
WORK WEAR

Prémiové a značkové

pracovné oblečenie



Prinášame na slovenský trh svetové značky 

zo západných a škandinávskych krajín, ktoré sa 

vyznačujú vysokou kvalitou, moderným dizajnom 

a bohatou históriou.

Našou prioritou je sústredovať iba kvalitné značky. 

Budujeme niečo, čo segmentu pracovných odevov 

dlhodobo chýba - a to je úroveň. 

Oddeľujeme kvalitné od nekvalitného,

chránime renomé prémiových značiek 

a reprezentujeme náš segment.

Prvý špecializovaný 

predajca značkového 

pracovného oblečenia

Pracovné odevy 

svetových značiek 

pod jednou strechou 1877, Nórsko 2004, Taliansko 1916, Fínsko

1925, Švédsko 1904, USA 1927, Holandsko

1970, Francúzsko 1949, Švédsko 1965, Nemecko

1889, USA 1992, Srí Lanka 1975, Švédsko



Segment pracovných odevov je stále zahalený 

rúškom akejsi “podružnosti”, kedy človek oblečený 

v pracovnom odeve predstavuje nižší sociálny status.

Túto všeobecnú dogmu chceme zlikvidovať 

a začať budovať niečo, čo nášmu segmentu 

chýba - úroveň. 

A nielen úroveň produktová, ale predovšetkým aj 

vyššia úroveň služieb pre zákazníka, modernosti 

e-shopu a reprezentovania práce ako takej.

Zvláštnu pozornosť venujeme aj našim zákazníkom. 

V modernom svete sa snažíme vrátiť hrdosť 

na remeslo a poctivú prácu. 

Navštevujeme zaujímavých zákazníkov, 

približujeme ich prácu širšej verejnosti a 

podporujeme kvalitným oblečením.

Pracovná móda 

pre moderných a

sebavedomých ľudí



Zákaznícky klub

REPRESENT. ROYALTY

Náš zákaznícky klub, vďaka 

ktorému nielen ušetríte, 

ale aj vyniknete a 

získate množstvo výhod.

Tak, ako si vážime našich 

dodávateľov a ich produkty, 

tak si vážime aj našich zákazníkov. 

Vytvorili sme preto výhodný 

odmeňovací systém, vďaka 

ktorému bude nákup 

v Represente radosť.

Kompletné informácie nájdete na

rww.sk/represent-royalty

Vlastné ceny po prihlásení
Po prihlásení do užívateľského účtu 

sa Vám automaticky znížia ceny 

všetkých produktov o 4%.

Väčší obrat = väčšia zľava.

Vernostný bodový systém
Zbierajte body, ktoré môžete vymeniť 

za zľavu na ďalší nákup.

Body získavate za recenzie, komentáre,

súťaže alebo pri rôznych udalostiach.

Prednostná ponuka noviniek
Novinky, dropy, limitky, špecialitky 

alebo obmedzené množstvá 

vybraných produktov.

Výhradne pre rezidentov klubu.



Novinky, články, tipy,

recenzie, porovnania

a rôzne súťaže

Represent nie je len obchod s pracovnými odevmi.

Venujeme sa celému segmentu a trhu -

prinášame rôzne netradičné novinky,

porovnávame a recenzujeme produkty,

píšeme užitočné články.

Zvláštnu pozornosť venujeme aj našim

zákazníkom. V modernom svete sa snažíme

vrátiť hrdosť na remeslo a poctivú prácu.

Navštevujeme zaujímavých zákazníkov,

približujeme ich prácu širšej verejnosti

a podporujeme kvalitným oblečením.

Buďte súčasťou našich plánov aj vy

a pridajte sa k nám na sociálnych sieťach.
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Čo si predstavíte pod pojmom pracovné odevy? 

Plechové montérky, ťažké topánky a vnútorný odpor 

voči tomuto oblečeniu, „lebo je do roboty“?

V minulosti prevládala akási jednoduchosť: 

montérky boli v jednom vzore, 

v jednom strihu a v jednej farbe. 

Zle padnúci kus látky zošitý do tvaru nohavíc

síce plnil účel, ale doba pokročila a dnešné 

štandardy a možnosti ponúkajú nohavice, 

ktoré sú funkčné, vysoko kvalitné 

a dizajnovo vyladené.

Trendy tvoria svetové značky, ktoré 

spoločne posúvajú trh dopredu. 

Tvoria unikátne dizajny, rôzne 

funkčné detaily a pracujú s

kvalitnými materiálmi. 

Spoločne posúvame

pracovné oblečenie

na módnu úroveň



Investícia do kvality 

sa dlhodobo vypláca

Udržateľnosť vs Fast Fashion

Na náš trh prinášame viacero noviniek. 

Okrem výhradne kvalitnej ponuky,

 otvárame aj otázky ohľadom 

udržateľnosti a moderného 

nákupného správania.

Razíme myšlienku, že investovať 

do kvality sa dlhodobo vypláca.

Investovať do kvalitného oblečenia, ktoré 

poslúži niekoľko rokov je výhodnejšie 

ako stále vyhadzovať nekvalitné veci. 

A výhodnejšie to je nielen pre peňaženku, 

ale predovšetkým  pre životné prostredie.

Považujeme za našu zodpovednosť  

edukovať trh, nastavovať 

morálny kompas a pracovať 

so značkami, ktoré majú rovnaké 

názory a postoje.



Oskenujte QR kód

a zanechajte nám

recenziu na profile

Google Mapy.

REPRESENT Workwear, s.r.o.

Klčové 40

915 01 Nové Mesto nad Váhom

www.representworkwear.sk

info@representworkwear.sk

+421 910 348 802
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