Číslo výrobku:        
M 88789001
L 88789002

9. DeLaval taška kangaroo 
Skládá se ze dvou velkých kapes a z 
držáku nádobky, vše je na opasku. Tato 
taška se velice snadno upevňuje na 
kombinézy nebo kalhoty a lze ji využít 
pro přenášení utěrek na dojení. 
Materiál: 600D voděodolný polyester 
Barva: modrá
Velikost:                Číslo výrobku:
jedna velikost 98930238

10. Taška na utěrky DeLaval
Číslo výrobku 98975521

 
11. Dávkovač rukavic DeLaval 
Dávkovač rukavic – Udržujte pracovní 
plochy čisté!
Materiál: Ocel s ochranným nátěrem 
Velikost:                Číslo výrobku:
jedna velikost 86745301 

11
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14  Odolný pracovní oděv

Velikost XS (46) S (48) M (50) L (52) XL (54) XXL (56) 3XL (58) 4XL (60)

1 Tělesná výška 171–176 174–179 177–182 180–184 182–186 184–188 185–189 187–191

2 Obvod hrudníku 90–93 94–97 98–102 103–106 107–110 111–114 115–118 119–122

3 Obvod kolem pasu 81–84 85–88 86–92 93–96 97–101 102–106 107–111 112–116

4 Obvod kolem beder 96–99 100–103 103–105 106–109 110–113 114–117 118–121 122–125

5 Vnitř. délka nohavice 77 79 81 83 84 85 86 87

6 Vnější délka rukávu 61–63 62–64 63–65 64–66 65–67 66–68 67–68 68–69

Velikost         XS (34) S (36) M (38) L (40) XL (42) XXL (44) 3XL (46) 4XL (48)

1 Tělesná výška 165–174 165–174 165–174 165–174 165–174 165–174 165–174 –

3 Obvod kolem pasu      66–69 70–73 74–77 78–81 82–85 86–89 90–95 –

5 Vnitř. délka nohavice 78 78 78 78 78 78 78 –

1. Tělesná výška: bez bot, od vršku hlavy
k chodidlům

2. Obvod hrudníku:  pod pažemi přes nejširší 
část hrudníku, měřeno horizontálně kolem trupu

3. Obvod kolem pasu:  měřeno bez zavazování

4. Obvod kolem beder: měřící pásmo použijte 
horizontálně kolem kyčlí

5. Vnitřní délka nohavice: měřeno od spodní 
části nohavice až po konec švu

6. Vnější délka rukávu: měřeno s paží v mírném 
šikmém úhlu od ramenního švu přes loket až po 
zápěstí 

1
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Sortiment velikostí pro obě pohlaví 

Unisex velikosti pro všechny oděvy s výjimkou pracovních dámských kalhot

Dámské velikosti pouze pro pracovní kalhoty
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 je obchodní registrovaná značka společnosti Tetra Laval Holdings & Finance S.A. a DeLaval je registrovaná obchodní/servisní značka společnosti DeLaval Holding AB. Výrobce si vyhrazuje právo 
na změny v provedení.

www.delaval.com

DeLaval, s. r. o.
Průběžná 80
Praha 10 - Strašnice
100 00 
Tel.: + 420 271 001 142
Fax: + 420 271 001 146
IČO: 25077791

Váš dealer DeLaval




