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 Bluza do pasa WORK 3815
 zapinana na kryte napy
  karczki przednie i tylny - kontrastowe
  podkrój szyi wykończony kołnierzem
  jedna kieszeń piersiowa na telefon na prawym przodzie
  jedna kieszeń piersiowa z patką na lewym przodzie
  dwie kieszenie przednie asymetryczne, naszywane
  rękawy - dwukolorowe, wykończone obrębem z podwójną 
regulacją na napy
  dół bluzy wykończony paskiem, po bokach guma 
dopasowująca
  stębnowanie kontrastowymi nićmi

rozmiary: 44 - 62
tkanina: 65% PES / 35% BW, 245g/m2

kolory:           

 9088   9131   9143

Ogrodniczki WORK 6815 
 karczek przedni cięty - od góry kontrastowy
  kieszeń karczka, zapinana na zamek kryty patką
  dwie kieszenie przednie naszywane
  rozporek przedni zapinany na zamek
  rozporek boczny po lewej stronie zapinany na guzik 
i napy (podwójna regulacja obwodu)

  jedna kieszeń udowa wielofunkcyjna, kryta patką
  nakolanniki z tkaniny odpornej na ścieranie, z możliwością 
założenia wkładu od dołu

  kieszeń tylna na prawej nogawce, kryta patką zapinaną na rzep
   jedna kieszeń miarowa na prawej nogawce
  tył profilowany
  szelki elastyczne, regulowane klamerkami z przodu
  nogawki wykończone obrębem
  stębnowanie kontrastowymi nićmi

rozmiary: 46 - 62
tkanina: 65% PES / 35% BW, 245g/m2

kolory:           

 9088   9131   9143

Spodnie do pasa WORK 5815 
  zapinane na guzik, po bokach w pasie regulacja obwodu 
zapinkami
  rozporek zapinany na zamek
  dwie kieszenie wpuszczane
  jedna kieszeń udowa wielofunkcyjna, kryta patką
  nakolanniki z tkaniny odpornej na ścieranie, z możliwością 
założenia wkładu od dołu
  jedna kieszeń tylna, kryta patką zapinaną na rzep
  jedna kieszeń miarowa
  dół nogawek wykończony obrębem
  stębnowanie kontrastowymi nićmi

rozmiary: 46 - 62
tkanina: 65% PES / 35% BW, 245g/m2

kolory:           

 9088   9131   9143

 Fartuch PROFI 4300
  zapinany na  napy
  podkrój szyi wykończony kołnierzem 
  karczki przednie i tylny z tkaniny kontrastowej
  jedna kieszeń piersiowa 
  jedna kieszeń wewnętrzna 
  dwie kieszenie dolne
  pod pachami wywietrzniki
  rękawy i dół fartucha wykończone obrębem

rozmiary: 44-46/S - 64-66/XXXL
tkanina: 65% PES / 35% BW, 245g/m2

kolory:                       

 9001*
  9002*

  9003*
  9004*

  9006*
  9007*

*Proszę pytać o czas realizacji.

 Bluza do pasa PROFI 3302
 zapinana na zatrzaski
  karczki przednie i tylny z tkaniny kontrastowej
  podkrój szyi wykończony kołnierzem
  jedna kieszeń piersiowa na telefon na prawym przodzie
  jedna kieszeń piersiowa z patką na lewym przodzie 
  jedna kieszeń wewnętrzna 
 dwie kieszenie dolne naszywane 
  rękawy wykończone mankietami z regulacją 
  pod pachami wywietrzniki
  dół bluzy wykończony paskiem z regulacją obwodu

rozmiary: 44-46/S - 64-66/XXXL
tkanina: 60% BW / 40% PES, 315g/m2

kolory:                       

9001*
  9002*

  9003   9004*
  9006*

  9007*
*Proszę pytać o czas realizacji.

 Spodnie do pasa PROFI 5302
  zapinane na guzik 
  rozporek zapinany na zamek
  dwie kieszenie  wpuszczane
  zaczep na klucze po prawej stronie, pod paskiem 
  dwie kieszenie tylne, kryte patkami
  kieszeń miarowa na prawej nogawce
  pasek na narzędzia na boku lewej nogawki
  nogawki wykończone obrębem

rozmiary: 46 - 62 
tkanina: 60% BW / 40% PES, 315g/m2

kolory:              

 3040*
  4030*

  3022*
  3020

*Proszę pytać o czas realizacji.

Ogrodniczki PROFI 6302 
  górna część karczka z tkaniny kontrastowej 
  na karczku kieszeń z patką zapinaną na rzepy
  rozporek zapinany na zamek
  dwie kieszenie przednie wpuszczane
  elastyczne ściągacze po bokach
  dwie kieszenie tylne z patkami zapinanymi na napy
  jedna kieszeń miarowa na prawej nogawce
  pasek na narzędzia na boku lewej nogawki
  szelki z regulacją na rozdzielcze klamerki
  nogawki wykończone obrębem

rozmiary: 44-46/S - 64-66/XXXL
tkanina: 60% BW / 40% PES, 315g/m2

kolory:                       

 9001*
  9002*

  9003   9004*
  9006*

  9007*
*Proszę pytać o czas realizacji.
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Ogrodniczki TOP 6300 
 górna część karczka z tkaniny kontrastowej
  na karczku kieszeń z patką zapinaną na rzep
 rozporek przedni zapinany na zamek
  rozporki boczne zapinane na guziki i zatrzaski 
z możliwością regulacji obwodu
  dwie kieszenie przednie wpuszczane
  dwie kieszenie tylne z patkami zapinanymi na rzepy
  jedna kieszeń miarowa na prawej nogawce
  pasek na narzędzia na boku lewej nogawki
  szelki z regulacją na rozdzielcze klamerki
  nogawki wykończone obrębem

rozmiary: 46 - 62
tkanina:  65% PES / 35% BW, 245g/m2

kolory:        

 9001   9004

 Kombinezon PROFI 7302
  zapinany na zamek dwusuwakowy, kryty plisą 
  podkrój szyi wykończony kołnierzem
  karczki przednie z tkaniny kontrastowej
  jedna kieszeń piersiowa na telefon na prawym przodzie
  jedna kieszeń piersiowa z patką na lewym przodzie 
  dwie kieszenie dolne naszywane
  po bokach otwory zapinane na napy
  rękawy wykończone mankietem z regulacją 
  na lewym rękawie kieszeń zapinana na zamek 
z przegródkami na długopis
  pod pachami wywietrzniki
  na plecach zakładki
  w pasie guma dopasowująca
 jedna kieszeń tylna z patką  
  kieszeń miarowa na prawej nogawce
  nogawki wykończone obrębem z regulacją

rozmiary: 44-46/S - 64-66/XXXL
tkanina: 60% BW / 40% PES, 315g/m2

kolory:                       

 9001*
  9002*

  9003*
  9004*

  9006*
  9007*

*Proszę pytać o czas realizacji.

Kamizelka ocieplana PROFI 2300  
  zapinana na zamek, kryty plisą
  podkrój szyi wykończony stójką
  karczki przednie i tylny z tkaniny kontrastowej 
  jedna kieszeń piersiowa na telefon na prawym przodzie
  jedna kieszeń wewnętrzna 
  dwie naszywane kieszenie dolne
  tył kamizelki wydłużony

rozmiary: 44-46/S - 64-66/XXXL
tkanina: 60% BW / 40% PES, 315g/m2

kolory:                       

 9001   9002*
  9003   9004*

  9006*
  9007*

*Proszę pytać o czas realizacji.

 Bluza do pasa TOP 3300
  zapinana na zatrzaski
 karczki przednie i tylny z tkaniny kontrastowej
 podkrój szyi wykończony kołnierzem
  dwie kieszenie piersiowe kryte patkami zapinanymi  
na rzepy, lewa z dodatkową przegródką na długopis  
i zaczepem na identyfikator
 jedna kieszeń wewnętrzna
 dwie kieszenie dolne naszywane
  rękawy wykończone mankietem z regulacją
 pod pachami wywietrzniki
  dół bluzy wykończony paskiem  
z regulacją obwodu

rozmiary: 46 - 62
tkanina: 65% PES / 35% BW, 245g/m2

kolory:        

 9001   9004

Bluza  do pasa 3015 
 zapinana na napy
  podkrój szyi wykończony kołnierzem
  dwie kieszenie piersiowe kryte patkami zapinanymi na napy
  rękawy wykończone obrębem z regulacją
  dół bluzy wykończony paskiem z gumą dopasowującą obwód 
po bokach

rozmiary: 46 - 62; 90-110; 24-28; 51-63 
tkanina: 65% PES / 35% BW, 245g/m2 
kolory:                          

 1080   3022   3040   3050   4010   4030   4060

 Ogrodniczki 6015
  karczek przedni odcinany
  kieszeń karczka naszywana kryta patką zapinaną na napy
  rozporek przedni zapinany na kryte napy 
  rozporek boczny zapinany na guzik + napy do regulacji obwodu
  dwie naszywane kieszenie boczne
  jedna kieszeń tylna 
  jedna kieszeń miarowa 
  tył profilowany
  z tyłu, w pasie guma dopasowująca
  szelki z regulacją 
  nogawki wykończone obrębem z regulacją

rozmiary: 46 - 62; 90-110; 24-28; 51-63
tkanina: 65% PES / 35% BW, 245g/m2 
kolory:                          

 1080   3022   3040   3050   4010   4030   4060

 Bluza długa 3004
  zapinana na napy
  podkrój szyi wykończony kołnierzem
  jedna kieszeń piersiowa naszywana
  dwie kieszenie dolne naszywane
  rękawy wykończone obrębem z regulacją
  dół wykończony obrębem

rozmiary: 46 - 62
tkanina: 65% PES / 35% BW, 245g/m2

kolory:      

 1080   3040

Spodnie do pasa 5004 
  zapinane na guzik, po bokach w pasie regulacja obwodu zapinkami
  rozporek zapinany na napy
  dwie kieszenie wpuszczane
  jedna kieszeń tylna
  jedna kieszeń miarowa
  dół nogawek wykończony obrębem

rozmiary: 46 - 62; 90-110; 24-28; 51-63 
tkanina: 65% PES / 35% BW, 245g/m2 
kolory:          

 3040   4030   3022
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 Kombinezon 7001 
  zapinany na zamek błyskawiczny dwusuwakowy i napy pod szyją
  podkrój szyi wykończony kołnierzem
  dwie kieszenie piersiowe naszywane, kryte patkami 
zapinanymi na napy 
  dwie kieszenie dolne naszywane
  otwory odszyte w szwach bocznych (umożliwiają korzystanie 
z kieszeni spodni noszonych pod kombinezonem)
  guma dopasowująca w pasie z tyłu
  jedna kieszeń tylna
  jedna kieszeń miarowa 
  rękawy wykończone obrębem z regulacją
  nogawki wykończone obrębem

rozmiary: 46 - 62
tkanina:  65% PES / 35% BW, 245g/m2

kolory:  

 3040

 Kamizelka 2253
  zapinana na zamek
  na barkach zakładki na rzepy regulujące długość
  na przodach wzmocnienia pod kieszeniami
  dwie kieszenie piersiowe z przegródkami i paskiem, 
prawa kryta patką

  po dwie wiszące kieszenie z przodu i z tyłu, doszyte do dołu kamizelki 
  podtrzymywacze na założenie pasa narzędziowego 
  tył z dzianiny

rozmiary: S - XXL
tkanina: 70% PES / 30% BW, 230g/m2

kolory:   

 3040

Fartuch męski 4000 
  prosty krój
  zapinany na napy
  podkrój szyi wykończony kołnierzem
  jedna kieszeń piersiowa naszywana
  dwie kieszenie dolne naszywane
  rękawy i dół wykończone obrębem

rozmiary: 46 - 62
tkanina: 65% PES / 35% BW, 210g/m2 
kolory:          

 1080   3040   3050

 Spodnie do pasa 5036
  zapinane na guzik, po bokach w pasie regulacja obwodu zapinkami
  rozporek zapinany na napy
  dwie kieszenie przednie wpuszczane
  jedna kieszeń tylna
  nogawki wykończone obrębem

rozmiary: 46 - 62; 90-110; 24-28; 51-63
tkanina: 65% PES / 35% BW, 245g/m2 
kolory:  

 1080

Fartuch damski KRETA 4210 
  prosty krój
  zapinany na napy
  podkrój szyi wykończony kołnierzem
  zaszewki piersiowe
  jedna kieszeń piersiowa naszywana
  dwie kieszenie dolne naszywane
  rękawy i dół fartucha wykończone obrębem

rozmiary: 34 - 52
tkanina: 65% PES / 35% BW, 175 lub 210g/m2

kolory:                

1080175g/m 2

  3040210g/m 2

Spodnie do pasa damskie TEMIDA 5015 
  zapinane na guzik, po bokach guma dopasowująca
  rozporek zapinany na zamek
  dwie kieszenie przednie wpuszczane
  nogawki wykończone obrębem

rozmiary: 34 - 52
tkanina: 65% PES / 35% BW, 210g/m2

kolory:       

 1080   3040   
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Ogrodniczki 6013 
wg. specyfikacji dla serwisów OPEL

  górna część karczka z tkaniny kontrastowej
  na karczku kieszeń z patką zapinaną na kryte napy
  rozporek przedni zapinany na napy
  dwie kieszenie dolne wpuszczane
  rozporek boczny zapinany na guzik + napy do regulacji 
  jedna kieszeń tylna z wzmocnieniem
  jedna kieszeń miarowa z przegródką i wzmocnieniem
  z tyłu w pasie tunel z regulacją na taśmę
  elastyczne szelki z regulacją  
  nogawki wykończone obrębem
  taśma trójkolorowa na kieszeni karczka

rozmiary: 46 - 62
tkanina: 65% PES / 35% BW; 245g/m2 
kolory:        

 9001   
 

 Fartuch 4013
wg. specyfikacji dla serwisów OPEL

  zapinany na kryte napy
  karczki przednie i tylny z tkaniny kontrastowej
  podkrój szyi wykończony kołnierzem
  jedna kieszeń piersiowa naszywana z wzmocnieniem
  dwie kieszenie dolne naszywane z wzmocnieniami
  rękawy i dół fartucha wykończone obrębem
  taśma trójkolorowa naszyta na karczkach po lewej stronie

rozmiary: 44 - 62 
tkanina: 65% PES / 35% BW; 245g/m2

kolory:        

 9001

 Bluza do pasa 3013
wg. specyfikacji dla serwisów OPEL

  zapinana na kryte napy
  karczki przednie i tylny z tkaniny kontrastowej 
  podkrój szyi wykończony kołnierzem
  dwie kieszenie piersiowe z wzmocnieniami dołem, 
z patkami zapinanymi na kryte napy 
  rękawy wykończone mankietem z regulacją 
  dół bluzy wykończony paskiem z gumą 
dopasowującą obwód po bokach
  taśma trójkolorowa naszyta na karczkach po lewej stronie

rozmiary: 46 - 62
tkanina: 65% PES / 35% BW; 245g/m2

kolory:        

 9001   
 

 Ogrodniczki SERWISOWE 6060
  dolna, skośna część karczka z tkaniny kontrastowej
  kieszeń karczka naszywana z przegródką, kryta patką zapinaną na napy
  rozporek przedni zapinany na napy 
  rozporek boczny zapinany na guzik + napy do regulacji
  dwie kieszenie dolne naszywane
  jedna kieszeń tylna
  jedna kieszeń miarowa 
  z tyłu, w pasie guma dopasowująca
  elastyczne szelki z regulacją 
  nogawki wykończone obrębem z regulacją
  taśma trójkolorowa naszyta poniżej karczka

rozmiary: 46 - 62 
tkanina: 65% PES / 35% BW; 245g/m2

kolory:        

 9001*
  

 

*Proszę pytać o czas realizacji.

 Bluza do pasa SERWISOWA 3060
  zapinana na kryte napy 
  podkrój szyi wykończony kołnierzem
  prawy przedni i tylny karczek - skośne, z tkaniny kontrastowej
  jedna kieszeń piersiowa naszywana
  jedna kieszeń wewnętrzna 
  rękawy wykończone mankietem z regulacją 
  dół bluzy wykończony paskiem, po bokach guma regulująca obwód
  taśma trójkolorowa naszyta poniżej karczków

rozmiary: 46 - 62 
tkanina: 65% PES / 35% BW; 245g/m2

kolory:        

 9001*
  

 

*Proszę pytać o czas realizacji.

Fartuch SERWISOWY 4060 
  zapinany na kryte napy
  podkrój szyi wykończony kołnierzem 
  prawy przedni i tylny karczek - skośne, z tkaniny kontrastowej 
  jedna kieszeń piersiowa naszywana 
  dwie kieszenie dolne naszywane
  rękawy długie wykończone obrębem
  dół fartucha wykończony obrębem
  taśma trójkolorowa naszyta poniżej karczków

rozmiary: 48 - 62
tkanina: 65% PES / 35% BW; 245g/m2 
kolory:  

 9001*
*Proszę pytać o czas realizacji.
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Ogrodniczki 6469 
wg. specyfikacji dla serwisów PEUGEOT

  karczek przedni odcinany
  kieszeń karczka naszywana z przegródką i patką zapinaną  
na krytą napę 
  rozporek przedni zapinany na kryte napy
  rozporek boczny zapinany na guzik + napy do regulacji obwodu
  dwie kieszenie przednie wpuszczane
  jedna kieszeń udowa - wielofunkcyjna
  wzmocnienia na kolanach, w dolnym szwie wypustka kontrastowa
  dwie kieszenie tylne z patkami, zapinanymi na kryte napy
  z tyłu w pasie guma dopasowująca
  szelki z gumy z regulacją na plastikowe, rozdzielcze klamerki
  nogawki wykończone obrębem
  dwie naszywki z logo PEUGEOT na kieszeni karczka i bocznej

rozmiary: 46 - 62 
tkanina: 65% PES / 35% BW; 245g/m2

kolory:  

 3040*

 Bluza długa 3469
wg. specyfikacji dla serwisów PEUGEOT

 zapinana na kryte napy, spód plisy z tkaniny kontrastowej
 podkrój szyi wykończony stójką
  jedna kieszeń na telefon kryta patką zapinaną na rzep,  
na prawym przodzie
 przody cięte poziomo na wysokości talii
  dwie kieszenie dolne naszywane, podwójne, z patkami  
zapinanymi na kryte napy, z odszytym wejściem z boku
  rękawy wykończone mankietem z podwójną regulacją zapięcia 
na kryte napy 
  kontrastowe pasy wszyte na barkach i wzdłuż rękawów do 3/4 dł.
 dołem bluzy obręb 
 logo „PEUGEOT” naszywka, na lewym przodzie 
 logo „PEUGEOT” haft pionowy na plecach, po prawej stronie 

rozmiary: 46 - 62 
tkanina: 65% PES / 35% BW; 245g/m2

kolory:  

 9005*
*Proszę pytać o czas realizacji.

 Fartuch 4469
wg. specyfikacji dla serwisów PEUGEOT

 zapinany na kryte napy, spód plisy z tkaniny kontrastowej
 podkrój szyi wykończony kołnierzem
  jedna kieszeń na telefon kryta patką zapinaną na rzep, 
na prawym przodzie 
 dwie kieszenie dolne naszywane, zapinane na napy
 jedna kieszeń wewnętrzna zapinana na napę
 rękawy i dół fartucha wykończone obrębem
 logo „PEUGEOT” naszywka, na lewym przodzie
 logo „PEUGEOT” haft pionowy na plecach, po prawej stronie

rozmiary: 44 - 62 
tkanina: 65% PES / 35% BW; 245g/m2

kolory:  

 4030*
*Proszę pytać o czas realizacji.

Spodnie do pasa  5306  
  zapinane na guzik, po bokach regulacja obwodu
  rozporek zapinany na zamek
  w pasie wszyty dodatkowy zaczep
  dwie kieszenie naszywane, ze skośnym wejściem  
i mieszkowym dołem
  dwa otwory umożliwiające chowanie kieszeni wiszących
  dwie kieszenie wiszące narzędziowe, wzmocnione, wszyte w pasek 
  jedna kieszeń udowa wielofunkcyjna z mieszkami,  
zapinana na zamek, kryta patką
  nakolanniki z tkaniny odpornej na ścieranie, z możliwością założenia 
wkładu od dołu
  dwie kieszenie tylne, przy lewej pasek na narzędzia,  
prawa kryta patką
  jedna kieszeń miarowa, podwójna
  nogawki wykończone obrębem

rozmiary: 46 - 62
tkanina: 65% PES / 35% BW; 245g/m2

kolory:  

 9088

 Ogrodniczki  6306
  kieszeń karczka mieszkowa z przegródkami,  
kryta kontrastową patką zapinaną na zatrzask
  rozporek przedni zapinany na zamek
  dwie kieszenie naszywane, ze skośnym wejściem i mieszkowym dołem
  dwa otwory umożliwiające chowanie kieszeni wiszących
  dwie kieszenie wiszące narzędziowe, wzmocnione, wszyte w pasek 
  jedna kieszeń udowa wielofunkcyjna z mieszkami,  
zapinana na zamek, kryta patką
  nakolanniki z tkaniny odpornej na ścieranie, z możliwością założenia wkładu 
od dołu
  dwie kieszenie tylne, przy lewej pasek na narzędzia, prawa kryta patką
  jedna kieszeń miarowa podwójna
   tunel z gumą w pasie z tyłu
   szeroka guma łącząca karczek tyłu z szelkami
  szelki z regulacją – rozdzielcze klamerki
  nogawki wykończone obrębem

rozmiary: 48 - 62
tkanina: 65% PES / 35% BW; 245g/m2

kolory:  

 9088

 Bluza do pasa  3608
  zapinana na zamek kryty plisą 
  podkrój szyi wykończony kołnierzem
  karczki z przodu odcinane, w kolorze kontrastowym 
  dwie kieszenie piersiowe kryte patkami, prawa wielofunkcyjna
  dwie kieszenie dolne z mieszkami 
  zakładki z tyłu wzdłuż pleców 
  rękawy wykończone mankietami w kolorze kontrastowym,  
z regulacją zapięcia
   wywietrzniki pod pachami 
  dół bluzy wykończony paskiem w kolorze kontrastowym,  
po bokach regulacja obwodu

rozmiary: 48 - 62
tkanina: 65% PES / 35% BW; 245g/m²
kolory:    

9088

Kamizelka ocieplana  2306 
  kamizelka zapinana na zamek kryty plisą
  podkrój szyi wykończony stójką, wewnątrz wykończoną polarem
  karczki przednie i tylny z tkaniny kontrastowej
  dwie kieszenie piersiowe wielofunkcyjne, kryte patkami,  
lewa zapinana na zamek
  jedna kieszeń wewnętrzna 
  dwie kieszenie dolne naszywane, z wejściem od góry i z boku, kryte patkami 
zapinanymi na napy
  zaczep przy prawej kieszeni dolnej
  tył kamizelki wydłużony, zaokrąglony
  pachy i dolna krawędź wykończone lamówką

rozmiary: S - XXXL
tkanina: 50% PES / 50% BW; 255g/m²
kolory:  

9088
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 Bluza do pasa JEANS 3301
  zapinana na zatrzaski
  karczki przednie i tylny odcinane
  podkrój szyi wykończony kołnierzem
  dwie kieszenie piersiowe kryte patkami zapinanymi na rzepy, 
lewa z dodatkową przegródką na długopis i zaczepem na identyfikator
  jedna kieszeń wewnętrzna
  dwie kieszenie dolne naszywane
  rękawy wykończone mankietem z regulacją
  dół bluzy wykończony paskiem z regulacją obwodu

rozmiary: S – XXL
tkanina: 55% BW / 45% PES; 350g/m2

kolory:   

 4010*
*Proszę pytać o czas realizacji.

Ogrodniczki JEANS 6305 
  karczek przedni z cięciem na wysokości patki
 kieszeń karczka z patką zapinaną na rzep
  rozporek przedni zapinany na zamek
  rozporki boczne zapinane na guziki i zatrzaski 
z możliwością regulacji obwodu
  dwie kieszenie przednie wpuszczane
  dwie kieszenie tylne z patkami zapinanymi na rzepy
  jedna kieszeń miarowa, podwójna na prawej nogawce
  pasek na narzędzia na boku lewej nogawki
  szelki z regulacją na rozdzielcze klamerki
  nogawki wykończone obrębem

rozmiary: S – XXL
tkanina: 55% BW / 45% PES; 350g/m2

kolory:   

 4010*
*Proszę pytać o czas realizacji.

 Spodnie do pasa JEANS 5301
  zapinane na guzik
  rozporek zapinany na zamek
  dwie kieszenie przednie wpuszczane, w prawej dodatkowa mniejsza
  dwie kieszenie tylne z mieszkami w dolnej części,  
kryte patkamizapinanymi na rzepy
jedna kieszeń miarowa podwójna, na prawej tylnej nogawce
  pasek na narzędzia na lewej tylnej nogawce
  nogawki wykończone obrębem

rozmiary: 46 – 62
tkanina: 55% BW / 45% PES; 350g/m2

kolory:   

 4010*
*Proszę pytać o czas realizacji.

Spodnie do pasa 
JEANS  5306   

  zapinane na guzik, po bokach z tyłu regulacja obwodu pasa
  rozporek zapinany na zamek
  w pasie wszyty dodatkowy zaczep
  dwie kieszenie naszywane, ze skośnym wejściem i mieszkowym dołem
  dwa otwory umożliwiające chowanie kieszeni wiszących
  dwie kieszenie wiszące narzędziowe, wzmocnione, wszyte w pasek 
  jedna kieszeń boczna wielofunkcyjna z mieszkami, zapinana na zamek, 
kryta patką
 nakolanniki z możliwością założenia wkładu od dołu
  dwie kieszenie tylne, przy lewej pasek na narzędzia, prawa kryta patką
  jedna kieszeń miarowa podwójna
  nogawki wykończone obrębem

rozmiary: 46 - 62
tkanina: 55% BW / 45% PES; 350g/m2

kolory:   

 4010*
*Proszę pytać o czas realizacji.

 Spodnie do pasa ocieplane WORK 5814
  zapinane na guzik, po bokach w pasie guma dopasowująca, 
(wewnątrz sznurek do regulacji obwodu) 
  rozporek zapinany na zamek
  dwie kieszenie wpuszczane
  jedna kieszeń tylna, kryta patką zapinaną na rzep
  jedna kieszeń miarowa
  jedna kieszeń udowa - wielofunkcyjna, zapinana na zamek
  nakolanniki z tkaniny odpornej na ścieranie, z możliwością założenia 
wkładu od dołu
  nogawki wykończone obrębem, wewnątrz ściągacze
  wewnątrz podszewka ocieplająca
  stębnowanie kontrastowymi nićmi

rozmiary: S - XXL
tkanina wodoodporna: 50% PES / 50% BW; 255g/m2

kolory:           

 9088   9131*
  9143*

*Proszę pytać o czas realizacji.

 Kombinezon ocieplany WORK 7814
  zapinany na zamek błyskawiczny, kryty plisą  
  podkrój szyi wykończony stójką - wewnątrz polar
  kaptur dopinany na zamek- wewnątrz polar
  karczki przodów i tyłu - kontrastowe
  dwie kieszenie piersiowe - wielofunkcyjne
  dwie kieszenie dolne wpuszczane
  jedna kieszeń udowa - wielofunkcyjna
  jedna kieszeń tylna z patką, zapinana na kryte napy
  jedna kieszeń miarowa
  nakolanniki z tkaniny odpornej na ścieranie, z możliwością założenia 
wkładów od dołu
  w talii naszyty pasek z gumą dopasowującą z przodu
  rękawy cięte wzdłuż - górna część kontrastowa, wykończone 
mankietem z gumą, regulowane na zapinkę na rzep
  nogawki wykończone obrębem 
  wewnątrz podszewka ocieplająca

rozmiary: S - XXL
tkanina wodoodporna: 50% PES / 50% BW; 255g/m2

kolory:           

 9088*
  9131*

  9143*
*Proszę pytać o czas realizacji.

Kurtka ocieplana WORK 1814 
  zapinana na zamek, kryty wąską plisą
  podkrój szyi wykończony stójką
  kaptur dopinany na zamek, wewnątrz wykończony polarem
  karczki przodów i tyłu z tkaniny w kontrastowym kolorze
  dwie kieszenie piersiowe -wielofunkcyjne  
  skośne cięcia przodów
  dwie kieszenie przednie wpuszczane w szwach łączących, 
zapinane na zamek, ozdobnie stebnowane
  jedna kieszeń wewnętrzna naszywana
  rękawy cięte wzdłuż – górna część z tkaniny w kontrastowym kolorze, 
wykończone mankietem z gumą, z regulacją na zapinki z rzepem
  dół wykończony tunelem z sznurogumką regulowaną po bokach, 
z tyłu lekko wydłużony
  wewnątrz podszewka ocieplająca
  stębnowanie kontrastowymi nićmi

rozmiary: S - XXL
tkanina wodoodporna: 50% PES / 50% BW; 255g/m2

kolory:           

 9088   9131*
  9143*

*Proszę pytać o czas realizacji.

Ogrodniczki ocieplane WORK 6814 
  karczek przedni, cięty - w górnej części kontrastowy
  na karczku kieszeń, zapinana na zamek kryty patką
  wzmocniony pasek łączący karczek ze spodniami
  dwie kieszenie przednie naszywane
  rozporek przedni zapinany na zamek
  rozporek boczny po lewej stronie zapinany na guzik i napy 
(podwójna regulacja obwodu)
  jedna kieszeń udowa - wielofunkcyjna, zapinana na zamek
  nakolanniki z tkaniny odpornej na ścieranie, z możliwością założenia 
wkładu od dołu
  kieszeń tylna na prawej nogawce, kryta patką zapinaną na rzep
  kieszeń miarowa na prawej nogawce
  tył profilowany
  szelki z regulacją na rozdzielcze klamerki (z tyłu guma)
  nogawki wykończone obrębem, wewnątrz ściągacze
  wewnątrz podszewka ocieplająca
  stębnowanie kontrastowymi nićmi

rozmiary: S - XXL
tkanina wodoodporna: 50% PES / 50% BW; 255g/m2

kolory:           

 9088   9131*
  9143*

*Proszę pytać o czas realizacji.
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 Kurtka ocieplana 1000
  prosty krój
  zapinana na zamek, kryty plisą
  podkrój szyi wykończony wysoką stójką
  dwie kieszenie dolne naszywane
  jedna kieszeń wewnętrzna
  rękawy wykończone mankietem z gumą
  dół wykończony podwinięciem

rozmiary: S - XXXL
tkanina: 65% PES / 35% BW; 245g/m2 
kolory:  

 3040

Ogrodniczki ocieplane 6000 
  karczek przedni odcinany
  na karczku kieszeń naszywana
  rozporek przedni zapinany na zamek
  rozporek boczny zapinany na guzik + napy do regulacji
  dwie kieszenie dolne naszywane
  jedna kieszeń tylna
  elastyczne szelki z regulacją
  nogawki wykończone obrębem

rozmiary: S - XXXL
tkanina: 65% PES / 35% BW; 245g/m2 
kolory:  

 3040

 Spodnie do pasa ocieplane 5001 
chroniące przed zimnem do -450C

  zapinane na guzik, po bokach w pasie guma dopasowująca, 
wewnątrz wszyty sznurek do regulacji
  rozporek zapinany na zamek 
  dwie kieszenie wpuszczane 
   kieszeń tylna cięta, kryta patką zapinaną na zatrzask  
  nogawki wykończone obrębem, wewnątrz ściągacze
  wewnątrz podszewka ocieplająca

rozmiary: S - XXXL  
tkanina wodoodporna: 70% PES / 30% BW; 230g/m2 
kolory:                      

 3040*
  3050*

  4010*
  4030*

  4060*
  3022*

*Proszę pytać o czas realizacji.

Icle= 0,430m2 K/W (B)

Icler= 0,393m2 K/W (B)

Ret- klasa 2

AP - klasa 2 EN 340
EN 342

 Ogrodniczki ocieplane 6001 
chroniąca przed zimnem do -450C

  karczek przedni odcinany 
  na karczku kieszeń z patką zapinaną na rzepy
  rozporek przedni zapinany na zamek
  rozporek boczny zapinany na guzik + napy do regulacji
  dwie kieszenie dolne naszywane 
  jedna kieszeń tylna zapinana na rzep
  elastyczne szelki z regulacją
  nogawki wykończone obrębem, wewnątrz ściągacze

rozmiary: S - XXXL
tkanina wodoodporna 70% PES / 30% BW; 230g/m2 
kolory:                       

 3040   3050   4010*
  4030   4060*

  3022*
*Proszę pytać o czas realizacji.

Icle= 0,430m2 K/W (B)

Icler= 0,393m2 K/W (B)

Ret- klasa 2

AP - klasa 2 EN 340
EN 342

 Kurtka KOALA 1001 
chroniąca przed zimnem do -450C

  zapinana na zamek kryty plisą zapinaną na zatrzaski
  podkrój szyi wykończony kołnierzem
  kaptur dopinany na zamek
  dwie kieszenie piersiowe cięte z listewkami, nad lewą zaczep 
na identyfikator
  dwie podwójne kieszenie dolne z mieszkami, kryte patkami 
  jedna kieszeń wewnętrzna 
  w pasie tunel ściągany sznurkiem od wewnątrz, 
z tyłu wszyta guma
  rękawy wykończone obrębem, wewnątrz wszyty ściągacz 
ochronny
  na lewym rękawie kieszeń zapinana na zamek z przegródką 
na długopis i kieszonką na telefon
  dół kurtki wykończony obrębem ze sznurkiem

rozmiary: S - XXXL
tkanina wodoodporna 70% PES / 30% BW; 230g/m2 
kolory:                       

 3040   3050   4010   4030   4060   3022*
*Proszę pytać o czas realizacji.

Icle= 0,430m2 K/W (B)

Icler= 0,393m2 K/W (B)

Ret- klasa 2

AP - klasa 2 EN 340
EN 342

Icle= 0,430m2 K/W (B)

Icler= 0,393m2 K/W (B)

Ret- klasa 2

AP - klasa 2 EN 340
EN 342

Kurtka PILOT 1002  
chroniąca przed zimnem do -450C

 zapinana na zamek kryty plisą
  podkrój szyi wykończony kołnierzem
  dwie kieszenie piersiowe, zapinane na zamek, 
nad lewą zaczep na identyfikator
  dwie kieszenie dolne, cięte z listewkami
  jedna kieszeń wewnętrzna 
  rękawy wykończone ściągaczem
  na lewym rękawie kieszeń zapinana na zamek, 
z przegródką na długopis i kieszonką na telefon
  dół kurtki wykończony paskiem z wszytą gumą

rozmiary: S - XXXL
tkanina: wodoodporna 70% PES / 30% BW; 230g/m2

kolory:                       

 3040   3050   4010*
  4030   4060*

  3022*
*Proszę pytać o czas realizacji.
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Sweter 0510  
  podkrój szyi golf - ściągacz rozpinany na zamek
  długi rękaw wykończony ściągaczem
  dół wykończony ściągaczem
  wzmocnienia z tkaniny na barkach i rękawach 
(od łokcia wzdłuż przedramienia)

rozmiary: S - XXL
tkanina: 100% Acrylic 
kolory:  

 4010

 Kurtka z podpinką BASTO „4 w 1” 1666
  zapinana na zamek, kryty dwoma plisami zapinanymi na napy
  podkrój szyi wykończony stójką ze ściągacza, w której z tyłu jest możliwość 
schowania kaptura dopinanego na zamek
  karczki przodów i tyłu z odblaskową, wypukłą wypustką
  dwie kieszenie piersiowe naszywane, kryte patkami zapinanymi  
na kryte napy, na prawej mniejsza kieszonka na telefon
  dwie kieszenie dolne wpuszczane w szwach łączących 
z kontrastowymi bokami wykończone listewkami
   jedna kieszeń zapinana na zamek w listwie zamka przodu
  jedna kieszeń wewnętrzna naszywana
  rękawy dopinane na zamek, z odblaskową wypukłą wypustką z tyłu,  
wykończone mankietem z gumą
  dół z tyłu lekko wydłużony, wykończony lamówką
  podpinka dopinana do kurtki na zamek z przodu i guziki w rękawach
  kieszeń piersiowa naszywana, wykończona lamówką, zapinana na zamek
  z tyłu w dole wszyty ściągacz i dodatkowo klapa osłaniająca podpinana na rzepy

rozmiary: S - XXL
tkanina wodoodporna: 50% PES / 50% BW; 255g/m²
kolory:   

 9088  

tkanina wodoodporna: 70% PES / 30% BW; 230g/m²
kolory:                       

 9002*
  9003*

  9004*
  9032*

  9070*
   

*Proszę pytać o czas realizacji.   

 Kurtka SOFT SHELL 1800
  zapinana na zamek, od wewnątrz kryty plisą
   podkrój szyi wykończony stójką  
wraz z ochroną przed przycięciem zamkiem brody 
  kieszeń piersiowa wpuszczana zapinana na zamek
  dwie kieszenie dolne wpuszczane zapinane na zamek
  na barkach oraz plecach cięcia modelujące
  rękawy długie, wykończone obrębem  
z regulacją obwodu na rzep
  dół wykończony obrębem z możliwością regulacji

tkanina: trójlaminat zapewnia komfort i wygodę użytkowania 
w najbardziej ekstremalnych warunkach
warstwa zewnętrzna: wodoodporna zapewnia oddychalność 
i swobodę ruchu
warstwa środkowa: wodoszczelna i oddychająca membrana 
chroni przed wiatrem
warstwa wewnętrzna: mikropolar zapewniający izolację 
cieplną i szybkie odprowadzanie wilgoci
wodoodporność: 8 000 mm
paroprzepuszczalność (Ret): 24,9 (Klasa 2)
rozmiary: S - XXL
tkanina: PES 100% + membrana
kolory:  

 4010

Kamizelka ocieplana PROFI 2300  
  zapinana na zamek, kryty plisą
  podkrój szyi wykończony stójką
  karczki przednie i tylny z tkaniny kontrastowej 
  jedna kieszeń piersiowa na telefon na prawym przodzie
  jedna kieszeń wewnętrzna 
  dwie naszywane kieszenie dolne
  tył kamizelki wydłużony

rozmiary: 44-46/S - 64-66/XXXL
tkanina: 60% BW / 40% PES, 315g/m2

kolory:                       

 9001   9002*
  9003   9004*

  9006*
  9007*

*Proszę pytać o czas realizacji.

Kamizelka ocieplana
 2306 

  kamizelka zapinana na zamek kryty plisą
  podkrój szyi wykończony stójką, wewnątrz wykończoną polarem
  karczki przednie i tylny z tkaniny kontrastowej
  dwie kieszenie piersiowe wielofunkcyjne, kryte patkami,  
lewa zapinana na zamek      
  jedna kieszeń wewnętrzna 
  dwie kieszenie dolne naszywane, z wejściem od góry i z boku, 
kryte patkami zapinanymi na napy
  zaczep na identyfikator
  tył kamizelki wydłużony, zaokrąglony
  pachy i dolna krawędź wykończone lamówką

rozmiary: S - XXXL
tkanina wodoodporna: 50% PES / 50% BW; 255g/m²
kolory:  

 9088

 Kurtka POLAROWA 1375
  zapinana na zamek
  podkrój szyi wykończony wysoką stójką
  karczki przodów odcinane
  dwie kieszenie przednie z wypustkami, zapinane na zamek
  rękawy wykończone mankietem z gumą 
   dół wykończony tunelem z sznurogumką, regulującą obwód

rozmiary: S - XXXL
tkanina: 100% PES,  280g/m2

kolory:      

 3040*
  4030

*Proszę pytać o czas realizacji.   

 Kamizelka ocieplana 2008
  zapinana na zamek
  podkrój szyi wykończony stójką
  jedna kieszeń piersiowa naszywana, z patką zapinana na zatrzask
  jedna kieszeń wewnętrzna na lewym przodzie
  dwie kieszenie boczne, zaokrąglone
  w pachach wszyte „wiatrochrony” ściągane gumą
  wykończona podszewką ocieplającą
  przeszycia na przodach i tyle 
  dół kamizelki wykończony paskiem z gumą

rozmiary: S - XXXL
tkanina: 100% PS; 60g/m² 
kolory:      

 4010   4030
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Koszulka BASIC 0205  
  bezuciskowe ściągacze
  budowa dzianiny: modyfikowane włókna PES
   wykończenie dzianiny: antybakteryjne

rozmiary: S - XXL
Dzianina: 100% PES; 210g/m2

kolory:      

 4010   3022

 Kalesony BASIC 0215
  bezuciskowe ściągacze
  budowa dzianiny: modyfikowane włókna PES
  wykończenie dzianiny: antybakteryjne 

rozmiary: S - XXL
Dzianina: 100% PES; 210g/m2

kolory:      

 4010   3022

 Koszulka męska HARD WORK 0200
rozmiary: XS - XXL

Koszulka damska  SILVER PRO 0201 
rozmiary: S - L

   bezuciskowe ściągacze
   budowa dzianiny: plaster miodu, specjalne strefy 
(wzorowane na „mapie ciała”) o podwyższonym stopniu wentylacji,
  szybsze odprowadzanie wilgoci,
  wykończenie dzianiny: jony srebra (Ag) 
redukują rozwój mikroorganizmów

Dzianina: 54% PA / 40% PP / 6% EL+Silver; 120-180g/m2

kolory:  

 9089

 Kalesony męskie HARD WORK 0210
rozmiary: XS - XXL

Kalesony damskie  SILVER PRO 0211 
rozmiary: S - L

 bezuciskowe ściągacze
  budowa dzianiny: plaster miodu, specjalne strefy 
(wzorowane na „mapie ciała”) o podwyższonym stopniu wentylacji,
  szybsze odprowadzanie wilgoci,
  wykończenie dzianiny: jony srebra (Ag) 
redukują rozwój mikroorganizmów

Dzianina: 54% PA / 40% PP / 6% EL+Silver; 120-180g/m2

kolory:  

 9089

Skarpety STANDARD 0251 
rozmiary: 39 - 47
Dzianina: 44% BW / 40% Acrylic / 12% EL / 4% Gumex
kolory:  

 4010  

Skarpety FROTTA 0252 
rozmiary: 39 - 47
Dzianina: 80% BW / 16% PA / 4% Gumex
kolory:      

 4010   3041  

Skarpety SPORT 0253 
rozmiary: 39 - 47
Dzianina: 90% BW / 8% PA / 2% EL
kolory:      

 4010   3041

Skarpety HARD WORK 0250 
   bezuciskowy ściągacz
   budowa dzianiny: plaster miodu, specjalne strefy 
(wzorowane na „mapie ciała”) o podwyższonym stopniu wentylacji,
   system kanalików powietrznych,
   szybsze odprowadzanie wilgoci,
   wykończenie dzianiny: jony srebra (Ag) redukują rozwój 
mikroorganizmów

rozmiary: 35 - 46
Dzianina: 54% PA / 40% PP / 6% EL+Silver; 120-180g/m2

kolory:  

 9089  

 Wkładka nakolannikowa 
COMFORT–KNEEPAD 0001

   anatomiczna budowa dopasowująca się do kolana
   wymiar: 16,5 cm szerokość, 21,5 cm długość
    „regulacja” wymiaru
   wykonana z bardzo wysokiej jakości materiału, 
   elastyczna i amortyzująca pracę kolana

rozmiary: uniwersalny 
Tworzywo: 100% polietylen

kominiarka HARD WORK   
  bezuciskowy ściągacz
  obwód szyi wykończony ściągaczem
  otwór na oczy wykończony ściągaczem
  budowa tkaniny: plaster miodu
  specjalne strefy (wzorowane na „mapie ciała”) 
o podwyższonym stopniu wentylacji,
  ułatwiające mówienie oraz słyszenie
  system kanalików powietrznych,
  szybsze odprowadzanie wilgoci,
  wykończenie tkaniny: jony srebra (Ag) 
redukują rozwój mikroorganizmów

dostępne rozmiary: S-L 
tkanina: 100% PES+Silver; 120-180 g/m²

01 02 03
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 Czapka z daszkiem 0101
 daszek usztywniony
 cztery wywietrzniki
  obwód regulowany zapięciem z tyłu na rzep

rozmiar uniwersalny 
tkanina: 65%PES / 35%BW; 245g/m2

kolory:                              

 1080   3020   3022   3040

  3050   4010   4030

  4060

 Czapka z daszkiem PROFI 0101
 daszek usztywniony
 cztery wywietrzniki
  obwód regulowany zapięciem z tyłu na rzep

rozmiar uniwersalny 
tkanina: 60%BW / 40%PES; 315/m2

kolory:                       

9001*
  9002*

  9003   9004*
  9006*

  9007*

Czapka z daszkiem TOP 0101 
 daszek usztywniony
 cztery wywietrzniki
  obwód regulowany zapięciem z tyłu na rzep

rozmiar uniwersalny 
tkanina: 65%PES / 35%BW; 245g/m2

kolory:      

 9001

  9004

  

Koszulka T-shirt 0301  
 podkrój szyi wykończony ściągaczem
 krótkie rękawy i dół wykończone podwinięciem

dostępne rozmiary: S-XXXL
dzianina: 50% BW / 50% PES; 190g/m2

kolory:          

 1080   3040   
4030

Koszula flanelowa 0801  
 zapinana na napy
 podkrój szyi wykończony kołnierzem
 jedna  kieszeń piersiowa nazywana
 rękawy długie  wykończone  mankietem
 dół wykoęczony obrębem

dostępne rozmiary: XS-XXXXL

dzianina: 60% BW / 40% PES; 170g/m2

kolory:    

 3040

 Czapka ocieplana 0109
  daszek usztywniony
  nauszniki wiązane pod szyją
  z tyłu guma dopasowująca

rozmiar uniwersalny 
tkanina: 65%PES / 35%BW; 245g/m2 
kolory:          

 3040   3050   
4030

Czapka z daszkiem WORK 0101 
 daszek usztywniony
 cztery wywietrzniki
  obwód regulowany plastikowym 
zapięciem z tyłu

rozmiar uniwersalny 
tkanina: 65%PES / 35%BW; 245g/m2

kolory:              

 9088

  9131   9143   
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 idealnie uzupełniają kolekcję odzieży Kegel-Błażusiak

 realizacja indywidualnych projektów Klienta

Twoje ubranie...
  ...Twoje logo!

pełna personalizacja kolekcji zgodnie z polityką wizualną Klienta sprawia, że odzież 
staje się wizytówką firmy

identyfikuje pracowników oraz wspomaga kreowanie marki przedsiębiorstwa

 hafty

 naszywki

 nadruki metodą termiczną /termotransfer/

 sitodruki

oryginalne czapki Kegel-Błażusiak personalizacja i znakowanie

 baseball  snapback  trucker

 haft 3D
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Nr  art. Nazwa produktu Piktogram Nr normy Str.

ANTYSTATIC PROTEC ODZIEŻ OCHRONNA ANTYELEKTROSTATYCZNA
3486 Bluza do pasa antyelektrostatyczna     EN 340, EN 1149-5 38

6486 Ogrodniczki antyelektrostatyczne     EN 340, EN 1149-5 38

3487 Bluza antyelektrostatyczna     EN 340, EN 1149-5 38

6487 Ogrodniczki antyelektrostatyczne     EN 340, EN 1149-5 39

5004 Spodnie do pasa męskie antyelektrostatyczne     EN 340, EN 1149-5 39

5005 Spodnie do pasa damskie antyelektrostatyczne     EN 340, EN 1149-5 39

7405 Kombinezon antylektrostatyczny     EN 340, EN 1149-5 40

3382 Bluza do pasa antyelektrostatyczna     EN 340, EN 1149-5 40

5381 Spodnie do pasa antyelektrostatyczne     EN 340, EN 1149-5 40

4511 Fartuch męski antyelektrostatyczny     EN 340, EN 1149-5 41

4512 Fartuch damski antyelektrostatyczny     EN 340, EN 1149-5 41

2301 Kamizelka ocieplana antyelektrostatyczna     EN 340, EN 1149-5 41

1687 Kurtka ocieplana antyelektrostatyczna     EN 340, EN 1149-5 42

5687 Spodnie do pasa ocieplane antyelektrostatyczne     EN 340, EN 1149-5 42

6687 Ogrodniczki ocieplane antyelektrostatyczne     EN 340, EN 1149-5 42

1510 Kurtka ocieplana antyelektrostatyczna     EN 340, EN 1149-5 43

1511 Kurtka ocieplana antyelektrostatyczna     EN 340, EN 1149-5 43

6510 Ogrodniczki ocieplane     EN 340, EN 1149-5 43

Wymagania dotyczące odzieży ochronnej chroniącej przed skutkami wyładowań elektrostatycznych.
Wyładowania elektrostatyczne mogą w określonym środowisku stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka, dlatego 
niezbędne jest używanie odzieży ochronnej antyelektrostatycznej. 
Wyroby spełniające normę EN 1149 zapewniają ochronę w strefach zagrożonych wybuchem (np. stacje benzynowe, 
strefy o dużym zapyleniu lub występowania mieszanin gazów i oparów), oraz w przemyśle elektronicznym.
Konstrukcja oraz surowiec zapewnia odprowadzenie ładunków elektrostatycznych. 
Odzież antyelektrostatyczna jest przeznaczona do użytku w strefach zagrożonych wybuchem 1 i 2 przy występowaniu 
mieszanin gazów i oparów należących do grupy wybuchowości II A i II B.

ANTYSTATIC PROTEC
ODZIEŻ OCHRONNA ANTYELEKTROSTATYCZNA

Norma EN 1149-5 

Wyroby spełniające te normy zapewniają ochronę przed czynnikami gorącymi i płomieniem oraz rozpryskami stopionego 
metalu.  Odzież powinna charakteryzować się ograniczoną zdolnością do rozprzestrzeniania płomienia.
Odporność odzieży na rodzaj czynnika jest określona kodem literowym:
 A – rozprzestrzenianie się płomienia (norma EN ISO 11612, EN 531, EN ISO 11611, EN 470-1),
 B – odporność na ciepło konwekcyjne ( norma EN ISO 11612, EN 531),
 C – odporność na promieniowanie cieplne (norma EN ISO 11612, EN 531),
 D – odporność na duże rozpryski płynnego aluminium (norma EN ISO 11612, EN 531),
 E – odporność na duże rozpryski płynnego żelaza (norma EN ISO 11612, EN 531),
 F – odporność na ciepło kontaktowe (norma EN ISO 11612, EN 531).
Szczegółowe poziomy ochrony podane są przy opisach produktów oraz na wszywce pielęgnacyjnej danego produktu.
Dokonując wyboru odzieży dla spawaczy należy zwrócić uwagę na technikę spawania oraz warunki otoczenia, norma EN ISO 
11611 określa dwie klasy:
  klasa 1 – ręczne techniki spawania z lekką formacją rozprysków i kropli
 klasa 2 – ręczne techniki spawania z dużymi ilościami rozprysków i kropli
Szczegółowe informacje podano przy opisie produktu oraz na wszywce pielęgnacyjnej danego wyrobu.
Właściwości ochronne odzieży uzyskuje się, stosując wykończenia chemiczne Pyrovatex® lub Proban®.
Wyroby są opatrzone informacją o ilości cykli czyszczenia, w których nie tracą swoich właściwości ochronnych.

FLAME PROTEC
ODZIEŻ Trudnopalna, I DLA SPAWACZY

Norma EN ISO 11612
(zastępuje normę EN 531)

Norma EN ISO 11611
(zastępuje normę EN 470-1)

Nr  art. Nazwa produktu Piktogram Nr normy Str.

FLAME PROTEC ODZIEŻ Trudnopalna, I DLA SPAWACZY

3692 Bluza trudnopalna, dla spawacza         EN 340, EN ISO 11611, EN ISO 11612 44

5692 Spodnie do pasa trudnopalne, dla spawacza         EN 340, EN ISO 11611, EN ISO 11612 44

6692 Ogrodniczki trudnopalne, dla spawacza         EN 340, EN ISO 11611, EN ISO 11612 44

3595 Bluza trudnopalna, dla spawacza         EN 340, EN ISO 11611, EN ISO 11612 45

5595 Spodnie do pasa trudnopalne, dla spawacza         EN 340, EN ISO 11611, EN ISO 11612 45

6595 Ogrodniczki trudnopalne, dla spawacza         EN 340, EN ISO 11611, EN ISO 11612 45

3140 Bluza trudnopalna, dla spawacza         EN 340, EN ISO 11611, EN ISO 11612 46

5140 Spodnie do pasa trudnopalne, dla spawacza         EN 340, EN ISO 11611, EN ISO 11612 46

3795 Bluza długa trudnopalna, dla spawacza         EN 340, EN ISO 11611, EN ISO 11612 47

5795 Spodnie do pasa ochronne trudnopalne, dla spawacza         EN 340, EN ISO 11611, EN ISO 11612 47

Wyroby należą do grupy odzieży chroniącej przed opryskaniem cieczą – typ 6.
Norma przewiduje 6 klas ochrony pod kątem przesiąkliwości  oraz nasiąkliwości:
 1 klasa – ochrona do 10 minut
 2 klasa – ochrona do 30 minut
 3 klasa – ochrona do 60 minut
 4 klasa – ochrona do 120 minut
 5 klasa – ochrona do 240 minut
 6 klasa – ochrona do 480 minut
Badania przeprowadzono z wykorzystaniem substancji chemicznych (kwasów i zasad) będących najczęstszym zagrożeniem 
takich jak: NaOH 10%, H2SO4 30%, HCl, H3PO4, Butan-1-ol, o-ksylen. Szczegółowe informacje o klasach ochrony dla 
poszczególnych substancji znajdują się w opisie każdego produktu oraz na wszywce pielęgnacyjnej wyrobu.
Aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony odzież kwasoodporna produkowana jest z tkanin impregnowanych. 
Wyrób gwarantuje ochronę przez co najmniej 5 cykli prań, następnie zaleca się odnowienie impregnatu w procesie 
konserwacji z zastosowaniem odpowiedniej procedury i środków chemicznych, co pozwoli na wydłużenie ochrony nawet do 
50 cykli prań. W celu uzyskania szczegółowej informacji prosimy o kontakt z pracownikami Kegel-Błażusiak. 
W procesie konserwacji należy unikać prania z odzieżą o innym składzie lub wykończeniu.
Odzież kwasoodporna znajduje zastosowanie w zakładach pracy, w których istnieje ryzyko kontaktu z substancjami żrącymi: 
przemysł farmaceutyczny, chemiczny, samochodowy, rafineryjny.

ACID PROTEC
ODZIEŻ KWASOOCHRONNA 

Norma EN 13034 

Legenda:

Odzież ostrzegawcza 
o intensywnej 
widzialności.

Odzież ochronna dla 
spawaczy i pracowników w 

zawodach pokrewnych

Odzież chroniąca przed 
czynnikami gorącymi 

i płomieniem

Odzież chroniąca przed 
ciekłymi chemikaliami

Odzież ochronna. 
Właściwości 

elektrostatyczne.

Odzież ochronna  
– zestawy i wyroby odzieżowe 

chroniące przed zimnem

Odzież ciepłochronna zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami normy EN 342. 
W trakcie certyfikacji wykonano badanie odzieży na manekinie termicznym.
Osiągnięte wyniki badań przedstawione są przy opisie produktu oraz na wszywce pielęgnacyjnej wyrobu. 
Bardzo ważnym jest prawidłowy dobór odzieży ochronnej do warunków i rodzaju pracy, biorąc pod uwagę w szczególności 
zakres temperatur otoczenia oraz aktywność fizyczną użytkownika. W celu ułatwienia doboru odzieży należy posłużyć się 
wynikami pomiarów izolacyjności termicznej Icle i Icler i odnieść się do poniższej tabeli:

Tabela 1      Tabela 2

Aby osiągnąć deklarowane poziomy ochrony należy pamiętać o stosowaniu odpowiedniej bielizny.
Odzież jest przeznaczona do prac w przestrzeni otwartej i zamkniętej w niskich temperaturach, zapewnia także ochronę przed 
krótkotrwałym działaniem opadów atmosferycznych. Dodatkowym walorem odzieży jest niska przepuszczalność powietrza 
chroniąca przed wiatrem - określona parametrem AP oraz wysoka  przepuszczalność pary wodnej określona parametrem Ret 
zapewniająca wysoki komfort pracy.  Parametry AP i Ret określone są w 3-stopniowej klasyfikacji gdzie 3 oznacza najlepszy 
wynik.W ekstremalnym środowisku pracy lub przy długotrwałej ekspozycji na niekorzystne warunki zalecamy stosowanie 
dodatkowo bielizny termoaktywnej z linii HardWork wykończonej jonami srebra.

WINTER PROTEC
ODZIEŻ CIEPŁOCHRONNA

Norma EN 342

Izolacyjność Icle
Aktywność stojącego użytkownika

8h 1h
0,390 7OC -10OC
0,470 3OC -17OC

Izolacyjność Icler
Aktywność ruchowa użytkownika

lekka 115-W/m2 średnia 170 – W/m2

8h 1h 8h 1h
0,390 -8OC -250 -28OC -45OC

Nr  art. Nazwa produktu Piktogram Nr normy Str.

ACID PROTEC ODZIEŻ KWASOOCHRONNA
3511 Bluza do pasa kwasoochronna     EN 340, EN 13034 48

6511 Ogrodniczki kwasoochronne     EN 340, EN 13034 48

1512 Kurtka kwasoochronna     EN 340, EN 13034 48

1510 Kurtka ocieplana kwasoochronna     EN 340, EN 13034 49

6510 Ogrodniczki ocieplane kwasoochronne     EN 340, EN 13034 49

1511 Kurtka ocieplana kwasoochronna     EN 340, EN 13034 49

Nr  art. Nazwa produktu Piktogram Nr normy Str.

WINTER PROTEC ODZIEŻ CIEPŁOCHRONNA
1001 Kurtka „Koala” chroniąca przed zimnem     EN 340, EN 342 50

5001 Spodnie do pasa chroniące przed zimnem     EN 340, EN 342 50

1002 Kurtka „Pilot” chroniąca przed zimnem     EN 340, EN 342 51

6001 Ogrodniczki chroniące przed zimnem     EN 340, EN 342 51
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Legenda:

Odzież ostrzegawcza 
o intensywnej 
widzialności.

Odzież ochronna dla 
spawaczy i pracowników w 

zawodach pokrewnych

Odzież chroniąca przed 
czynnikami gorącymi 

i płomieniem

Odzież chroniąca przed 
ciekłymi chemikaliami

Odzież ochronna. 
Właściwości 

elektrostatyczne.

Odzież ochronna – zestawy 
i wyroby odzieżowe chroniące 

przed zimnem

MULTI PROTEC
ODZIEŻ MULTIOCHRONNA  

Norma EN ISO 11612
(zastępuje normę EN 531)

Norma EN ISO 11611
(zastępuje normę EN 470-1)

Norma EN 13034 Norma EN 1149

Odzież multiochronną zaprojektowano i wykonano aby zabezpieczyć użytkownika przed wieloma zagrożeniami 
występującymi jednocześnie w środowisku pracy. Odzież występuje w różnych kombinacjach rodzajów ochrony 
np. odzież antyelektrostatyczna-kwasoochronna, odzież antyelektrostatyczna-trudnopalna, itp. 
Szczegółowe informacje zawarte są powyżej oraz w opisach produktów i na wszywkach pielęgnacyjnych.

Nr  art. Nazwa produktu Piktogram Nr normy Str.

MULTI PROTEC ODZIEŻ MULTIOCHRONNA  
3820 Bluza do pasa multiochronna               EN 340, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 1149-5 37

5820 Spodnie do pasa multiochronne               EN 340, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 1149-5 37

6820 Ogrodniczki multiochronne               EN 340, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 1149-5 37

3594 Bluza ochronna multiochronna                    EN 340, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 13034, EN 1149-5 52

5594 Spodnie do pasa multiochronn                    EN 340, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 13034, EN 1149-5 52

6594 Ogrodniczki ochronne wielofunkcyjne                    EN 340, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 13034, EN 1149-5 52

3795 Bluza długa multiochronna                    EN 340, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 13034, EN 1149-5 53

5795 Spodnie do pasa multi ochronne                    EN 340, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 13034, EN 1149-5 53

7305 Kombinezon multiochronny           EN 340, EN 1149-5, EN 531 53

3691 Bluza ochronna wielofunkcyjna                    EN 340, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 13034, EN 1149-5 54

5691 Spodnie do pasa multiochronne                    EN 340, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 13034, EN 1149-5 54

6691 Ogrodniczki multiochronne                    EN 340, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 13034, EN 1149-5 54

1691 Kurtka ocieplana multiochronna                    EN 340, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 13034, EN 1149-5 55

5693 Spodnie do pasa ochronne wielofunkcyjne                    EN 340, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 13034, EN 1149-5 55

6693 Ogrodniczki ochronne wielofunkcyjne                    EN 340, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 13034, EN 1149-5 55

3511 Bluza do pasa antyelektrostatyczna i kwasoochronna           EN 340, EN 1149-5, EN 13034 56

6511 Ogrodniczki antyelektrostatyczne i kwasoochronne           EN 340, EN 1149-5, EN 13034 56

1512 Kurtka wiosenno-jesienna antyelektrostatyczna i kwasoochronna           EN 340, EN 1149-5, EN 13034 56

1510 Kurtka ocieplana antyelektrostatyczna i kwasoochronna           EN 340, EN 1149-5, EN 13034 57

6510 Ogrodniczki ocieplane antyelektrostatyczne i kwasoochronne           EN 340, EN 1149-5, EN 13034 57

1511 Kurtka ocieplana antyelektrostatyczna i kwasoochronna           EN 340, EN 1149-5, EN 13034 57

HI-VIS PROTEC
ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA

Norma EN 471

Odzież ostrzegawcza o  wysokiej widzialności ma za zadanie zapewnić bezpieczeństwo jej użytkownikowi w  sytuacjach 
ograniczonej widoczności. Wykonana jest  w  połączeniu tkaniny o  intensywnej barwie np. pomarańczowej, żółtej, oraz 
elementów odblaskowych.
Wyróżnia się 3 klasy ochrony w zależności od stopnia widzialności.
Szczegółowe informacje zawarte są w opisie produktu oraz na wszywce pielęgnacyjnej.

Nr  art. Nazwa produktu Piktogram Nr normy Str.

HI-VIS PROTEC ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA 
2001 Kamizelka ostrzegawcza       EN 340, EN 471 56

2010 Kamizelka ostrzegawcza       EN 340, EN 471 56

Ochrona przed płomieniem i czynnikami gorącymi
EN ISO 11612: 2008 A1 A2 B2 C2 D3 E3 F1

Ochrona przed odpryskami stopionego metalu
EN ISO 11611: 2007 A1 A2 Klasa 2

Ochrona przed elektrycznością statyczną
EN 1149-5
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 Bluza MOLTENGARD 3820-237
  Specjalne dwurzędowe zapięcie
  Plisa przodu tworzy fałd, zabezpieczający przed przedostawaniem się stopionego 
metalu do wewnątrz
  Podkrój szyi wykończony stójką zapinaną na kryty zatrzask
  Jedna kieszeń wewnętrzna zapinana na rzep
  Rękawy wykończone obrębem, wewnątrz wszyty ściągacz
  Dół bluzy wykończony obrębem

rozmiary: 46 - 62 
tkanina: 72% Teflon® / 28% ARAMID; 600g/m2

kolory:  

4015*

*Proszę pytać o czas realizacji.

Spodnie do pasa MOLTENGARD 5820-237 
 zapinane na guzik, po bokach w pasie regulacja obwodu zapinkami
 rozporek zapinany na zamek
 dwie kieszenie boczne wpuszczane
 dół nogawek wykończony obrębem

tkanina: 72% Teflon® / 28% ARAMID; 600g/m2
rozmiary: 46 - 62 
kolory:  

4015*

*Proszę pytać o czas realizacji.

 Ogrodniczki MOLTENGARD 6820-237
 szelki z tkaniny z gumą z tyłu
 regulacja długości szelek rozdzielczymi klamerkami
 rozporek zapinany na zamek
 dwie kieszenie przednie
  guma w pasie dopasowująca obwód
  nogawki wykończone obrębem

tkanina: 72% Teflon® / 28% ARAMID; 600g/m2
rozmiary: 46 - 62 
kolory:  

4015*
*Proszę pytać o czas realizacji.

Maksymalna OCHRONA

EN ISO 11612 klasy: A1; A2; B2; C2; D3; E3; F1

EN 1149-5

EN ISO 11611  klasa 2, A1; A2

EN 340

EN ISO 11612 klasy: A1; A2; B2; C2; D3; E3; F1

EN 1149-5

EN ISO 11611  klasa 2, A1; A2

EN 340

EN ISO 11612 klasy: A1; A2; B2; C2; D3; E3; F1

EN 1149-5

EN ISO 11611  klasa 2, A1; A2

EN 340

Ubranie ochronne MOLTENGARD łączy w sobie 
nowoczesność zastosowanych rozwiązań 
światowych i funkcjonalność produktu.
W produkcji zastosowano najbardziej 
zaawansowane surowce i technologie m.in. 
tkaninę ThermGuard™ MoltenRepel wykonaną 
dzięki połączeniu technologii Teflon® z włóknami 
aramidowymi. 
Ubranie MOLTENGARD zapewnia ochronę przed 
dużymi i małymi rozpryskami metali i minerałów 
takich jak żelazo, aluminium, miedź, magnez 
i kriolit w stopniu przekraczającym aktualnie 
obowiązujące normy. Jest przeznaczone przede 
wszystkim dla pracowników przemysłu ciężkiego 
oraz stanowisk pracy gdzie wykorzystuje się 
procesy wytapiania, odlewania, spawania, 
cięcia i szlifowania. Rozpryski stopionego 
metalu nie przywierają do ubrania, a jego 
konstrukcja ogranicza do minimum elementy 
mogące spowolnić lub zatrzymać płynący metal. 
Właściwości antyelektrostatyczne ubrania 
pozwalają na pracę w strefach zagrożenia 
wybuchem.
Nowatorskie zapięcie bluzy zaprojektowane przez 
technologów Kegel-Błażusiak® zabezpiecza 
przed przedostaniem się stopionego metalu 
pod ubranie i jednocześnie zapewnia możliwość 
natychmiastowego rozpięcia. Konstrukcja ubrania 
MOLTENGARD powstała w oparciu o testy na 
stanowiskach pracy oraz konsultacje ze służbami 
BHP i doświadczonymi pracownikami przemysłu. 
Ubranie nie traci właściwości ochronnych nawet 
po 50 cyklach prań przemysłowych.
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 Bluza do pasa 3486-015
      3486-017
antyelektrostatyczna

  zapinana na kryte napy
  karczki przednie i tylny odcinane 
  podkrój szyi wykończony kołnierzem
  dwie kieszenie piersiowe z patkami zapinanymi na kryte napy
  rękawy wykończone mankietem z regulacją zapięcia
  dół bluzy wykończony paskiem z gumą dopasowującą obwód po bokach

tkanina 015: 65% PES / 35% BW + ASM; 240g/m2
rozmiary: 46 - 62
kolory:                      

 1080*
  3022*

  3040
  3050*

  4030*
  4060*

tkanina 017: 65% PES / 35% BW + ASM; 205g/m2 
kolory:                      

 
1080*

  
2045*

  
2053*

  
3020*

  3040*
  4030*

*Proszę pytać o czas realizacji.

EN 1149-5
EN 340

 Ogrodniczki 6486-015
  6486-017
antyelektrostatyczne

 karczek przedni z cięciem na wysokości patki
 kieszeń karczka naszywana z patką zapinaną na kryte napy
 rozporek przedni zapinany na kryte napy 
 rozporek boczny zapinany na guzik + napy do regulacji
 dwie kieszenie dolne naszywane
 jedna kieszeń tylna
 jedna kieszeń miarowa 
 z tyłu, w pasie guma dopasowująca
 szelki elastyczne z regulacją 
 nogawki wykończone obrębem z regulacją

rozmiary: 46 - 62
tkanina 015: 65% PES / 35% BW + ASM; 240g/m2 
kolory:                      

 1080*
  3022*

  3040
  3050*

  4030*
  4060*

tkanina 017: 65% PES / 35% BW + ASM; 205g/m2 
kolory:                      

 
1080*

  
2045*

  
2053*

  
3020*

  3040*
  4030*

*Proszę pytać o czas realizacji.

EN 1149-5
EN 340

 Bluza do pasa 3487-015
antyelektrostatyczna

  zapinana na kryte napy
  karczki przednie i tylny odcinane 
  podkrój szyi wykończony kołnierzem
  rękawy wykończone mankietem z regulacją zapięcia
  dół bluzy wykończony paskiem z gumą dopasowującą obwód po bokach

tkanina 015: 65% PES / 35% BW + ASM; 240g/m2 
rozmiary: 46 - 62 
kolory:                      

 1080*
  3022*

  3040*
  3050*

  4030*
  4060*

*Proszę pytać o czas realizacji.

EN 1149-5
EN 340

Spodnie do pasa damskie 5005-015  
             5005-017
antyelektrostatyczne

  zapinane na guzik, po bokach w pasie guma dopasowująca 
  rozporek zapinany na zamek 
  dwie kieszenie przednie wpuszczane
  jedna kieszeń miarowa
  nogawki wykończone podwinięciem

rozmiary: 36 - 52
tkanina 015: 65% PES / 35% BW + ASM; 240g/m2 
kolory:                      

 1080*
  3022*

  3040*
  3050*

  4030*
  4060*

tkanina 017: 65% PES / 35% BW + ASM; 205g/m2 
kolory:                      

 
1080*

  
2045*

  
2053*

  
3020*

  3040*
  4030*

*Proszę pytać o czas realizacji.

Ogrodniczki 6487-015 
antyelektrostatyczne

  karczek przedni cięty w górnej części
  rozporek przedni zapinany na napy 
  rozporek boczny zapinany na guzik + napy do regulacji
  dwie kieszenie dolne naszywane
  jedna kieszeń tylna
  jedna kieszeń miarowa 
  z tyłu, w pasie guma dopasowująca
  szelki elastyczne z regulacją zapięcia na klamerki
  nogawki wykończone obrębem z regulacją

tkanina 015: 65% PES / 35% BW + ASM; 240g/m2 
rozmiary: 46 - 62 
kolory:                      

 1080*
  3022*

  3040*
  3050*

  4030*
  4060*

*Proszę pytać o czas realizacji.

EN 1149-5
EN 340

 Spodnie do pasa męskie 5004-015
               5004-017
antyelektrostatyczne

  zapinane na guzik, po bokach w pasie regulacja obwodu zapinkami
  rozporek zapinany na napy
  dwie kieszenie wpuszczane
  jedna kieszeń tylna
  jedna kieszeń miarowa
  dół nogawek wykończony obrębem

rozmiary: 46 - 62
tkanina 015: 65% PES / 35% BW + ASM; 240g/m2 
kolory:                      

 1080*
  3022*

  3040
  3050*

  4030*
  4060*

tkanina 017: 65% PES / 35% BW + ASM; 205g/m2 
kolory:                      

 
1080*

  
2045*

  
2053*

  
3020*

  3040*
  4030*

*Proszę pytać o czas realizacji.

EN 1149-5
EN 340

EN 1149-5
EN 340
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 Kombinezon 7405-205
antyelektrostatyczny

  zapinany na zamek błyskawiczny dwusuwakowy kryty plisą i rzep pod szyją
  podkrój szyi wykończony kapturem, otwór na twarz ściągany gumką
  dwie kieszenie piersiowe naszywane, z patkami zapinanymi na rzepy 
  guma dopasowująca w pasie z tyłu
  rękawy i nogawki wykończone obrębem z regulacją zapięcia na rzepy

tkanina 205:   100% PES + ASM; 115g/m2

rozmiary: 46 - 62 
kolory:      

1080*
  2045*

*Proszę pytać o czas realizacji.

EN 1149-5
EN 340

Bluza uniwersalna 3382-205  
antyelektrostatyczna

  prosty krój
  zapinana na zamek dwusuwakowy, kryty plisą
  podkrój szyi wykończony stójką
  rękawy wykończone podwinięciem z gumą
  dół wykończony podwinięciem

tkanina 205:  100% PES + ASM; 115g/m2

rozmiary: S - XXL
kolory:      

 

1080*   

2045*

*Proszę pytać o czas realizacji.

EN 1149-5
EN 340

Spodnie uniwersalne 5381-205  
antyelektrostatyczne

  w pasie wszyta guma poczwórnie stębnowana
  kieszeń naszyta od wewnątrz, po lewej stronie,  
kryta patką mocowaną po bokach
  nogawki proste wykończone obrębem z gumą

tkanina 205:  100% PES + ASM; 115g/m2

rozmiary: S - XXL 
kolory:      

 

1080*   

2045*

*Proszę pytać o czas realizacji.

EN 1149-5
EN 340

 Fartuch męski 4511-015
        4511-017
antyelektrostatyczny

  zapinany na kryte napy
  podkrój szyi wykończony kołnierzem
  rękawy długie wykończone mankietami z zapięciem na napy, z regulacją
  jedna kieszeń piersiowa naszywana
  dwie kieszenie dolne naszywane 
  dół wykończony obrębem

rozmiary: 46 - 62
tkanina 015: 65% PES / 35% BW + ASM; 240g/m2 
kolory:                      

 1080*
  3022*

  3040*
  3050*

  4030*
  4060*

tkanina 017: 65% PES / 35% BW + ASM; 205g/m2 
kolory:                      

 
1080*

  
2045*

  
2053*

  
3020*

  3040*
  4030*

*Proszę pytać o czas realizacji.

Fartuch damski 4512-015 
      4512-017
antyelektrostatyczny

  zapinany na kryte napy
  podkrój szyi wykończony kołnierzem
  zaszewki piersiowe
  jedna kieszeń piersiowa naszywana
  dwie kieszenie dolne naszywane 
  rękawy długie wykończone mankietami z zapięciem na napy, z regulacją
  dół wykończony obrębem

rozmiary: 36 - 52
tkanina 015: 65% PES / 35% BW + ASM; 240g/m2 
kolory:                      

 1080*
  3022*

  3040*
  3050*

  4030*
  4060*

tkanina 017: 65% PES / 35% BW + ASM; 205g/m2 
kolory:                      

 
1080*

  
2045*

  
2053*

  
3020*

  3040*
  4030*

*Proszę pytać o czas realizacji.

EN 1149-5
EN 340

EN 1149-5
EN 340

 Kamizelka ocieplana 2301-015
antyelektrostatyczna

  zapinana na zamek, kryty plisą
  podkrój szyi wykończony stójką
  karczki przednie i tylny odcinane
  jedna kieszeń wewnętrzna 
  dwie asymetryczne kieszenie dolne naszywane 
  tył kamizelki wydłużony, rogi zaokrąglone
  wewnątrz podszewka ocieplająca

rozmiary: S - XXXL 
tkanina 015: 65% PES / 35% BW + ASM; 240g/m2 
kolory:                      

 1080*
  3022*

  3040*
  3050*

  4030*
  4060*

*Proszę pytać o czas realizacji.

EN 1149-5
EN 340
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Kurtka ocieplana 1687-186  
antyelektrostatyczna

  zapinana na zamek kryty plisą zapinaną na kryte napy
  podkrój szyi wykończony stójką
  kaptur dopinany na zamek, obwód regulowany sznurogumką (stopery kryte)
  dwie kieszenie piersiowe cięte z listewkami
  dwie kieszenie dolne mieszkowe z podwójnym wejściem, kryte patkami 
zapinanymi na kryte napy
  jedna kieszeń wewnętrzna zapinana na zamek, na lewym przodzie
  w pasie tunel ściągany sznurkiem od wewnątrz, z tyłu wszyta guma
  rękawy dwuczęściowe, wykończone obrębem, wewnątrz wszyty ściągacz 
ochronny
  na lewym rękawie naszyta kieszeń z przegródką, zapinana na  zamek
  dół kurtki wykończony obrębem z sznurkiem, stopery kryte wewnątrz

rozmiary: S - XXXL 
tkanina wodo i wiatroodporna 186: 99% PES z membraną + ASM; 160g/m2 
kolory:      

 3040*
  4030*

 

*Proszę pytać o czas realizacji.

 Spodnie do pasa ocieplane 5687-186
antyelektrostatyczne

  rozporek zapinany na zamek
  pasek z szlufkami zapinany na metalowy guzik, po bokach guma dopasowująca
  dwie kieszenie przednie wpuszczane
  dwie kieszenie udowe naszywane, z patkami zapinanymi na kryte napy
  nogawki wykończone obrębem, wewnątrz ściągacze
  wewnątrz podszewka ocieplająca

rozmiary: S - XXXL
tkanina wodo i wiatroodporna 186: 99% PES z membraną + ASM; 160g/m2 
kolory:      

 3040*
  4030*

 

*Proszę pytać o czas realizacji.

Ogrodniczki ocieplane 6687-186   
antyelektrostatyczne

  karczek przedni odcinany
  kieszeń karczka naszywana kryta patką zapinaną na napy
  rozporek przedni zapinany na zamek
  rozporek boczny zapinany na guzik+ napy do regulacji obwodu
  dwie naszywane kieszenie przednie
  jedna kieszeń tylna, kryta patką
  tył profilowany
  elastyczne szelki z regulacją
  nogawki wykończone obrębem, wewnątrz ściągacze

rozmiary: S - XXXL 
tkanina wodo i wiatroodporna 186: 99% PES z membraną + ASM; 160g/m2  
kolory:      

 3040*
  4030*

 

*Proszę pytać o czas realizacji.

EN 1149-5
EN 340

EN 1149-5
EN 340

EN 1149-5
EN 340

Kurtka ocieplana 1510-015 
antyelektrostatyczna

  zapinana na zamek kryty plisą
  podkrój szyi wykończony stójką
  dwie kieszenie piersiowe naszywane 
z patkami zapinanymi na kryte napy
  jedna kieszeń wewnętrzna zapinana na zamek
  rękawy wykończone mankietem z gumą
  dół kurtki wykończony paskiem z gumą

rozmiary: S - XXXL 
tkanina 015: 65 % PES / 35% BW + ASM; 240g/m2 
kolory:                      

 1080*
  3022*

  3040*
  3050*

  4030*
  4060*

*Proszę pytać o czas realizacji.

 Kurtka ocieplana 1511 -015
antyelektrostatyczna

  zapinana na zamek kryty plisą zapinaną na zatrzaski
  podkrój szyi wykończony kołnierzem
  kaptur dopinany na zamek
  dwie kieszenie dolne naszywane, kryte patkami
  jedna kieszeń wewnętrzna zapinana na zamek
  w pasie tunel ściągany sznurkiem od wewnątrz, z tyłu wszyta guma
  rękawy wykończone mankietem z gumą
  dół kurtki wykończony obrębem ze sznurkiem

rozmiary: S - XXXL 
tkanina 015: 65% PES / 35% BW + ASM; 240g/m2 
kolory:                      

 1080*
  3022*

  3040*
  3050*

  4030*
  4060*

*Proszę pytać o czas realizacji.

 Ogrodniczki ocieplane 6510-015 
antyelektrostatyczne

  karczek przedni odcinany
  kieszeń karczka naszywana z patką zapinaną na napy
  rozporek przedni zapinany na zamek 
  rozporek boczny zapinany na guzik + napy do regulacji 
  dwie naszywane kieszenie dolne kryte patkami
  kieszeń tylna kryta patką
  tył profilowany
  szelki elastyczne z regulacją 
  nogawki wykończone obrębem z regulacją na napy
  wewnątrz dolnej części nogawek wszyty ściągacz

rozmiary: S - XXXL 
tkanina 015: 65% PES / 35% BW + ASM; 240g/m2 
kolory:                      

 1080*
  3022*

  3040*
  3050*

  4030*
  4060*

*Proszę pytać o czas realizacji.

EN 1149-5
EN 340

EN 1149-5
EN 340

EN 1149-5
EN 340



45

PR
O

TE
CT

IV
EL

in
e

44

PRO
TECTIV

E Line

Sz
cz

eg
ół

ow
e 

w
yj

as
ni

en
ie

 n
or

m
 i 

za
kr

es
ów

 o
ch

ro
ny

 z
na

jd
uj

ą 
sie

 n
a 

st
ro

na
ch

 3
2-

34

 Spodnie do pasa 5692-081
trudnopalne, dla spawacza 

  rozporek zapinany na zamek 
  pasek z szlufkami zapinany na guzik, po bokach zapinki regulujące obwód na 
metalowe guziki
  dwie kieszenie przednie wpuszczane 
  dwie kieszenie boczne naszywane, z patkami zapinanymi na kryte napy
  nogawki wykończone obrębem
  możliwość zastosowania taśm odblaskowych

rozmiary: 46 - 62
tkanina 081: 75% BW / 25% PES; 360g/m2 
wytrzymałość wykończenia trudnopalne,go 50 prań 
kolory:                  

 3020*
  3040*

  3050*
  4030*

  4070*
 

*Proszę pytać o czas realizacji. EN ISO 11611          klasa 1, A1 + A2

EN ISO 11612 klasy A1 i A2; B1; C1; E2

EN 340

 Bluza 3692-081
trudnopalna, dla spawacza

  zapinana na zamek, kryty plisą zapinaną na kryte napy 
  podkrój szyi wykończony kołnierzem, dodatkowe zapięcie pod szyją na pasek z rzepem
  cięcie na wysokości pasa (możliwość zastosowania kontrastu)
  potrójny zaczep na lewym przodzie - nad kieszenią
  jedna kieszeń piersiowa - lewa, naszywana z patką zapinaną 
na kryte napy
  jedna kieszeń piersiowa wewnętrzna - prawa, naszywana, 
zapinana na rzep
  dwie kieszenie dolne z patkami zapinanymi na kryte napy
  rękawy wykończone mankietem z gumą 
  dół bluzy wykończony obrębem
  możliwość zastosowania taśm odblaskowych

rozmiary: 46 - 62
tkanina 081: 75% BW / 25% PES; 360g/m2 
wytrzymałość wykończenia trudnopalne,go 50 prań 
kolory:                  

 3020*
  3040*

  3050*
  4030*

  4070*
 

*Proszę pytać o czas realizacji. EN ISO 11611          klasa 1, A1 + A2

EN ISO 11612 klasy A1 i A2; B1; C1; E2

EN 340

 Ogrodniczki 6692-081
trudnopalne, dla spawacza

  patka kieszeni na całej szerkości karczka 
  kieszeń karczka zapinana na napę
  rozporek przedni zapinany na zamek 
  rozporek boczny zapianany na guzik + napy do regulacji obwodu
  dwie kieszenie przednie wpuszczane
  dwie kieszenie udowe, kryte patkami zapianymi na napy
 tył profilowany
 z tyłu w pasie guma dopasowująca
 szelki z regulacją na klamerki z tyłu szeroka guma
 nogawki wykończone obrębem
  możliwość zastosowania taśm odblaskowych

rozmiary: 46 - 62
tkanina 081: 75% BW / 25% PES; 360g/m2 
wytrzymałość wykończenia trudnopalne,go 50 prań 
kolory:                  

 3020*
  3040*

  3050*
  4030*

  4070*
 

*Proszę pytać o czas realizacji. EN ISO 11611          klasa 1, A1 + A2

EN ISO 11612 klasy A1 i A2; B1; C1; E2

EN 340

 Spodnie do pasa 5595-235
trudnopalne, dla spawacza

  zapinane na guzik, po bokach w pasie regulacja obwodu zapinkami
  rozporek zapinany na zamek
   kieszenie boczne w szwie, asymetryczne, 
kryte patkami
  nogawki z przodu cięte pionowo, z tyłu profilowane
  nogawki wykończone obrębem

rozmiary: 46 - 62
tkanina z wykończeniem Pyrovatex 235: 100% BW; 360g/m2 
wytrzymałość wykończenia trudnopalne,go 50 prań 

kolory:          

 3022   3040   4030  

 Ogrodniczki 6595-235
trudnopalne, dla spawacza

  zapinane z przodu na zamek dwusuwakowy
  odcinany karczek przodu
  kieszenie boczne w szwie, asymetryczne, kryte patkami
  nogawki z przodu cięte pionowo, z tyłu profilowane
  karczek z tyłu proilowany
  w pasie z tyłu guma dopasowująca obwód
  nogawki wykończone obrębem

rozmiary: 46 - 62
tkanina z wykończeniem Pyrovatex 235: 100% BW; 360g/m2 
wytrzymałość wykończenia trudnopalne,go 50 prań 

kolory:          

 3022   3040   4030  

 Bluza 3595-235
trudnopalna, dla spawacza

 zapinana na zamek kryty plisą, zapinaną na rzepy
 podkrój szyi wykończony stójką zapinaną na rzep
 dwie kieszenie piersiowe, kryte szerokimi patkami
 rękawy wykończone mankietami z gumą
 dół bluzy wykończony obrębem

rozmiary: 46 - 62
tkanina z wykończeniem Pyrovatex 235: 100% BW; 360g/m2 
wytrzymałość wykończenia trudnopalne,go 50 prań 

kolory:          

 3022   3040   4030  

EN ISO 11611          klasa 2, A1 i A2

EN ISO 11612 klasy A1 i A2; B1; C1; E2

EN 340

EN ISO 11611          klasa 2, A1 i A2

EN ISO 11612 klasy A1 i A2; B1; C1; E2

EN 340

EN ISO 11611         klasa 2, A1 i A2

EN ISO 11612 klasy A1 i A2; B1; C1; E2

EN 340
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 Bluza 3140-070
   3140-130
trudnopalna, dla spawacza

  zapinana na zamek kryty plisą, zapinaną na rzepy
  podkrój szyi wykończony stójką zapinaną na rzep
  dwie kieszenie dolne naszywane, kryte patkami mocowanymi po bokach
  rękawy wykończone obrębem z gumą
  dół wykończony obrębem
  przody oraz przednia część rękawów z podwójnej warstwy tkaniny

rozmiary: 46 - 62
tkanina z wykończeniem Proban 070: 100% BW; 340g/m2 

wytrzymałość wykończenia trudnopalne,go 50 prań 
kolory:                  

 3022*
  3040*

  3050*
  4030*

  4060*

tkanina z wykończeniem Proban 130: 100% BW; 335g/m2 

wytrzymałość wykończenia trudnopalne,go 50 prań 
kolory:              

 3022*
  3040*

  4030*
  4060*

*Proszę pytać o czas realizacji.

EN ISO 11611          klasa 1, A1 + A2

EN ISO 11612 klasy A1 i A2; B1; C1; E3; F1

EN 340

Spodnie do pasa 5140-070 
        5140-130
trudnopalne, dla spawacza

  zapinane na guzik, po bokach w pasie regulacja obwodu zapinkami
  rozporek zapinany na zamek
  dwie kieszenie wpuszczane
  nogawki przednie od wysokości uda w dół z podwójnej warstwy tkaniny
  z tyłu w części siedzeniowej podwójna warstwa tkaniny
  nogawki wykończone obrębem

rozmiary: 46 - 62
tkanina z wykończeniem Proban 070: 100% BW; 340g/m2 

wytrzymałość wykończenia trudnopalne,go 50 prań 
kolory:                  

 3022*
  3040*

  3050*
  4030*

  4060*

tkanina: z wykończeniem Proban: 100% BW; 335g/m2 

wytrzymałość wykończenia trudnopalne,go 50 prań 
kolory:              

 3022*
  3040*

  4030*
  4060*

*Proszę pytać o czas realizacji.

EN ISO 11611          klasa 1, A1 + A2

EN ISO 11612 klasy A1 i A2; B1; C1; E3; F1

EN 340

Spodnie do pasa 5795-130 
trudnopalne, dla spawacza

  zapinane na guzik, po bokach w pasie regulacja obwodu zapinkami
  rozporek zapinany na zamek
  dwie kieszenie przednie wpuszczane
  dwie kieszenie udowe z patkami zapinanymi na kryte napy
  nogawki wykończone obrębem

rozmiary: 46 - 62
tkanina z wykończeniem Proban 130: 100% BW; 335g/m2 

wytrzymałość wykończenia trudnopalne,go 50 prań 
kolory:              

 3020*
  3040*

  4030*
  4060*

*Proszę pytać o czas realizacji.

 Bluza długa 3795-130
trudnopalna, dla spawacza

 zapinana na zamek, kryty plisą zapinaną na rzepy
 podkrój szyi wykończony stójką
 jedna kieszeń piersiowa - lewa z patką zapinaną na kryte napy
 jedna kieszeń piersiowa wewnętrzna - prawa, zapinana na rzep
 dwie kieszenie dolne z patkami zapinanymi na kryte napy
 rękawy wykończone obrębem z podwójną regulacją na napy
 dół bluzy wykończony obrębem

rozmiary: 46 - 62
tkanina z wykończeniem Proban 130: 100% BW; 335g/m2 

wytrzymałość wykończenia trudnopalne,go 50 prań 
kolory:              

 3020*
  3040*

  4030*
  4060*

*Proszę pytać o czas realizacji.

EN ISO 11611          klasa 1, A1 + A2

EN ISO 11612 klasy A1 i A2; B1; C1; E2; F1

EN 340

EN ISO 11611          klasa 1, A1 + A2

EN ISO 11612 klasy A1 i A2; B1; C1; E2; F1

EN 340

EN ISO 11611          klasa 1, A1 

EN ISO 11612 klasy A1 i A2; B1; C1; E2

EN 340

EN ISO 11611          klasa 1, A1 

EN ISO 11612 klasy A1 i A2; B1; C1; E2

EN 340
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  Bluza do pasa 3511-014
kwasoochronna 

  zapinana na zamek kryty plisą, zapinaną na kryte napy
  podkrój szyi wykończony stójką zapinaną na krytą napę
  dwie kieszenie piersiowe naszywane z patkami, zapinanymi na kryte napy 
  rękawy wykończone mankietem z gumą
  dół wykończony paskiem z gumą 
dopasowującą obwód po bokach

rozmiary: 46 - 62
tkanina z wykończeniem kwasoodpornym 014: 
65% PES / 35% BW; 245g/m2 
kolory:          

 3022*
  3040   3050*

*Proszę pytać o czas realizacji.

EN 13034

EN 340

Ogrodniczki 6511-014  
kwasoochronne

 karczek przedni odcinany
 kieszeń karczka naszywana z patką zapinaną na napy
 rozporek przedni zapinany na zamek 
 rozporek boczny zapinany na guzik + napy do regulacji 
 dwie kieszenie dolne naszywane, kryte patkami
  przednia część nogawek wzmocniona 
podwójną warstwą tkaniny 
 kieszenie tylna i miarowa kryte patkami
 z tyłu, w pasie guma dopasowująca
 szelki elastyczne z regulacją
 nogawki wykończone obrębem z regulacją

rozmiary: 46 - 62
tkanina z wykończeniem kwasoodpornym 014: 
65% PES / 35% BW; 245g/m2 
kolory:          

 3022*
  3040   3050*

*Proszę pytać o czas realizacji.

EN 13034

EN 340

 Kurtka 1512-014
kwasoochronna

 zapinana na zamek kryty plisą zapinaną na zatrzaski
 podkrój szyi wykończony kołnierzem
 dwie kieszenie dolne naszywane, kryte patkami
 jedna kieszeń wewnętrzna zapinana na zamek
  w pasie tunel ściągany sznurkiem od wewnątrz, 
z tyłu wszyta guma
 rękawy wykończone mankietem z gumą
 dół kurtki wykończony obrębem ze sznurkiem

rozmiary: S - XXXL
tkanina z wykończeniem kwasoodpornym 014: 
65% PES / 35% BW; 245g/m2 
kolory:          

 3022*
  3040*

  3050*

*Proszę pytać o czas realizacji.

EN 13034

EN 340

Kurtka ocieplana 1510-014 
kwasoochronna

 zapinana na zamek kryty plisą
 podkrój szyi wykończony stójką
  dwie kieszenie piersiowe naszywane 
z patkami zapinanymi na kryte napy
 jedna kieszeń wewnętrzna zapinana na zamek
 rękawy wykończone mankietem z gumą
 dół kurtki wykończony paskiem z gumą

rozmiary: S - XXXL
tkanina z wykończeniem kwasoodpornym 014: 
65% PES / 35% BW; 245g/m2 
kolory:          

 3022*
  3040*

  3050*
*Proszę pytać o czas realizacji.

EN 13034

EN 340

 Ogrodniczki ocieplane 6510-014
kwasoochronne

 karczek przedni odcinany
 kieszeń karczka naszywana z patką zapinaną na napy
 rozporek przedni zapinany na zamek 
 rozporek boczny zapinany na guzik + napy do regulacji 
 dwie naszywane kieszenie dolne kryte patkami
 kieszeń tylna kryta patką
 tył profilowany
 szelki elastyczne z regulacją 
 nogawki wykończone obrębem z regulacją na napy
 wewnątrz dolnej części nogawek wszyty ściągacz

rozmiary: S - XXXL
tkanina z wykończeniem kwasoodpornym 014: 
65% PES / 35% BW; 245g/m2 
kolory:          

 3022*
  3040*

  3050*
*Proszę pytać o czas realizacji.

EN 13034

EN 340

Kurtka ocieplana 1511-014 
kwasoochronna

 zapinana na zamek kryty plisą zapinaną na zatrzaski
 podkrój szyi wykończony kołnierzem
 kaptur dopinany na zamek
 dwie kieszenie dolne naszywane, kryte patkami
 jedna kieszeń wewnętrzna zapinana na zamek
  w pasie tunel ściągany sznurkiem od wewnątrz, 
z tyłu wszyta guma
 rękawy wykończone mankietem z gumą
 dół kurtki wykończony obrębem ze sznurkiem

rozmiary: S - XXXL
tkanina z wykończeniem kwasoodpornym 014: 
65% PES / 35% BW; 245g/m2 
kolory:          

 3022*
  3040   3050*

*Proszę pytać o czas realizacji.

EN 13034

EN 340
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Kurtka KOALA 1001-182 
chroniąca przed zimnem do -450C

  zapinana na zamek kryty plisą zapinaną na zatrzaski
  podkrój szyi wykończony kołnierzem
  kaptur dopinany na zamek
  dwie kieszenie piersiowe cięte z listewkami, nad lewą zaczep 
na identyfikator

  dwie podwójne kieszenie dolne z mieszkami, kryte patkami 
  jedna kieszeń wewnętrzna 
  w pasie tunel ściągany sznurkiem od wewnątrz, 
z tyłu wszyta guma

  rękawy wykończone obrębem, wewnątrz wszyty ściągacz 
ochronny
  na lewym rękawie kieszeń zapinana na zamek z przegródką 
na długopis i kieszonką na telefon

  dół kurtki wykończony obrębem ze sznurkiem
rozmiary: S - XXXL
tkanina wodoodporna 182: 70% PES / 30% BW; 230g/m2 
kolory:                       

 3040   3050   4010   4030   4060   3022*

*Proszę pytać o czas realizacji.

Icle= 0,430m2 K/W (B)

Icler= 0,393m2 K/W (B)

Ret- klasa 2

AP - klasa 2 EN 340
EN 342

 Spodnie do pasa ocieplane 5001-182
chroniąca przed zimnem do -450C

  zapinane na guzik, po bokach w pasie guma dopasowująca, wewnątrz 
wszyty sznurek do regulacji
  rozporek zapinany na zamek 
  dwie kieszenie wpuszczane 
   kieszeń tylna cięta, kryta patką zapinaną na zatrzask  
  nogawki wykończone obrębem, wewnątrz ściągacze
  wewnątrz podszewka ocieplająca

rozmiary: S - XXXL  
tkanina wodoodporna 182: 70% PES / 30% BW; 230g/m2 
kolory:                      

 3040*
  3050*

  4010*
  4030*

  4060*
  3022*

*Proszę pytać o czas realizacji.

Icle= 0,430m2 K/W (B)

Icler= 0,393m2 K/W (B)

Ret- klasa 2

AP - klasa 2 EN 340
EN 342

 Ogrodniczki ocieplane 6001-182
chroniące przed zimnem do -450C

  karczek przedni odcinany 
  na karczku kieszeń z patką zapinaną na rzepy
  rozporek przedni zapinany na zamek
  rozporek boczny zapinany na guzik + napy do regulacji
  dwie kieszenie dolne naszywane 
  jedna kieszeń tylna zapinana na rzep
  elastyczne szelki z regulacją
  nogawki wykończone obrębem, wewnątrz ściągacze

rozmiary: S - XXXL
tkanina wodoodporna 182: 70% PES / 30% BW; 230g/m2

kolory:                       

 3040   3050   4010*
  4030   4060*

  3022*

*Proszę pytać o czas realizacji.

Icle= 0,430m2 K/W (B)

Icler= 0,393m2 K/W (B)

Ret- klasa 2

AP - klasa 2 EN 340
EN 342

Icle= 0,430m2 K/W (B)

Icler= 0,393m2 K/W (B)

Ret- klasa 2

AP - klasa 2 EN 340
EN 342

Kurtka PILOT 1002-182 
chroniąca przed zimnem do -450C

  zapinana na zamek kryty plisą
  podkrój szyi wykończony kołnierzem
  dwie kieszenie piersiowe, zapinane na zamek, 
nad lewą zaczep na identyfikator
  dwie kieszenie dolne, cięte z listewkami
  jedna kieszeń wewnętrzna 
  rękawy wykończone ściągaczem
  na lewym rękawie kieszeń zapinana na zamek, 
z przegródką na długopis i kieszonką na telefon
  dół kurtki wykończony paskiem z wszytą gumą

rozmiary: S - XXXL
tkanina wodoodporna 182: 70% PES / 30% BW; 230g/m2

kolory:                       

 3040   3050   4010*
  4030   4060*

  3022*

*Proszę pytać o czas realizacji.
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 Bluza do pasa 3594-090
multiochronna

  zapinana na zamek kryty plisą, zapinaną na napy
  podkrój szyi wykończony stójką 
  jedna kieszeń piersiowa naszywana, kryta patką, mocowaną po bokach
  dwie kieszenie dolne naszywane, kryte patkami, mocowanymi po bokach
  jedna kieszeń wewnętrzna
  rękawy wykończone mankietem z gumą
  na plecach zakładki (ułatwiają swobodę w ruchu)
  dół wykończony paskiem, po bokach guma dopasowująca

rozmiary: 46 - 62
tkanina 090: 75% BW / 24% PES / 1% ASM; 245g/m2 
kolory:                       

 3022*
  3040*

  3050*
  4030*

  4060*
  4070*

*Proszę pytać o czas realizacji.

EN ISO 11612 klasy: A1; B1; C1; F1

EN 13034

EN 1149-5

EN ISO 11611  klasa 1, A1

EN 340

EN ISO 11612 klasy: A1; B1; C1; F1

EN 13034

EN 1149-5

EN ISO 11611  klasa 1, A1

EN 340

 Spodnie do pasa 5594-090
multiochronne

  zapinane na guzik, po bokach w pasie guma dopasowująca
  rozporek zapinany na zamek
  dwie kieszenie przednie wpuszczane
  jedna kieszeń tylna kryta patką, mocowaną po bokach
  jedna kieszeń miarowa kryta patką, mocowaną po bokach
  dół nogawek wykończony obrębem

rozmiary: 46 - 62
tkanina 090: 75% BW / 24% PES / 1% ASM; 245g/m2 
kolory:                       

 3022*
  3040*

  3050*
  4030*

  4060*
  4070*

*Proszę pytać o czas realizacji.

EN ISO 11612 klasy: A1; B1; C1; F1

EN 13034

EN 1149-5

EN ISO 11611  klasa 1, A1

EN 340

 Ogrodniczki 6594-090
multiochronne

  patka kieszeni na całej szerkości karczka
 kieszeń karczka zapinana na napę
  rozporek przedni zapinany na zamek 
  rozporek boczny zapinany na guzik + napy z regulacją obwodu pasa
  dwie naszywane kieszenie przednie kryte patkami mocowanymi po bokach  
  kieszeń tylna i miarowa kryta patkami, mocowanymi po bokach
  karczek tylny profilowany 
  z tyłu, w pasie guma dopasowująca
  szelki z regulacją na klamerki, z tyłu szeroka guma
  nogawki wykończone obrębem

rozmiary: 48 - 62
tkanina 090: 75% BW / 24% PES / 1% ASM; 245g/m2  
kolory:                       

 3022*
  3040*

  3050*
  4030*

  4060*
  4070*

*Proszę pytać o czas realizacji.

Kombinezon 7305-089 
multiochronny

  zapinany na zamek dwusuwakowy, kryty plisą
  podkrój szyi wykończony kołnierzem
  karczki przednie odcinane
  jedna kieszeń piersiowa, mieszkowa z patką – prawy przód 
  jedna kieszeń piersiowa naszywana, z patką – lewy przód
  dwie kieszenie dolne naszywane kryte patkami, mocowanymi po bokach
  otwory odszyte w szwach bocznych, zapinane na rzep (umożliwiają korzystanie 
z kieszeni spodni noszonych pod kombinezonem)
  rękawy wykończone mankietem z regulacją zapięcia na napy
  pod pachami wywietrzniki
  na plecach zakładki (ułatwiają swobodę w ruchu)
  w pasie z tyłu guma dopasowująca
  jedna kieszeń tylna z patką na prawej nogawce, mocowaną po bokach
  nogawki wykończone obrębem 
  podwójne taśmy odblaskowe o szer. 2,5 cm w dolnej części rękawów i nogawek

rozmiary: 46 - 62
tkanina 090: 75% BW / 24% PES / 1% ASM; 350g/m2 
kolory:                       

 3022*
  3040*

  3050*
  4030*

  4060*
  4070*

*Proszę pytać o czas realizacji.

EN  531 klasy: A, B1, C1, E2

EN 1149-5

EN 340

EN ISO 11612 klasy: A1; B1; C1; E1; F1

EN 13034

EN 1149-5

EN ISO 11611  klasa 1, A1

EN 340

Bluza długa 3795-090  
multiochronna

 zapinana na zamek, kryty plisą zapinaną na rzepy
 podkrój szyi wykoñczony stójką
 jedna kieszeń piersiowa - lewa z patką zapinaną na kryte napy
 jedna kieszeń piersiowa wewnętrzna - prawa, zapinana na rzep
 dwie kieszenie dolne z patkami zapinanymi na kryte napy
 rękawy wykończone obrębem z podwójną regulacją na napy
 dół bluzy wykończony obrębem

rozmiary: 46 - 62
tkanina 090: 75% BW / 24% PES / 1% ASM; 245g/m2 
kolory:                       

 3022*
  3040*

  3050*
  4030*

  4060*
  4070*

*Proszę pytać o czas realizacji.

EN ISO 11612 klasy: A1; B1; C1; E1; F1

EN 13034

EN 1149-5

EN ISO 11611  klasa 1, A1

EN 340

Spodnie do pasa 5795-090 
multiochronne

  zapinane na guzik, po bokach w pasie regulacja obwodu zapinkami
  rozporek zapinany na zamek
  dwie kieszenie wpuszczane
  na bokach nogawek naszyte kieszenie, kryte patkami zapinanymi na napy
  nogawki wykończone obrębem

rozmiary: 46 - 62
tkanina 090: 75% BW / 24% PES / 1% ASM; 245g/m2 
kolory:                       

 3022*
  3040*

  3050*
  4030*

  4060*
  4070*

*Proszę pytać o czas realizacji.
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 Bluza długa 3691-089
multiochronna

  zapinana na zamek, kryty plisą zapinaną na napy 
  podkrój szyi wykończony kołnierzem, pod szyją zapięcie – pasek z rzepem
  cięcie na wysokości pasa (możliwość zastosowania kontrastu)
  potrójny zaczep na lewym przodzie- nad kieszenią
  jedna kieszeń piersiowa- lewa naszywana, z patką zapinaną na napy
  jedna kieszeń piersiowa wewnętrzna- prawa naszywana, zapinana na rzep
  dwie kieszenie dolne naszywane, z patkami zapinanymi na napy
  rękawy wykończone mankietem z gumą 
  dół bluzy wykończony obrębem
  możliwość zastosowania taśm odblaskowych

rozmiary: 46 - 62
tkanina 089: 75% BW / 24% PES / 1% ASM; 350g/m2  
kolory:                       

 3022*
  3040*

  3050*
  4030*

  4060*
  4070*

*Proszę pytać o czas realizacji.

EN ISO 11612 klasy: A1; B1; C1; E2; F1

EN 13034

EN 1149-5

EN ISO 11611  klasa 1, A1

EN 340

Spodnie do pasa 5691-089 
multiochronne

  zapinane na guzik, po bokach w pasie regulacja obwodu zapinkami
  rozporek zapinany na zamek 
  dwie kieszenie przednie wpuszczane  
  dwie kieszenie naszywane na boku nogawek, z patkami zapinanymi na napy
  nogawki wykończone obrębem
  możliwość zastosowania taśm odblaskowych

rozmiary: 46 - 62

tkanina 089: 75% BW / 24% PES / 1% ASM; 350g/m2  
kolory:                       

 3022*
  3040*

  3050*
  4030*

  4060*
  4070*

*Proszę pytać o czas realizacji.

EN ISO 11612 klasy: A1; B1; C1; E2; F1

EN 13034

EN 1149-5

EN ISO 11611  klasa 1, A1

EN 340

 Ogrodniczki 6691-089 
multiochronne 

  patka kieszeni na całej szerkości karczka 
  kieszeń karczka zapinana na napę
  rozporek przedni zapinany na zamek 
  rozporek boczny zapianany na guzik + napy do regulacji obwodu
  dwie kieszenie przednie wpuszczane
  dwie kieszenie udowe, kryte patkami zapianymi na napy
 tył profilowany
 z tyłu w pasie guma dopasowująca
 szelki z regulacją na klamerki z tyłu szeroka guma
 nogawki wykończone obrębem
  możliwość zastosowania taśm odblaskowych

rozmiary: 46 - 62

tkanina 089: 75% BW / 24% PES / 1% ASM; 350g/m2  
kolory:                       

 3022*
  3040*

  3050*
  4030*

  4060*
  4070*

*Proszę pytać o czas realizacji.

EN ISO 11612 klasy: A1; B1; C1; E2; F1

EN 13034

EN 1149-5

EN ISO 11611  klasa 1, A1

EN 340

 Kurtka ocieplana 1691-089
multiochronna

  zapinana na zamek dwusuwakowy, kryty plisą zapinaną na napy 
  podkrój szyi wykończony kołnierzem
  kaptur dopinany na zamek
  cięcie na wysokości pasa (możliwość zastosowania kontrastu)
  jedna kieszeń piersiowa, z patką zapinaną na napy
  jedna kieszeń piersiowa, zapinana na rzep
  dwie kieszenie dolne podwójne (z wejściem od góry i z boku), 
z patkami zapinanymi na napy
  rękawy wykończone mankietem z gumą 
  dół bluzy wykończony obrębem
  wewnątrz podszewka ocieplająca
  możliwość zastosowania taśm odblaskowych

rozmiary: S - XXL
tkanina 089: 75% BW / 24% PES / 1% ASM; 350g/m2  
kolory:                       

 3022*
  3040*

  3050*
  4030*

  4060*
  4070*

*Proszę pytać o czas realizacji.

EN ISO 11612 klasy: A1; A2; B2; C2

EN 13034

EN 1149-5

EN ISO 11611  klasa 1, A1

EN 340

Spodnie do pasa ocieplane 5693-089 
multiochronne

  zapinane na guzik, po bokach w pasie regulacja obwodu zapinkami
  rozporek zapinany na zamek 
  dwie kieszenie przednie wpuszczane  
  dwie kieszenie naszywane na boku nogawek, z patkami zapinanymi na napy
  nogawki wykończone obrębem
  wewnątrz podszewka ocieplająca
  możliwość zastosowania taśm odblaskowych

rozmiary: S - XXXL
tkanina 089: 75% BW / 24% PES / 1% ASM; 350g/m2  
kolory:                       

 3022*
  3040*

  3050*
  4030*

  4060*
  4070*

*Proszę pytać o czas realizacji.

EN ISO 11612 klasy: A1; A2; B2; C2

EN 13034

EN 1149-5

EN ISO 11611  klasa 1, A1

EN 340

 Ogrodniczki ocieplane 6693-089
multiochronne

  górna część karczka przodu tworzy patkę kieszeni
  na karczku kieszeń zapinana na napę
  rozporek przedni zapinany na zamek 
  rozporek boczny zapinany na guzik + napy- regulacja obwodu pasa
  dwie kieszenie przednie wpuszczane  
  dwie kieszenie naszywane na boku nogawek, z patkami zapinanymi na napy
  karczek tylny profilowany 
  szelki z regulacją na klamerki, z tyłu szeroka guma
  nogawki wykończone obrębem
  wewnątrz podszewka ocieplająca
  możliwość zastosowania taśm odblaskowych

rozmiary: S - XXXL
tkanina 089: 75% BW / 24% PES / 1% ASM; 350g/m2  
kolory:                       

 3022*
  3040*

  3050*
  4030*

  4060*
  4070*

*Proszę pytać o czas realizacji.

EN ISO 11612 klasy: A1; A2; B2; C2

EN 13034

EN 1149-5

EN ISO 11611  klasa 1, A1

EN 340
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EN 1149-5
EN 13034

EN 340

 Kurtka ocieplana 1510-016
antyelektrostatyczna i kwasoochronna

  zapinana na zamek kryty plisą
  podkrój szyi wykończony stójką
  dwie kieszenie piersiowe naszywane z patkami 
zapinanymi na kryte napy
  jedna kieszeń wewnętrzna zapinana na zamek
  rękawy wykończone mankietem z gumą
  dół kurtki wykończony paskiem z gumą

rozmiary: S - XXXL
tkanina 016: antyelektrostatyczna z wykończeniem kwasoodpornym: 
65% PES / 35% BW + ASM; 245g/m2 
kolory:  

3040*
*Proszę pytać o czas realizacji.

EN 1149-5
EN 13034

EN 340

Ogrodniczki ocieplane 6510-016  
antyelektrostatyczne i kwasoochronne

  karczek przedni odcinany
  kieszeń karczka naszywana z patką zapinaną na napy
  rozporek przedni zapinany na zamek 
  rozporek boczny zapinany na guzik + napy do regulacji 
  dwie naszywane kieszenie dolne kryte patkami
  kieszeń tylna kryta patką
  tył profilowany
  szelki elastyczne z regulacją 
  nogawki wykończone obrębem z regulacją na napy
  wewnątrz dolnej części nogawek wszyty ściągacz

rozmiary: S - XXXL
tkanina 016: antyelektrostatyczna z wykończeniem kwasoodpornym: 
65% PES / 35% BW + ASM; 245g/m2 
kolory:  

3040*
*Proszę pytać o czas realizacji.

EN 1149-5
EN 13034

EN 340

 Kurtka ocieplana 1511-016
antyelektrostatyczna i kwasoodporna

  zapinana na zamek kryty plisą zapinaną na zatrzaski
  podkrój szyi wykończony kołnierzem
  kaptur dopinany na zamek
 dwie kieszenie dolne naszywane, kryte patkami
  jedna kieszeń wewnętrzna zapinana na zamek
  w pasie tunel ściągany sznurkiem od wewnątrz, z tyłu wszyta guma
  rękawy wykończone mankietem z gumą
  dół kurtki wykończony obrębem ze sznurkiem

rozmiary: S - XXXL
tkanina 016: antyelektrostatyczna z wykończeniem kwasoodpornym: 
65% PES / 35% BW + ASM; 245g/m2 
kolory:  

3040*
*Proszę pytać o czas realizacji.

Kamizelka ostrzegawcza 
2001 lub 2010

 zapinana na rzepy
  wykończenie lamówką: krawędzie przodów, podkroje pach i szyi
  dół wykończony podwinięciem
  w dolnej części naszyte dwie taśmy odblaskowe o szer.5 cm. 
taśma do prania domowego w art. 2001, 
taśma do prania przemysłowego w art. 2010

rozmiary: S - XXXL 
tkanina fluorescencyjna: 100% PES; 132g/m2 

kolory (art. 2001):          kolory (art. 2010):      

4068*
  

4095*
   

4068*
  

4095*
*Proszę pytać o czas realizacji.

 Bluza do pasa 3511-016
antyelektrostatyczna i kwasoochronna

  zapinana na zamek kryty plisą, zapinaną na kryte napy
  podkrój szyi wykończony stójką zapinaną na krytą napę
  dwie kieszenie piersiowe naszywane z patkami, 
zapinanymi na kryte napy 
  rękawy wykończone mankietem z gumą
  dół wykończony paskiem z gumą dopasowującą 
obwód po bokach

rozmiary: 46 - 62
tkanina antyelektrostatyczna z wykończeniem kwasoodpornym 016: 
65% PES / 35% BW + ASM; 245g/m2 
kolory:  

3040*
*Proszę pytać o czas realizacji.

EN 1149-5
EN 13034

EN 340

Ogrodniczki 6511-016 
antyelektrostatyczne i kwasoochronne

 karczek przedni odcinany
 kieszeń karczka naszywana z patką zapinaną na napy
 rozporek przedni zapinany na zamek 
 rozporek boczny zapinany na guzik + napy do regulacji 
 dwie kieszenie dolne naszywane, kryte patkami
  przednia część nogawek wzmocniona 
podwójną warstwą tkaniny 
 kieszenie tylna i miarowa kryte patkami
 z tyłu, w pasie guma dopasowująca
 szelki elastyczne z regulacją 
 nogawki wykończone obrębem z regulacją

rozmiary: 46 - 62
tkanina antyelektrostatyczna z wykończeniem kwasoodpornym 016: 
65% PES / 35% BW + ASM; 245g/m2 
kolory:  

3040*
*Proszę pytać o czas realizacji.

EN 1149-5
EN 13034

EN 340

 Kurtka wiosenno-jesienna 1512-016
antyelektrostatyczna i kwasoochronna

  zapinana na zamek kryty plisą zapinaną na zatrzaski
  podkrój szyi wykończony kołnierzem
  dwie kieszenie dolne naszywane, kryte patkami
  jedna kieszeń wewnętrzna zapinana na zamek
  w pasie tunel ściągany sznurkiem od wewnątrz, 
z tyłu wszyta guma
  rękawy wykończone mankietem z gumą
  dół kurtki wykończony obrębem ze sznurkiem

rozmiary: S - XXXL
tkanina antyelektrostatyczna z wykończeniem kwasoodpornym 016: 
65% PES / 35% BW + ASM; 245g/m2 
kolory:  

3040*
*Proszę pytać o czas realizacji.

EN 1149-5
EN 13034

EN 340
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*1 *3

*1 *2

*4 *5

 Bluza do pasa męska 3091
  zapinana na napy
  podkrój szyi wykończony kołnierzem
  jedna kieszeń wewnętrzna*1

  rękawy wykończone obrębem z regulacją
  dół wykończony paskiem z gumą dopasowującą obwód 
po bokach

rozmiary: 46 - 62
tkanina: 65% PES / 35% BW, 245g/m2 
kolory:  

1080  

Ogrodniczki 6092 
  karczek przedni z kieszenią wewnętrzną*1

  rozporek zapinany na napy
  elastyczne ściągacze po bokach*3

  tył prosty
  szelki z regulacją
  nogawki wykończone obrębem z regulacją

rozmiary:  46 - 62
tkanina: 65% PES / 35% BW, 245g/m2 

kolory:  

1080

 Bluza długa męska 3092
  prosty krój
  zapinana na napy
  jedna kieszeń wewnętrzna*1 

  rękawy wykończone obrębem z regulacją 
  zapinki wewnątrz rękawów do podwinięcia*2

  dół wykończony obrębem

rozmiary: 46 - 62; 90 - 110; 24 - 28; 51 - 63
tkanina: 65% PES / 35% BW, 210g/m2 

kolory:          

 

1080
  

2053
  

2045
  

Spodnie do pasa męskie 5084 
  zapinane na guzik, po bokach w pasie regulacja obwodu 
zapinkami*4

  rozporek zapinany na napy*5

  bez kieszeni 
  nogawki wykończone obrębem

rozmiary: 46 - 62; 90 - 110; 24 - 28; 51 - 63
tkanina: 65% PES / 35% BW, 210g/m2 
kolory:          

 

1080
  

2053
  

2045
  

Spodnie do pasa damskie 5083 
  zapinane na guzik, po bokach 
guma dopasowująca
  rozporek zapinany na napy
  bez kieszeni
  nogawki wykończone obrębem

rozmiary: 34 - 54
tkanina: 65% PES / 35% BW, 210g/m2

kolory:          

 1080   2053   2045

 Bluza w serek 3252
  zakładana przez głowę
  podkrój szyi w kształcie litery V
  karczki przodu odcinane
  długie rękawy wykończone obrębem z regulacją
  zapinki wewnątrz rękawów do podwinięcia*2 

rozmiary:   XS - XXL
tkanina: 65% PES / 35% BW, 210g/m2

kolory:  

 

1080
 

 Bluza długa damska 3093
  prosty krój
  zapinana na napy
 podkrój szyi wykończony stójką 
  jedna kieszeń wewnętrzna*1 

  długie rękawy wykończone obrębem z regulacją
  zapinki wewnątrz rękawów do podwinięcia*2

  dół wykończony obrębem
rozmiary: 34 - 54
tkanina: 65% PES / 35% BW, 210g/m2

kolory:          

 

1080
  

2053
  

2045
  

Spodnie uniwersalne 5252 
  szeroka guma regulująca obwód pasa 
  bez kieszeni 
  nogawki proste wykończone obrębem

rozmiary: XS - XXXL
tkanina: 65% PES / 35% BW, 210g/m2

kolory:  

 1080  

*1 *2

*2
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Zapaska „60” 4090 
  prostokątna
  długie paski do wiązania w talii

długość: 60cm, szerokość: 90cm
tkanina: 65% PES / 35% BW, 245g/m2 

kolory:  

1080*

*Proszę pytać o czas realizacji.

 T-shirt 0301
rozmiary: XS - XXXL
tkanina: 50% BW / 50% PES, 190g/m2 
kolory:          

 1080   3040   4030

Fartuch przedni 4092  
  pasek na szyję z regulacją długości
  paski do wiązania w talii

rozmiary:   A* (dł. 85cm szer. 70cm) 
 B   (dł. 95cm szer. 90cm) 
tkanina: 65% PES / 35% BW, 245g/m2 

kolory:  

1080

*Proszę pytać o czas realizacji.

 Zapaska „100” 4091
  długie paski do wiązania w talii
  zakładki z przodu

długość: 100cm, szerokość: 100cm
tkanina: 65% PES / 35% BW, 245g/m2 

kolory:  

1080*

*Proszę pytać o czas realizacji.

*7 *1

*1

*1
*6

*1

Fartuch damski 4173 
  prosty krój
  zapinany na napy
  podkrój szyi wykończony kołnierzem
  zaszewki piersiowe
  jedna kieszeń piersiowa wewnętrzna*1

  dół wykończony obrębem
 doły rękawów z regulacją na napy

rozmiary: 34 - 52
tkanina: 65% PES / 35% BW, 210g/m2

kolory:  

1080*

*Proszę pytać o czas realizacji.

 Kombinezon 7092
  zapinany na zamek dwusuwakowy, kryty plisą zapinaną 
pod szyją na napy*7 

  podkrój szyi wykończony kołnierzem
  jedna kieszeń wewnętrzna*1

  w tyle guma dopasowująca obwód pasa
  rękawy i nogawki wykończone obrębem

rozmiary:  46 - 62
tkanina: 65% PES / 35% BW, 245g/m2 

kolory:  

1080*

Fartuch męski 4089 
   prosty krój
  zapinany na napy
 podkrój szyi wykończony kołnierzem
 jedna kieszeń wewnętrzna*1

  dół wykończony obrębem
 doły rękawów z regulacją na napy

rozmiary:  46 - 62
tkanina: 65% PES / 35% BW, 210g/m2 
kolory:          

 

1080   

2053
  

2045
  

 Fartuch damski 4088
  zapinany na napy
  pionowe cięcia modelujące z przodu i z tyłu
  podkrój szyi wykończony kołnierzem
  jedna kieszeń piersiowa wewnętrzna*1 

  pasek z tyłu w talii*6

  dół wykończony obrębem
 doły rękawów z regulacją na napy

rozmiary: 34 - 52
tkanina: 65% PES / 35% BW, 210g/m2

kolory:          

 

1080   

2053
  

2045
  



65

FO
O

D &
GA

ST
RO

Li
ne

64

FO
O

D
& GA

STRO
Line

*1

*8

*1

 Kurtka Pilot 1221
  zapinana na zamek kryty plisą 
  podkrój szyi wykończony kołnierzem (wewnętrzna część 
z polaru)
  jedna kieszeń wewnętrzna*1

  rękawy wykończone ściągaczem
  dół wykończony paskiem z gumą

rozmiary: XS - XXXL
tkanina wodoodporna: 70% PES / 30% BW, 230g/m2 

kolory:  

1080

Ogrodniczki ocieplane 6221 
  karczek przedni odcinany
  rozporek przedni zapinany na zamek
  rozporek boczny zapinany na guzik + napy  
do regulacji*8

  elastyczne szelki z regulacją
  nogawki wykończone obrębem, wewnątrz ściągacze

rozmiary: XS - XXL
tkanina wodoodporna: 70% PES / 30% BW, 230g/m2 

kolory:  

1080

Kamizelka 2555 
  zapinana na napy kryte plisą
  podkrój szyi wykończony stójką
  karczki przodu i tyłu odcinane
  jedna kieszeń wewnętrzna *1

  wydłużony tył
rozmiary: XS - XXXL
tkanina wodoodporna: 70% PES / 30% BW, 230g/m2

kolory:  

1080

 Kurtka polarowa 1092
  prosty krój
  zapinana na zamek
  karczki przodów odcinane
  podkrój szyi wykończony stójką
  rękawy wykończone mankietem z gumą
  w dole tunel z sznurogumką

rozmiary: S - XXXL
tkanina: 100% PES, 280g/m2  

kolory:  

1080*

*Proszę pytać o czas realizacji.

 Czapka z daszkiem 0101
  cztery wywietrzniki
  obwód regulowany z tyłu rzepem

rozmiary: uniwersalny
tkanina: 65% PES / 35% BW, 245g/m2

kolory:                                      

 

1080
  

2053
  

2045
  

3020
  

3022
  

3040
  

3050
  

4010
  

4030
  

4060
  

 Furażerka 0104
  podłużny kształt
  otok z dwóch warstw tkaniny

rozmiary: S - XXL
tkanina: 65% PES / 35% BW, 210g/m2 
kolory:          

 1080

  2053*

  2045*

 

*Proszę pytać o czas realizacji.

 Czapka z siatką 0119
  otok i daszek z tkaniny
  wierzchnia część czapki z siatki

rozmiary: uniwersalny
tkanina: 65% PES / 35% BW, 245g/m2  
siatka: 100% PES 
kolory:  

 1080

 Czapka ocieplana 0109
  daszek usztywniony
  nauszniki wiązane pod szyją
  z tyłu guma dopasowująca

rozmiary: uniwersalny
tkanina: 70% PES / 30% BW, 230g/m2  kolory:   

1080

tkanina: 65% PES / 35% BW, 245g/m2  kolory:   

3040    

3050    

4030

 Czapka z siatką na włosy 0118
  otok i daszek z tkaniny
  wierzchnia część czapki i woreczek na włosy z siatki
  z tyłu czapki siatka na włosy z gumą dopasowującą

rozmiary: uniwersalny
tkanina: 65% PES / 35% BW, 245g/m2 
siatka: 100% PES
kolory:  

 1080

 Siatka na włosy 0135
  koło z siatki obszyte guma regulującą obwód 

rozmiary: uniwersalny
tkanina: 100% PES 
kolory:  

 1080
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*1 *2

*4 *5

 Bluza długa męska 3092
  prosty krój
  zapinana na napy
  jedna kieszeń wewnętrzna*1 
  rękawy wykończone obrębem z regulacją 
  zapinki wewnątrz rękawów do podwinięcia*2

  dół wykończony obrębem

rozmiary: 46 - 62
tkanina: 65% PES / 35% BW, 210g/m2 

kolory:  

1080

*5

Spodnie do pasa męskie 5084  
  zapinane na guzik, po bokach w pasie regulacja obwodu 
zapinkami*4 
  rozporek zapinany na napy*5

  bez kieszeni 
  nogawki wykończone obrębem

rozmiary: 46 - 62
tkanina: 65% PES / 35% BW, 210g/m2 

kolory:  

1080

 Bluza długa damska 3093
  prosty krój
  zapinana na napy
 podkrój szyi wykończony stójką 
  jedna kieszeń wewnętrzna*1 
  długie rękawy wykończone obrębem z regulacją
  zapinki wewnątrz rękawów do podwinięcia*2

  dół wykończony obrębem
rozmiary: 34 - 52
tkanina: 65% PES / 35% BW, 210g/m2

kolory:  

1080  

Spodnie do pasa damskie 5083 
  zapinane na guzik, po bokach 
guma dopasowująca
  rozporek zapinany na napy*5

  bez kieszeni
  nogawki wykończone obrębem

rozmiary: 34 - 52
tkanina: 65% PES / 35% BW, 210g/m2

kolory:  

1080      

*1 *2

koLekcja wykonana z 
Tkaniny

 Bluza w serek 3257
krótki rękaw  

  prosty krój
 zakładana przez głowę
 podkrój szyi w kształcie litery V
 karczki przodu odcinane
 rękawy krótkie wykończone obrębem

rozmiary: 46 - 62
tkanina: 65% PES / 35% BW, 210g/m2

kolory:  

1080

Fartuch męski 4089 
   prosty krój
  zapinany na napy
 podkrój szyi wykończony kołnierzem
 jedna kieszeń wewnętrzna*1

  rękawy i dół wykończone obrębem
rozmiary:  46 - 62
tkanina: 65% PES / 35% BW, 210g/m2 

kolory:  

1080
*1

 Fartuch damski 4088
  zapinany na napy
  pionowe cięcia modelujące z przodu i z tyłu
  podkrój szyi wykończony kołnierzem
  jedna kieszeń piersiowa wewnętrzna*1 
  pasek z tyłu w talii*6

  rękawy i dół wykończone obrębem

rozmiary: 34 - 52
tkanina: 65% PES / 35% BW, 210g/m2

kolory:  

1080

*1 *6
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Bluza kucharska 3631 
 zapinana dwurzędowo na kryte napy 
  podkrój szyi wykończony stójką 
  cięcia modelujące z boku
  rękawy długie, wykończone zaokrąglonymi 
mankietami z możliwością wywinięcia
  dół wykończony obrębem

rozmiary: 46 - 62
tkanina: 65% PES / 35% BW, 210g/m2 
kolory:  

1080

Bluza kucharska KONTRAST 3256 
  zapinana na kucharskie guziki
  podkrój szyi w kształcie litery V wykończony stójką
  cięcia modelujące z boku
  rękawy długie, wykończone mankietami 
z możliwością wywinięcia
  dół wykończony obrębem
  kontrastowe wypustki w stójce i mankietach

rozmiary: 46 - 62
tkanina:  40% PES / 60% BW, 200g/m2

kolory:  

 

9024*
*Proszę pytać o czas realizacji.

 Bluza kucharska SZEF 3255
  zapinana na kucharskie guziki
  podkrój szyi wykończony stójką
  cięcia modelujące z boku
  jedna kieszeń piersiowa
  rękawy długie, wykończone mankietami 
z możliwością wywinięcia
  dół wykończony obrębem

rozmiary: 46 - 62
tkanina: 40% PES / 60% BW, 200g/m2 
kolory:  

 

1080

 Bluza kucharska 3424
  zapinana dwurzędowo na kryte napy 
  podkrój szyi wykończony stójką z tkaniny kontrastowej
  cięcia modelujące z boku
  rękawy długie, wykończone zaokrąglonymi mankietami 
z tkaniny kontrastowej, z możliwością wywinięcia
  dół wykończony obrębem

rozmiary: 46 - 62
tkanina: 65% PES / 35% BW, 210g/m2 
kolory:  

 

9078

 Bluza kucharska 3402
  zapinana na kucharskie guziki
  podkrój szyi wykończony stójką
  cięcia modelujące z boku
  rękawy długie, wykończone mankietami 
z możliwością wywinięcia
  kieszeń z przegródkami na lewym rękawie
  dół wykończony obrębem

rozmiary: 46 - 62
tkanina: 40% PES / 60% BW, 200g/m2

kolory:  

 

1080

tkanina: 65% PES / 35% BW, 245g/m2
kolory:  

 

4010

Bluza kucharska 3403 
 zapinana na kucharskie guziki
  podkrój szyi wykończony stójką
  cięcia modelujące z boku
  rękawy krótkie, wykończone mankietami
  kieszeń z przegródkami na lewym rękawie
  dół wykończony obrębem

rozmiary: 46 - 62
tkanina: 40% PES / 60% BW, 200g/m2

kolory:  

 

1080

tkanina: 65% PES / 35% BW, 245g/m2
kolory:  

 

4010

 Bluza w serek 3257
krótki rękaw

  prosty krój
 zakładana przez głowę
 podkrój szyi w kształcie litery V
 karczki przodu odcinane
 rękawy krótkie wykończone obrębem

rozmiary: 46 - 62
tkanina: 40% PES / 60% BW, 200g/m2 
 lub  65% PES / 35% BW, 210g/m
kolory:  

 

1080

Bluza w serek 3252 
długi rękaw 

 prosty krój
  zakładana przez głowę
 podkrój szyi w kształcie litery V
  karczki przodu odcinane
  rękawy długie wykończone obrębem z regulacją
  zapinki wewnątrz rękawów do podwinięcia

rozmiary: unisex XS - XXL
tkanina:  65% PES / 35% BW, 210g/m2

kolory:  

 

1080
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Spodnie kucharskie 5102 
  w pasie wszyta guma, dodatkowo trok 
do regulacji obwodu
  rozporek zapinany na kryte napy
  dwie kieszenie wpuszczane
  nogawki proste wykończone obrębem

rozmiary: 46 - 62
tkanina:  65% PES / 35% BW, 195g/m2

kolory:  

 

4010

 Spodnie kucharskie 
BARTOLINI 5255

  zapinane na guzik, 
z tyłu w pasie guma dopasowująca
  rozporek zapinany na zamek
  dwie kieszenie przednie wpuszczane
  jedna kieszeń tylna
  nogawki wykończone obrębem

rozmiary: 46 - 62
tkanina:  100% BW, 280g/m2 (pepita) 

kolory:  

 

4010

 Spodnie do pasa 5036
  zapinane na guzik, po bokach w pasie regulacja obwodu 
zapinkami
 rozporek zapinany na napy
 dwie kieszenie przednie wpuszczane
 jedna kieszeń tylna
 nogawki wykończone obrębem

rozmiary: 46 - 62; 90 - 110; 24 - 28; 51 - 63
tkanina:  65% PES / 35% BW, 245g/m2

kolory:  

 

1080

Spodnie uniwersalne 5252 
  szeroka guma regulująca obwód pasa
 bez kieszeni
  nogawki proste wykończone obrębem

rozmiary: unisex XS - XXXL
tkanina:  65% PES / 35% BW, 210g/m2

kolory:  

 

1080

 Spodnie do pasa TEMIDA 5015
 zapinane na guzik, po bokach guma dopasowująca
  rozporek zapinany na zamek
 dwie kieszenie przednie wpuszczane
  nogawki wykończone obrębem

rozmiary: 34 - 52
tkanina:  65% PES / 35% BW, 210g/m2

kolory:      

 

1080
3040

 

 Spodnie damskie SPARTA 5335
   długość 3/4
  w pasie wszyta guma regulująca obwód
  dwie kieszenie przednie naszywane, zaokrąglone
  dół wykończony obrębem
  po bokach nogawek w dole zaokrąglone 
odszycia i rozporki zapinane na napy

rozmiary: 34 - 52
tkanina: 40% PES / 60% BW; 200g/m2

kolory:  

 

1080
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Fartuch damski KORA 4005 
  zapinany na napy
  pionowe cięcia modelujące z przodu i z tyłu
 podkrój szyi wykończony kołnierzem
  jedna kieszeń piersiowa naszywana
 dwie kieszenie dolne
  pasek z tyłu w talii

rozmiary:  34 - 54
tkanina:  65% PES / 35% BW, 210g/m2

kolory:  

 

1080

 Fartuch damski KRETA 4210
  zapinany na napy
 podkrój szyi wykończony kołnierzem
 zaszewki piersiowe
 jedna kieszeń piersiowa naszywana
 dwie kieszenie dolne naszywane
 rękawy i dół fartucha wykończone obrębem

rozmiary: 34 - 54
tkanina: 65% PES / 35% BW, 175g/m2 lub 210g/m2

kolory:          

1080175g/m 2

3040210g/m 2

Fartuch męski 4000 
 prosty krój
  zapinany na napy
 podkrój szyi wykończony kołnierzem
  jedna kieszeń piersiowa naszywana
  dwie kieszenie dolne naszywane
 rękawy i dół wykończone obrębem

rozmiary: 46 - 64
tkanina:  65% PES / 35% BW, 210g/m2 
kolory:          

 

1080
  

3040
  

3050

Fartuszek FRANCUSKI 4167 
  zakładany przez głowę
 pionowe modelujące zaszewki z przodu
  jedna kieszeń z przegródkami 
naszyta z przodu
  jedna kieszonka na lewym ramieniu
 paski do wiązania z tyłu
 wykończenie konturów fartucha lamówką

rozmiary: S, L, XXL
tkanina: 65% PES / 35% BW, 210g/m2 
kolory:  

 

9302

Koszula męska kelnerska 0410 
długi rękaw

  rękawy długie wykończone mankietem

 Koszula męska kelnerska 0411
krótki rękaw 

  rękawy krótkie wykończone podwinięciem
  zapinana na guziki
  podkrój szyi wykończony kołnierzem
  karczek na barkach z podwójnej warstwy tkaniny
  jedna kieszeń piersiowa

rozmiary: 39 - 48 (obwód kołnierza)
tkanina: 65% PES / 35% BW, 100g/m2 
kolory:      

 

1080*   

4010*

*Proszę pytać o czas realizacji.
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 Spódnica Cafe 8334
  zapinana na guzik, po bokach w pasie guma dopasowująca
  zapinana z tyłu na zamek
  kieszenie wpuszczane
  rozporek zakładany z tyłu
 dół wykończony obrębem

rozmiary: 34 - 52
tkanina: 60% BW / 40% PES, 210g/m2 
kolory:  

 

4010

 Bluzka SOFT 3364
  zapinana na guziki
 podkrój szyi w kształcie litery V wykończony kołnierzykiem
  dopasowujące zaszewki piersiowe i pionowe
  rękawy ¾ wykończone mankietem z możliwością wywinięcia

rozmiary: 34 - 56
tkanina: 65% PES / 35% BW, 100g/m2 
kolory:       

 

1080
  

4010*  
*Proszę pytać o czas realizacji.

Fartuch przedni 4065 
  pasek na szyi z regulacją długości
  paski do wiązania w talii
 w koło wykończony obrębem

rozmiary: uniwersalny
tkanina:  65% PES / 35% BW, 245g/m2

kolory:                          

 1080   3040   3050   4015   4030   4060   4061

Fartuszek z kieszeniami 4256  
  wiązany w pasie z tyłu
  dwie naszywane kieszenie obszyte lamówką
  kontury fartuszka wykończone lamówką

rozmiary: uniwersalny
tkanina: 65% PES / 35% BW, 245g/m2 
kolory:          

 3050*
  4030*

  4061*
 

*Proszę pytać o czas realizacji.

Fartuszek WŁOSKI 4255 
 zakładany przez głowę
  górna kontrastowa część w formie kamizelki 
z imitacją zapięcia na guziki
 jedna kieszeń piersiowa z listewką
  dwie kieszenie dolne naszywane
  paski do wiązania z tyłu
  kontury „kamizelki” wykończone lamówką
  dolna, podstawowa część fartuszka 
wykończona obrębem

rozmiary: uniwersalny
tkanina:  65% PES / 35% BW, 210g/m2

kolory:              

 9215   9021   9060   9217

Fartuch przedni z kieszeniami 4427 
zakładany przez głowę
 pasek na szyję z poczwórną regulacją długości
 dwie kieszenie przednie naszywane
 paski do wiązania w talii
 w koło wykończony obrębem 

rozmiary: uniwersalny
tkanina: 65% PES / 35% BW, 245g/m2

kolory:          

 

4010
  

4015
  

4061

 Zapaska „90” 4257
 długość 90 cm
  paski do wiązania w talii
 dół i boki wykończony obrębem

rozmiary: uniwersalny
tkanina:  65% PES / 35% BW, 245g/m2 
kolory:                              

 1080   3040   3050   4010   4015   4030   4060   4061
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Zapaska „90” z kieszenią 4424 
  długość 90 cm
  kieszeń naszyta po prawej stronie noszącego
  dwie zakładki z przodu
  cięcie wzdłuż przez środek zapaski, z wysokim zakładanym 
rozporkiem
  dół i boki wykończone obrębem
  paski do wiązania w talii 

rozmiary: uniwersalny
tkanina: 65% PES / 35% BW, 245g/m2

kolory:          

 

4010
 

4015
4061

 Zapaska „75” z kieszenią 4425
  długość 75 cm
  kieszeń naszyta po prawej stronie noszącego
  dwie zakładki z przodu
  dół i boki wykończone obrębem
 paski do wiązania w talii

rozmiary: uniwersalny
tkanina: 65% PES / 35% BW, 245g/m2

kolory:          

 4010
  4015

  4061

 Zapaska „60” z kieszenią 4423
  długość 60 cm
  kieszeń naszyta po prawej stronie noszącego
  dwie zakładki z przodu
  dół i boki wykończone obrębem
  paski do wiązania w talii

rozmiary: uniwersalny
tkanina: 65% PES / 35% BW, 245g/m2

kolory:          

 4010   4015   4061

Zapaska „60” 4258 
  długość 60 cm
 paski do wiązania w talii
 dół i boki wykończone obrębem

rozmiary: uniwersalny
tkanina: 65% PES / 35% BW, 245g/m2

kolory:                              

 1080   3040   3050   4010   4015   4030   4060   4061

 zaczep na identyfikator

 zaczep na klucze w prawej kieszeni

 Fartuch długi 4550
  zapinany na napy 
  modelujące cięcia pionowe
  karczki przodów odcinane 
  podkrój szyi w kształcie litery „V” 
  w środkowej części przodów i tyłu tkanina w paski 
  dwie kieszenie dolne wykończone kontrastowym  
odszyciem 
  rękawy krótkie wykończone kontrastowym mankietem 
  pasek kontrastowy z regulacją, z tyłu w talii
  zaczep na identyfikator na lewej piersi 
  w prawej kieszeni zaczep na klucze 

rozmiary: S - XXL 
tkanina: 65% PES, 35% BW, 210g/m2
kolory:          

 9015   9043*
  9045*

 

*Proszę pytać o czas realizacji.

Fartuch krótki 4552 
  zapinany na napy 
  modelujące cięcia pionowe
  karczki przodów odcinane 
  podkrój szyi w kształcie litery „V” 
  w środkowej części przodów i tyłu tkanina w paski 
  dwie kieszenie dolne wykończone kontrastowym odszyciem 
  rękawy krótkie wykończone kontrastowym mankietem 
  pasek kontrastowy z regulacją, z tyłu w talii
  zaczep na identyfikator na lewej piersi 
  w prawej kieszeni zaczep na klucze 

rozmiary: S - XXL 
tkanina: 65% PES, 35% BW, 210g/m2
kolory:          

 9015   9043*
  9045*

 

*Proszę pytać o czas realizacji.
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 Fartuch długi 4551
  zapinany na napy 
  modelujące cięcia pionowe
  karczki przodów odcinane w kolorze białym 
  podkrój szyi w kształcie litery „V” 
  dwie kieszenie dolne wykończone kontrastowym obszyciem 
  rękawy krótkie wykończone mankietem w kolorze białym
  pasek kontrastowy z regulacją, z tyłu w talii
  zaczep na identyfikator na lewej piersi 
  w prawej kieszeni zaczep na klucze 

rozmiary: S - XXL 
tkanina: 65% PES, 35% BW, 180g/m2

kolory:          

 9014   9042*
  9044*

*Proszę pytać o czas realizacji.

 Fartuch wkładany przez głowę 4554
  zaszewki modelujące w przodzie i tyle
  karczek przodu w kolorze białym 
  dwie kieszenie dolne naszywane
  paski po bokach regulujące obwód talii
  fartuch wykończony lamówką
  zaczep na identyfikator na lewej piersi 
  zaczep na klucze w prawej kieszeni 

rozmiary:  S, L, XXL 
tkanina: 65% PES, 35% BW, 180g/m2

kolory:          

 9074   9075*
  9075*

*Proszę pytać o czas realizacji.

Fartuch krótki 4553  
  zapinany na napy 
  modelujące cięcia pionowe
  karczki przodów odcinane  
w kolorze białym 
  podkrój szyi w kształcie litery „V” 
  dwie kieszenie dolne wykończone kontrastowym obszyciem 
  rękawy krótkie wykończone mankietem w kolorze białym
  pasek kontrastowy z regulacją, z tyłu w talii 
  zaczep na identyfikator na lewej piersi 
  w prawej kieszeni zaczep na klucze 

rozmiary: S - XXL 
tkanina: 65% PES, 35% BW, 180g/m2 

kolory:          

 9014   9042*
  9044*

*Proszę pytać o czas realizacji.

Furażerka 0104 
  podłużny kształt
 otok z dwóch warstw tkaniny

rozmiary: S - XXL
tkanina: 65% PES / 35% BW, 210g/m2 
kolory:   

 1080

Czapka ocieplana 0109 
  daszek usztywniony
  nauszniki wiązane pod szyją
  z tyłu guma dopasowująca

rozmiary: uniwersalny
tkanina: 65% PES / 35% BW, 245g/m2 
kolory:   

 1080

Czapka uniwersalna 0111 
  koło zszyte z kolistym obszyciem,wszyte w wysoki otok
  w otoku z tyłu wszyta guma dopasowująca

rozmiary: uniwersalny
tkanina: 65% PES / 35% BW, 245g/m2 
kolory:   

 1080

Daszek 0102 
  daszek i otok usztywnione
  regulacja obwodu plastikowym zapięciem

rozmiary: uniwersalny
tkanina: 65% PES / 35% BW, 245g/m2 
kolory:                              

 1080   3020   3022   3040

  3050   4010   4030
  4060

Czapka Budyniówka 0125 
  koło ułożone zakładkami, 
wszyte w wysoki wywijany otok
 w otoku z tyłu wszyta guma dopasowująca

rozmiary: S - XXL
tkanina: 65% PES / 35% BW, 245g/m2 
kolory:   

 1080

Czapka z siatką 0119 
 otok i daszek z tkaniny
  wierzchnia część czapki z siatki

rozmiary: uniwersalny
tkanina:  65% PES / 35% BW, 245g/m2,  siatka: 100% PES
kolory:   

 1080

Czapka z siatką na włosy 0118 
  otok i daszek z tkaniny
 wierzchnia część czapki i woreczek na włosy z siatki
 z tyłu czapki siatka na włosy z gumą dopasowującą

rozmiary: uniwersalny
tkanina:  65% PES / 35% BW, 245g/m2,  siatka: 100% PES
kolory:   

 1080

Siatka na włosy 0135 
  koło z siatki obszyte 
gumą regulującą obwód

rozmiary: uniwersalny
siatka: 100% PES
kolory:   

 1080

tabela rozmiarowa czapek
rozmiar S M L XL XXL

obwód głowy 55 57 59 61 63
Tabela rozmiarowa czapek dotyczy art. 0104 oraz art. 0125

 Czapka z daszkiem 0101
  cztery wywietrzniki
  obwód regulowany z tyłu rzepem

rozmiary: uniwersalny
tkanina: 65% PES / 35% BW, 245g/m2

kolory:                             

 

1080
 

2053
 

2045
 

3020
 

3022
 

3040
 

3050
 

4010
 

4030
 

4060
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 Bluza damska 3675
  zapinana na napy
  podkrój szyi wykończony stójką z wypustką
  karczki odcinane na barkach i z tyłu
  jedna kieszonka piersiowa, asymetryczna z wypustką
  cięcia pionowe modelujące, z przodu i z tyłu
  w talii pasek odcinany, podwójnie stebnowany
  dwie kieszenie dolne – zaokrąglone wejścia z wypustką
  rękawy krótkie wykończone mankietem 
z trójkątnym wycięciem, w szwie wypustka
  poszerzona od pasa w dół
  dół wykończony podwinięciem

rozmiary: 34 - 52
tkanina: 65% PES / 35% BW; 185g/m²
kolory:          

 9137*
  9016   1080

*Proszę pytać o czas realizacji.

 Bluza damska ATENA 3331
 zapinana na napy kryte w plisie
  podkrój szyi wykończony kołnierzem z kontrastową wypustką
 pionowe cięcia modelujące z przodu i z tyłu
 jedna kieszeń piersiowa naszywana
 dwie kieszenie dolne skośne
  rękawy krótkie wykończone mankietem, 

    w szwie kontrastowa wypustka
  dół wykończony podwinięciem

rozmiary: 34 - 52
tkanina: 40% PES / 60% BW; 200g/m2
kolory:  

 9023

Bluza damska MUZA 3347 
 zapinana na napy 
  podkrój szyi w kształcie “V” z ozdobnym “ząbkiem” przy zapięciu
 pionowe cięcia modelujące z przodu i z tyłu
  jedna kieszeń piersiowa naszywana z dwukolorowym paskiem 
z boku
  dwie kieszenie dolne, na prawej mniejsza z dwukolorowymi 
paskami z boku
 rękawy krótkie wykończone obrębem
  dół wykończony obrębem, z ozdobnym wycięciem w “ząbek” 
przy zapięciu

rozmiary: 34 - 52
tkanina: 40% PES / 60% BW; 200g/m2

kolory:  

 1080

Bluza damska 3676 
  zapinana na napy
  podkrój szyi wykończony stójką z wypustką
  karczki odcinane na barkach, i z tyłu
  jedna kieszonka piersiowa, asymetryczna z wypustką
  cięcia pionowe modelujące, z przodu i z tyłu
  w talii pasek odcinany, podwójnie stebnowany
  dwie kieszenie dolne – zaokrąglone wejścia z  wypustką
  rękawy długie wykończone obrębem
  poszerzona od pasa w dół
  dół wykończony podwinięciem

rozmiary: 34 - 52
tkanina: 65% PES / 35% BW; 185g/m²
kolory:          

 9137*
  9016   1080

*Proszę pytać o czas realizacji.

 Bluza damska ELIDA 3348
 zapinana na napy 
 podkrój szyi w kształcie “V”, wykończony kontrastową wypustką
 pionowe cięcia modelujące z przodu i z tyłu
  jedna kieszeń piersiowa naszywana z kontrastową skośną 
wypustką w szwie
 dwie kieszenie dolne z kontrastową skośną wypustką w szwie
 rękawy krótkie wykończone obrębem
 dół wykończony obrębem

rozmiary: 34 - 52
tkanina: 40% PES / 60% BW; 200g/m2

kolory:  

 9024

 Bluza damska HELENA 3360
 zapinana na napy kryte w plisie
podkrój szyi wykończony kołnierzem 
 pionowe cięcia modelujące z przodu i z tyłu
 jedna kieszeń piersiowa naszywana
 dwie kieszenie dolne skośne
 rękawy długie wykończone obrębem
 dół wykończony obrębem

rozmiary: 34 - 52
tkanina: 40% PES / 60% BW; 200g/m2

kolory:  

 1080

Bluza damska ERIS 3346 
 zapinana na napy kryte w plisie
  podkrój szyi wykończony zaokrąglonym 
kołnierzem z kontrastową lamówką
 pionowe cięcia modelujące z przodu i z tyłu
 jedna kieszeń piersiowa naszywana
 dwie kieszenie dolne skośne
  rękawy krótkie wykończone mankietem, 
w szwie kontrastowa wypustka
 dół wykończony obrębem

rozmiary: 34 - 52
tkanina: 40% PES / 60% BW + stretch; 210g/m2

kolory:  

 9300

Bluza damska LIDIA 3361 
 zapinana na napy 
 podkrój szyi w kształcie “V”
 zaszewki piersiowe
 jedna kieszeń piersiowa naszywana
 dwie kieszenie dolne naszywane
 rękawy krótkie wykończone obrębem 
 dół bluzy wykończony obrębem

rozmiary: 34 - 52
tkanina: 65% PES / 35% BW; 175g/m2

kolory:  

 1080
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 Spódnica 8675
  zapinana na zamek i guzik
  trok w pasku do regulacji obwodu pasa
  dwie kieszenie przednie wpuszczane, zaokrąglone
  z przodu dwa cięcia z fałdami podwójnie stebnowane
  dwie kieszenie tylne naszywane, podwójnie stebnowane
  dół wykończony podwinięciem, podwójnie stebnowanym

rozmiary: 34 - 52
tkanina: 65% PES / 35% BW; 185g/m²
kolory:          

 2067*
  2045

  1080
 

*Proszę pytać o czas realizacji.

Bluza damska HESTIA 3352 
 zapinana na napy kryte w plisie
 podkrój szyi wykończony kołnierzem 
 pionowe cięcia modelujące z przodu i z tyłu
 jedna kieszeń piersiowa naszywana
 dwie kieszenie dolne skośne
 rękawy krótkie wykończone obrębem
 dół wykończony obrębem

rozmiary: 34 - 52
tkanina: 40% PES / 60% BW; 200g/m2
kolory:  

 1080

 Bluza uniwersalna FENIKS 3359
 prosty krój
 zakładana przez głowę
 odcinane karczki przodu
 podkrój szyi w szpic
 jedna kieszeń piersiowa
 dwie kieszenie dolne
 rękawy krótkie wykończone obrębem 
 dół wykończony obrębem, po bokach rozcięcia

rozmiary: unisex XS - XXXL
tkanina: 40% PES / 60% BW; 200g/m2

kolory:  

 1080

Spódnica NEMEZIS 8182 
  zapinana na guzik, po bokach 
w pasie guma dopasowująca
 rozporek z tyłu zapinany na zamek
 rozporek zakładany w dole z tyłu
 dół wykończony obrębem

rozmiary: 34 - 52
tkanina: 40% PES / 60% BW; 200g/m2

kolory:  

 1080

Spodnie damskie 5015 
  zapinane na guzik, po bokach guma dopasowująca
 rozporek zapinany na zamek
 dwie kieszenie przednie wpuszczane
 nogawki wykończone obrębem

rozmiary: 34 - 52
tkanina: 65% PES / 35% BW; 210g/m2

kolory:      

 1080
  3040

 

 Spodnie damskie 5675
  zapinane na guzik, z tyłu w pasie guma 
regulująca obwód
  rozporek zapinany na zamek
  dwie kieszenie przednie naszywane, zaokrąglone
  dwie kieszenie tylne naszywane, podwójnie stebnowane
  pionowe cięcia przez środek przednich nogawek, 
szeroko stebnowane
  nogawki wykończone obrębem

rozmiary: 34 - 52
tkanina: 65% PES / 35% BW; 185g/m²
kolory:          

 2067*
  2045

  1080
 

*Proszę pytać o czas realizacji.

Spodnie damskie SPARTA 5335 
  długość 3/4
  w pasie wszyta guma regulująca obwód
  dwie kieszenie przednie naszywane, zaokrąglone
  dół wykończony obrębem
  po bokach nogawek w dole zaokrąglone 
odszycia i rozporki zapinane na napy

rozmiary: 34 - 52
tkanina: 40% PES / 60% BW; 200g/m2

kolory:  

 1080
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Fartuch damski 4675 
  zapinany na napy
  podkrój szyi wykończony stójką z wypustką
  karczki odcinane na barkach i z tyłu
  jedna kieszonka piersiowa, asymetryczna z wypustką
  cięcia pionowe modelujące, z przodu i z tyłu
  w talii odcinany pasek, podwójnie stebnowany
  dwie kieszenie dolne – zaokrąglone wejścia z wypustką
  rękawy długie wykończone obrębem
  poszerzony od pasa w dół
  dół wykończony obrębem

rozmiary: 34 - 52
tkanina: 65% PES / 35% BW; 185g/m²
kolory:          

 9137*
  9016   1080

*Proszę pytać o czas realizacji.

 Fartuch KRETA 4210
 prosty krój
 zapinany na napy
 podkrój szyi wykończony kołnierzem
 zaszewki piersiowe
 jedna kieszeń piersiowa naszywana
 dwie kieszenie dolne naszywane
 rękawy i dół fartucha wykończone obrębem

rozmiary: 34 - 52
tkanina: 65% PES / 35% BW, 175g/m2 lub 210g/m2

kolory:          

1080175g/m 2

3040210g/m 2

Fartuch KORA 4005 
 zapinany na napy
 podkrój szyi wykończony kołnierzem
 pionowe cięcia modelujące z przodu i z tyłu
 jedna kieszeń piersiowa
 dwie kieszenie dolne
 pasek z tyłu w talii

rozmiary: 34 - 52
tkanina: 65% PES / 35% BW; 210g/m2

kolory:  

 1080

 Sukienka medyczna OLIMPIA 4337
 zapinana na napy
 podkrój szyi w kształcie “V”
 modelujące cięcia pionowe z przodu i z tyłu
 jedna kieszeń piersiowa naszywana 
 dwie kieszenie dolne 
 rękawy krótkie wykończone obrębem
 dół wykończony obrębem

rozmiary: 34 - 52
tkanina: 40% PES / 60% BW; 200g/m2

kolory:  

 1080

Bluza długa 3004 
 zapinana na napy
 podkrój szyi wykończony kołnierzem
 jedna kieszeń piersiowa naszywana
 dwie kieszenie dolne naszywane
 rękawy wykończone obrębem z regulacją
 dół wykończony obrębem

rozmiary: 46 - 62
tkanina: 65% PES / 35% BW; 245g/m2

kolory:      

 1080
  3040

 

Bluza męska NESTOR 3365 
 prosty krój 
 zapinana na napy
 podkrój szyi wykończony kołnierzem
 kieszeń piersiowa
 dwie kieszenie dolne
 rękawy długie wykończone obrębem
 dół wykończony obrębem

rozmiary: 46 - 62
tkanina: 40% PES / 60% BW; 200g/m2

kolory:  

 1080

 Bluza męska 3678 
  zapinana na napy
  podkrój szyi wykończony stójką
  karczki odcinane w przodach i w tyle
  jedna kieszeń piersiowa naszywana
  dwie kieszenie dolne naszywane
  rękawy i dół wykończone obrębem

rozmiary: 46 - 62
tkanina: 65% PES / 35% BW; 185g/m²
kolory:      

 2045
  1080*

*Proszę pytać o czas realizacji.
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 Bluza męska 3677 
  zapinana na napy
  podkrój szyi wykończony stójką
  karczki odcinane w przodach i w tyle
  jedna kieszeń piersiowa naszywana
  dwie kieszenie dolne naszywane
  rękawy i dół wykończone obrębem

rozmiary: 46 - 62
tkanina: 65% PES / 35% BW; 185g/m²
kolory:      

 2045   1080

 Spodnie do pasa męskie 5677
  zapinane na guzik, po bokach w pasie guma regulująca obwód
  rozporek zapinany na zamek
  dwie kieszenie przednie wpuszczane
  jedna kieszeń boczna z zakładkami przez środek, kryta patką 
zapinaną na napy
  dwie kieszenie tylne z zakładkami przez środek, kryte patkami 
mocowanymi na rogach
  nogawki wykończone obrębem

rozmiary: 46 - 62
tkanina: 65% PES / 35% BW; 185g/m²
kolory:      

 2045   1080

Spodnie do pasa 5036 
  zapinane na guzik, po bokach 
w pasie regulacja obwodu zapinkami
 rozporek zapinany na napy
 dwie kieszenie przednie wpuszczane
 jedna kieszeń tylna
 nogawki wykończone obrębem

rozmiary: 46 - 62; 90 - 110; 24 - 28; 51 - 63
tkanina: 65% PES / 35% BW; 245g/m2

kolory:  

 1080

 Spodnie do pasa męskie HERMES 5255
  zapinane na guzik, z tyłu w pasie 
guma dopasowująca
  rozporek zapinany na zamek
  dwie kieszenie przednie wpuszczane
  jedna kieszeń tylna
  nogawki wykończone obrębem

rozmiary: 46 - 62
tkanina: 40% PES / 60% BW; 200g/m2

kolory:  

 1080

Fartuch męski OLIMP 4000 
 prosty krój
 zapinany na napy
 podkrój szyi wykończony kołnierzem
 jedna kieszeń piersiowa naszywana
 dwie kieszenie dolne naszywane
 rękawy i dół wykończone obrębem

rozmiary: 46 - 62
tkanina: 65% PES / 35% BW, 210g/m2

kolory:          

 1080   3040   3050
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 wierzchy wykonane z naturalnej skóry nubukowej
 podszewki z tkaniny higroskopijnej
 z kompozytowym podnoskiem / do 200 J /
 wyjmowana profilowana wyściółka o wysokiej 

higroskopijności

 podeszwa z gumy: antypoślizgowa, olejoodporna, 
antyelektrostatyczna, odporna na ścieranie, z absorpcją 
energii w części piętowej

Półbut roboczy bezpieczny S1 SRA

spełnia normę EN ISO 20345

Art. nr: 7-3243-875-4015CARGO rozmiary: | 39÷47 |

   wierzchy wykonane z dwoiny welurowej w połączeniu 
z tkaniną o gęstym splocie, odporną na uszkodzenia 
mechaniczne, trudnopalną, o dobrej przepuszczalności 
powietrza

   z metalowym podnoskiem / do 200J /
   z wkładką antyprzebiciową / do 1100N /
   wyjmowana profilowana wyściółka o wysokiej 
higroskopijności

   podeszwa z gumy o samoczyszczącym profilu: 
antypoślizgowa, olejoodporna, antyelektrostatyczna, 
odporna na ścieranie oraz nisko stężone roztwory kwasów 
i zasad, odporna na krótkotrwały kontakt z gorącym 
podłożem do 300°C, z absorpcją energii, w części piętowej

spełnia normę EN ISO 20345

Trzewik roboczy bezpieczny S1 + P HRO

Art. nr: 7-4249-372-4031KLASEN rozmiary: | 38÷52 |
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   wykonany ze skóry wodoodpornej
   z membraną Kingtex®
   z kompozytowym podnoskiem / do 200 J /
   z kompozytową wkładką antyprzebiciową / 1100 N /
   klimatyzowana podszewka - Coolmax® 
   izolacja od zimna - Thinsulate®
   wyjmowana profilowana wyściółka o wysokiej 

higroskopijności
   suport – ochrona ścięgna Achillesa
   elektroizolacyjny do 1kV

   podeszwa EVA/GUMA: antypoślizgowa, olejoodporna, 
antyelektrostatyczna, odporna na ścieranie, z absorpcją 
energii w części piętowej, o podwyższonych właściwościach 
antypoślizgowych na podłożu ceramicznym i metalowym, 
odporna na wysoką temperaturę 

   wierzchy wykonane z dwoiny welurowej w połączeniu 
z tkaniną o bardzo gęstym splocie odpornej na rozerwanie

   wzmocnienie czubka i pięty materiałem odpornym na 
uszkodzenia mechaniczne

   z kompozytowym podnoskiem / do 200 J /
   z kompozytową wkładką antyprzebiciową / 1100 N /
   wyjmowana profilowana wyściółka o wysokiej 

higroskopijności

   podeszwa dwugęstościowa PU/PU: antypoślizgowa, 
olejoodporna, antyelektrostatyczna, odporna na ścieranie, 
z absorpcją energii w części piętowej, o podwyższonych 
właściwościach antypoślizgowych na podłożu ceramicznym 
i metalowym

spełnia normę EN ISO 20345

spełnia normę EN 345; EN ISO 20345

Trzewik roboczy bezpieczny S1 + P SRC

Art. nr: 7-4341-726-3020NOMET rozmiary: | 36÷48 |

Trzewik roboczy bezpieczny SB+P CI SRA

Art. nr: 7-7302-596-3019ELEKTRIKER rozmiary: | 39÷48 |

  wierzchy wykonane z naturalnej skóry dwoiny welurowej
  z metalowym podnoskiem / do 200 J /
  z wkładką antyprzebiciową / do 1100 N /
  bardzo dobre właściwości higieniczne
  podeszwa dwugęstościowa PU/PU: antypoślizgowa, 
olejoodporna, antyelektrostatyczna, odporna na ścieranie, 
z absorpcją energii w części piętowej

  wierzchy wykonane z naturalnej skóry licowej
  z metalowym podnoskiem / do 200 J /
  z kevlarową wkładką antyprzebiciową / do 1100 N /
  bardzo dobre właściwości higieniczne
  podeszwa dwugęstościowa PU/PU: antypoślizgowa, 
olejoodporna, antyelektrostatyczna, odporna na ścieranie, 
z absorpcją energii w części piętowej

  wierzchy wykonane z naturalnej wodoodpornej skóry licowej
  z metalowym podnoskiem / do 200 J /
  z kevlarową wkładką antyprzebiciową / do 1100 N /
  wyjmowana profilowana wyściółka o wysokiej 
higroskopijności
  podeszwa PU/PU: antypoślizgowa, olejoodporna, 
antyelektrostatyczna, odporna na ścieranie, nie rysująca 
powierzchni, z absorpcją energii w części piętowej

spełnia normę EN ISO 20345

spełnia normę EN ISO 20345

spełnia normę EN ISO 20345

Sandał roboczy bezpieczny S1 + P

Art. nr: 7-2319-722-4015KOMFORT rozmiary: | 35÷48 |

Sandał roboczy bezpieczny S1 + P

Art. nr: 7-2320-112-4010DYNAMIK Premium rozmiary: | 35÷48 |

Półbut roboczy bezpieczny S3

Art. nr: 7-3315-522-4010DELEGAT Premium rozmiary: | 35÷48 |
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spełnia normę EN ISO 20345

  wierzchy wykonane z naturalnej skóry tłoczonej
  wyjmowana profilowana wyściółka o wysokiej 
higroskopijności

  podeszwa dwugęstościowa PU/PU: antypoślizgowa, odporna 
na olej napędowy, olejoodporna, antyelektrostatyczna, 
odporna na ścieranie, z absorpcją energii w części piętowej

spełnia normę EN ISO 20347

Trzewik roboczy bezpieczny S3

Art. nr: 7-4316-522-4010DOMINAT Premium rozmiary: | 35÷48 |

Trzewik roboczy zawodowy O1 FO SRA

Art. nr: 7-4246-220-4010DEKER rozmiary: | 36÷47 |

  wierzchy wykonane z naturalnej skóry licowej, 
wodoodpornej
  ocieplane, odporne na niską temperaturę
  z metalowym podnoskiem / do 200 J /
  z kevlarową wkładką antyprzebiciową / do 1100 N /
  wyjmowana profilowana wyściółka o wysokiej 
higroskopijności

  podeszwa dwugęstościowa PU/PU: antypoślizgowa, 
olejoodporna, antyelektrostatyczna, odporna na ścieranie, 
z absorpcją energii w części piętowej, o podwyższonych 
właściwościach antypoślizgowych na podłożu ceramicznym 
i metalowym, z izolacją spodu od zimna

spełnia normę EN ISO 20345

  wierzchy wykonane z naturalnej skóry licowej, 
wodoodpornej
  ocieplane, odporne na niską temperaturę
  z metalowym podnoskiem / do 200 J /
  z kevlarową wkładką antyprzebiciową / do 1100 N /
  wyjmowana profilowana wyściółka o wysokiej 
higroskopijności

  podeszwa dwugęstościowa PU/PU: antypoślizgowa, 
olejoodporna, antyelektrostatyczna, odporna na ścieranie, 
z absorpcją energii w części piętowej, o podwyższonych 
właściwościach antypoślizgowych na podłożu ceramicznym 
i metalowym 

  wierzchy wykonane z naturalnej skóry licowej, 
wodoodpornej
  ocieplane, odporne na niską temperaturę
  z metalowym podnoskiem / do 200 J /
  z kevlarową wkładką antyprzebiciową / do 1100 N /
  wyjmowana profilowana wyściółka o wysokiej 
higroskopijności

  podeszwa dwugęstościowa PU/PU: antypoślizgowa, 
olejoodporna, antyelektrostatyczna, odporna na ścieranie, 
z absorpcją energii w części piętowej, o podwyższonych 
właściwościach antypoślizgowych na podłożu ceramicznym 
i metalowym 

spełnia normę EN ISO 20345

Trzewik roboczy bezpieczny S3

Art. nr: 7-5315-522-4010DON Premium rozmiary: | 35÷48 |

Trzewik roboczy bezpieczny S3

Art. nr: 7-5311-522-4010DAK Premium rozmiary: | 35÷48 |
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  wierzchy wykonane z wysokiej jakości skóry wodoodpornej
  podszewki cholewy z bardzo wytrzymałej na wytarcie dzianiny 
laminowanej
  szycie łączące z zastosowaniem grubej nici KEVLAR®
  z metalowym podnoskiem / do 200 J /
  z wkładką antyprzebiciową / do 1100 N /
  wyjmowana profilowana wyściółka o wysokiej higroskopijności

  podeszwa PU/GUMA: antypoślizgowa, olejoodporna, 
antyelektrostatyczna, odporna na ścieranie oraz nisko 
stężone roztwory kwasów i zasad, odporna na krótkotrwały 
kontakt z gorącym podłożem do 300°C, z absorpcją energii 
w części piętowej, o podwyższonych właściwościach 
antypoślizgowych na podłożu ceramicznym i metalowym

spełnia normę EN ISO 20345

  wierzchy wykonane z naturalnej skóry tłoczonej, 
wodoodpornej
  konstrukcja cholewki z językiem miechowym chroni przed 
wpadaniem iskier, odprysków, itp. do wnętrza obuwia
  zapięcie szybko zapinalne / rozpinalne
  z metalowym podnoskiem / do 200J /
  z wkładką antyprzebiciową / do 1100N /
  wyjmowana profilowana wyściółka o wysokiej 
higroskopijności

  podeszwa dwugęstościowa PU/PU: antypoślizgowa, 
olejoodporna, antyelektrostatyczna, odporna na ścieranie, 
z absorpcją energii w części piętowej

spełnia normę EN ISO 20345

Trzewik roboczy bezpieczny S3

Art. nr: 7-4250-522-4010DOSTAL rozmiary: | 40÷48 |

Kozak roboczy bezpieczny S3 HRO SRC

Art. nr: 7-8212-482-3019WELDER rozmiary: | 39÷48 |
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KOLEKCJA
OBUWIA BIAŁEGO

Łączy nowoczesne technologie,
elegancję, oraz sprawdzone 
rozwiązania zapewniające komfort
podczas długiego dnia pracy.
Spełnia najwyższe standardy HACCP,
co pozwala na zastosowanie
w przemyśle spożywczym.
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  wierzchy wykonane w całości z mikrofibry, perforowane, 
łatwe do utrzymania w czystości

  z metalowym podnoskiem / do 200 J /
  wyjmowana profilowana wyściółka o wysokiej 
higroskopijności

  bardzo dobre właściwości higieniczne

  możliwość odpięcia lub przestawienia paska pięty w celu 
uzyskania klapka
  podeszwa PU: antypoślizgowa, olejoodporna, 
antyelektrostatyczna, odporna na ścieranie, z absorpcją 
energii w części piętowej

  wierzchy wykonane w całości z mikrofibry, łatwe 
do utrzymania w czystości, wodoodporne

  z metalowym podnoskiem / do 200 J /
  wyjmowana profilowana wyściółka o wysokiej 
higroskopijności

  bardzo dobre właściwości higieniczne

  podeszwy PU: antypoślizgowe, olejoodporne, 
antyelektrostatyczne, odporne na ścieranie, z absorpcją 
energii w części piętowej

spełnia normę EN ISO 20345

spełnia normę EN ISO 20345

Sandał roboczy bezpieczny SBAE

Art. nr: 7-2316-211-1081BARI rozmiary: | 35÷48 |

Trzewik roboczy bezpieczny S2

Art. nr: 7-3328-211-1081BOSTON rozmiary: | 35÷48 |

  wierzchy wykonane z naturalnej skóry licowej
  z metalowym podnoskiem / do 200 J /
  bardzo dobre właściwości higieniczne
  podeszwa dwugęstościowa PU/PU: antypoślizgowa, 
olejoodporna, antyelektrostatyczna, odporna na ścieranie, 
z absorpcją energii w części piętowej

  wierzchy wykonane w całości z mikrofibry, łatwe do 
utrzymania w czystości, wodoodporne
  z metalowym podnoskiem / do 200 J /
  wyjmowana profilowana wyściółka o wysokiej 
higroskopijności
  bardzo dobre właściwości higieniczne

  podeszwa PU: antypoślizgowa, olejoodporna, 
antyelektrostatyczna, odporna na ścieranie, z absorpcją 
energii w części piętowej

spełnia normę EN ISO 20345

spełnia normę EN ISO 20345

Sandał roboczy bezpieczny S1

Art. nr: 7-2321-111-1081DYNAMIK Bianco rozmiary: | 35÷48 |

Trzewik roboczy bezpieczny S2

Art. nr: 7-4326-211-1081BRISTOL rozmiary: | 35÷48 |
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antyelektrostatyczne

z absorbcją energii w części piętowej

olejoodporne

wykonane z naturalnej skóry

wyposażone w podnosek ochronny

wyposażone we wkładkę antyprzebiciową

odporne na ścieranie

wodoodporne

ocieplane

odporne na krótkotrwały kontakt z gorącym podłożem

dostępne  również w bardzo dużych rozmiarach

SYMBOLIKA STOSOWANA W KATALOGU

TABELA ROZMIAROWA

POLSKA 
[metryczna]

FRANCUSKA 
[sztychowa] – EUR.

ANGIELSKA 
[calowa]

23 36 3,5 
24 37 4,5 

24,5 38 5 
25 39 5,5 
26 40 6,5 

26,5 41 7 
27 42 8 
28 43 9 

28,5 44 10 
29 45 10,5 
30 46 11,5 

30,5 47 12 
31 48 13

31,5 49 13,5
32 50 14
33 51 15

33,5 52 16

KATEGORIE OBUWIA BEZPIECZNEGO

SB  Wymagania podstawowe, m.in. ochrona palców 
stopy przed uderzeniem z energią 
do 200 J, odporność na oleje, benzynę 
i inne rozpuszczalniki organiczne

S1  Wymagania podstawowe + zabudowana pięta 
+ właściwości antyelektrostatyczne + absorpcja 
energii w części piętowej

S2   Jak S1 oraz dodatkowo zwiększona odporność  na 
absorpcję wody

S3   Jak S2 oraz dodatkowo odporność na przebicie 
(przekłucie od podłoża)

KATEGORIE OBUWIA ZAWODOWEGO

O1  Zabudowana pięta, podeszwy odporne na olej 
napędowy, właściwości antyelektrostatyczne, 
absorpcja energii w  części piętowej

O2  Jak O1 oraz dodatkowo zwiększona odporność  na 
absorpcję wody

DODATKOWE KATEGORIE OCHRONY

SRA  odporność na poślizg na podłożu ceramicznym 

SRB  odporność na poślizg na podłożu stalowym

SRC  odporność na poślizg na obydwu 
w.w. podłożach

P  odporność na przebicie stopy od spodu

A obuwie antyelektrostatyczne

E absorpcja energii w części piętowej

HRO  odporność na kontakt z gorącym podłożem

FO odporność na olej napędowy

CI Izolacja spodu od zimna

SUROWCE PODESZEW:

PU poliuretan

TPU termopoliuretan

EVA koopolimer, warstwa amortyzująco-izolująca 

GUMA 
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tabela rozmiarów damskich

wzrost rozmiar odzieży obwód klatki piersiowej obwód talii obwód bioder

158–164 34 76–80 60–64 88–92

158–164 36 80–84 64–68 88–92

158–164 38 84–88 68–72 92–96

164–170 40 88–92 72–76 96–100

164–170 42 92–96 76–80 100–104

170–176 44 96–100 80–84 104–108

170–176 46 100–104 84–88 108–112

170–176 48 104–112 88–92 112–116

176–182 50 112–116 92–100 116-120

176–182 52 116–124 100–108 120–128

tabela rozmiarowa czapek

rozmiar S M L XL XXL

obwód głowy 55 57 59 61 63

tabela rozmiarów męskich

rozmiary odzieży zimowej rozmiary odzieży letniej wzrost obwód klatki piersiowej obwód pasa

002/S 46 164–170 88–92 80–84

003/M
48 170–176 92–96 84–88

50 170–176 96–100 88–92

004/L
52 176–182 100–104 92–96

54 176–182 104–108 96–104

005/XL
56 182–188 108–112 104–108

58 182–188 112–116 108–116

006/XXL
60 188–194 116–120 116–120

62 188–194 120–124 120–128

tabela męskich rozmiarów niestandardowych
NALEŻY PYTAĆ O CENY ORAZ CZAS REALIZACJI 

sylwetka rozmiar odzieży letniej wzrost obwód klatki piersiowej obwód pasa

wysoki / szczupły

90 170-176 84-88 76-80

94 176-182 88-92 80-84

98 176-182 92-96 84-88

102 182-188 96-100 88-92

106 188-194 100-104 92-96

110 188-194 104-108 96-104

niski / tęgi

24 164-170 92-96 84-88

25 164-170 96-100 88-92

26 170-176 100-104 92-96

27 170-176 104-108 96-104

28 176-182 108-112 104-108

nietypowe rozmiary brzucha

51 164-170 100-104 104-108

53 170-176 104-108 108-116

55 170-176 108-112 116-120

57 170-176 112-116 120-128

59 176-182 116-120 128-132

61 176-182 120-124 132-136

63 176-182 124-128 136-144

symbole procesów prania

proces specjalny proces normalny proces łagodny proces bardzo łagodny

nie prać maksymalna temperatura
prania 300C

maksymalna temperatura
prania 300C

maksymalna temperatura
prania 300C

pranie ręczne maksymalna temperatura
prania 400C

maksymalna temperatura
prania 400C

maksymalna temperatura
prania 400C

maksymalna temperatura
prania 500C

maksymalna temperatura
prania 500C

maksymalna temperatura
prania 500C

maksymalna temperatura
prania 600C

maksymalna temperatura
prania 600C

maksymalna temperatura
prania 600C

maksymalna temperatura
prania 700C

maksymalna temperatura
prania 700C

maksymalna temperatura
prania 700C

maksymalna temperatura
prania 950C

maksymalna temperatura
prania 950C

maksymalna temperatura
prania 950C

symbole procesów bielenia

dozwolone bielenie dowolnym środkiem 
utleniającym

dozwolone bielenie tylko środkiem 
tlenowym / bezchlorowym

nie stosować bielenia

symbole suszenia w suszarce bębnowej

dopuszczalne suszenie w suszarce 
bębnowej

- temperatura normalna

dopuszczalne suszenie w suszarce 
bębnowej

- suszenie w niższej temperaturze

nie suszyć w suszarce bębnowej

symbole procesów prasowania

prasowanie w maksymalnej temperaturze 
dolnej płyty 2000C

prasowanie w maksymalnej temperaturze 
dolnej płyty 1500C

prasowanie w maksymalnej temperaturze 
dolnej płyty 1100C nie prasować

symbole procesów tekstylnej konserwcji
profesjonalne czyszczenie 
w tetrachlorynie i wszystkich 
rozpuszczanikach wymienionych dla 
symbolu F
proces normalny

profesjonalne czyszczenie 
w tetrachlorynie i wszystkich 
rozpuszczanikach wymienionych dla 
symbolu F
proces łagodny

profesjonalne chemiczne czyszczenie 
w węglowodorach (temperatura 
destylacji między 150 0C i 210 0C, 
temperatura zapłonu między 38 0C i 70 0C)
proces normalny

profesjonalne chemiczne czyszczenie 
w węglowodorach (temperatura 
destylacji między 150 0C i 210 0C, 
temperatura zapłonu między 38 0C i 70 0C)
proces łagodny

profesjonalne wodne czyszczenie
proces normalny

profesjonalne wodne czyszczenie
proces łagodny

profesjonalne wodne czyszczenie
proces bardzo łagodny

nie czyścić chemicznie

A

E

B

C
D

Wykonywanie pomiarów ciała:

A - obwód klatki piersiowej
miara dookoła w najszerszej części klatki piersiowej 1 cm poniżej pachy

B - obwód pasa
miara dookoła pasa, najwęższy zakres między klatką piersiową a biodrami

C - obwód bioder
miara dla najszerszej części bioder

D - wzrost
miara całkowitej długości od głowy aż do podłogi

E - obówd głowy
miara dla najszerszej części glowy

Dobrze dopasowane ubranie robocze z optymalnymi swobodnymi ruchami 
jest bardzo ważne.Tabele rozmiarów są dobrym wskaźnikiem dla określenia 
właściwego rozmiaru ubrań.
W tabeli rozmiarów trzeba mieć na uwadze, że ubranie jeszcze wstępuje się, 
dlatego lepiej wziąć większy rozmiar ubrania.




