KATALOG 2019

lamówka

lamówka

wykonana z dzianiny

wykonana z dzianiny

ściągaczowej 1:1

ściągaczowej 1:1

``
RESIST R01
600
01-X

``
RESIST HEAVY R03

950
00

600
01-X

950
00

Single Jersey,

Single Jersey,

100 % niekurczliwa bawełna, 160 g/m2

100 % niekurczliwa bawełna, 200 g/m2

S - 4XL

S - 4XL
temperatura prania
do 95 °C (biały)

temperatura prania
do 95 °C (biały)
oraz do 60 °C (kolor)
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oraz do 60 °C (kolor

07

``niekurczliwa

bawełna odporna na wyższe temperatury
prania do 95 °C (biały) oraz 60 °C (kolor)
``krój ze szwami bocznymi
``lamówka dekoltu wykonana z dzianiny ściągaczowej 1:1
``szew wzmacniający na ramionach

niekurczliwa

``temperatura

niekurczliwa

bawełna 200 g/m2
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``niekurczliwa

bawełna odporna na wyższe temperatury
prania do 95 °C (biały) oraz 60 °C (kolor)
``krój ze szwami bocznymi
``lamówka dekoltu wykonana z dzianiny ściągaczowej 1:1
``szew wzmacniający na ramionach
``temperatura

bawełna 160 g/m2

``
RESIST
600
01-X

lamówka dekoltu
wykonana z dzianiny
ściągaczowej 1:1

temperatura prania
do 95 °C (biały)
oraz do 60 °C (kolor)

niekurczliwa
bawełna 160 g/m

lamówka dekoltu

R02

wykonana z dzianiny
ściągaczowej 1:1

950
00

Single Jersey,

950
00

100 % niekurczliwa bawełna, 160 g/m

100 % niekurczliwa bawełna, 200 g/m2

S - 3XL

S - 3XL
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94
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``niekurczliwa

bawełna odporna na wyższe temperatury
``temperatura prania do 95 °C (biały) oraz 60 °C (kolor)
``dopasowany krój ze szwami bocznymi
``lamówka dekoltu wykonana z dzianiny ściągaczowej 1:1
``szew wzmacniający na ramionach
``bardzo krótkie rękawy

``
WOODY
taśma

W05

600

odblaskowa w

Splot diagonalny, 100 % bawełna, 270 g/m2
46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L), 58 - 60 (XL),

elastyczna taśma

600
01-X

Single Jersey,
2

2

tylnej części

``
RESIST HEAVY R04

62 - 64 (2XL)

wokół pasa regulowana

07

47

temperatura prania
do 95 °C (biały)
oraz do 60 °C (kolor)

niekurczliwa
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``niekurczliwa

bawełna odporna na wyższe temperatury
prania do 95 °C (biały) oraz 60 °C (kolor)
``dopasowany krój ze szwami bocznymi
``lamówka dekoltu wykonana z dzianiny ściągaczowej 1:1
``szew wzmacniający na ramionach
``bardzo krótkie rękawy
``temperatura

bawełna 200 g/m2

taśma
odblaskowa w
tylnej części

``
RANGER W06
600

Splot płócienny, 65 % poliester, 35 % bawełna,
elastyczna taśma
wokół pasa regulowana
ściągaczem

270 g/m², (CORDURA® 100 % PAD, 210 g/m²)
46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L),
58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)

ściągaczem
02/01

wielofunkcyjne
kieszenie

166

94/01

``taśma

odblaskowa w tylnej części
``wielofunkcyjne kieszenie
``elastyczna taśma wokół pasa regulowana ściągaczem
``podwójna warstwa materiału w tylnej części w celu
zwiększenia odporności
``pętelka na zawieszenia

wielofunkcyjne kieszenie
z materiału CORDURA®
w kontrastowym kolorze

02/01

94/01

``taśma

odblaskowa w tylnej części
kieszenie
``elastyczna taśma wokół pasa regulowana ściągaczem
``pętelka na młotek
``CORDURA® w kontrastowym kolorze
``wielofunkcyjne
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lamówka i mankiety
rękawów z dzianiny

``
RESIST LS R05
600
01-X

ściągaczowej 1:1

950
00

Single Jersey,
100 % niekurczliwa bawełna, 160 g/m2
temperatura prania

S - 3XL

do 95 °C (biały)
oraz do 60 °C (kolor)
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niekurczliwa
bawełna

``niekurczliwa

bawełna odporna
na wyższe temperatury
``temperatura prania do 95 °C
(biały) oraz 60 °C (kolor)
``krój ze szwami bocznymi
``lamówka dekoltu wykonana z
dzianiny ściągaczowej 1:1
``szew wzmacniający na ramionach
``długie rękawy z mankietami
``mankiet z dzianiny ściągaczowej 1: 1
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``
JACKET HI-Q 506

wykończenie

antypillingowe

``
JACKET 501

400

odporny Rip Stop
na ramionach

wykończenie

400

Polar, 100 % poliester, wykończenie antypillingowe Dodatkowy

Polar, 100 % poliester, wykończenie antypillingowe

materiał: Rip Stop z PU, warstwa wewnętrzna 210T nylon

280 g/m2, S - 4XL

360 g/m2, S - 3XL

4XL tylko w kolorach 01, 02, 05, 23, 94

antypillingowe

36

94

01

05

69

06

23

00

36

94

01

62

69

11

23

02
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dwie kieszenie

dwie kieszenie
``zapinana

na całej długości bluza z polaru
dobrze utrzymuje ciepło
``ramiona chronione nieprzemakalną tkaniną o dużej
odporności na przetarcia
``na zewnętrznej stronie antypilling (nie mechaci się)
``dwie kieszenie na zamek błyskawiczny
``rękawy regulowane na rzep
``bardzo

rękawy regulowane

antypillingowe

dolny ściągacz
elastycznego sznurka

``
NEXT 518

jakości bluza z polaru, klasyczny krój
regulacji dolnego ściągacza za pomocą
elastycznego sznurka
``na zewnętrznej stronie antypilling (nie mechaci się)
``mankiety z wszytymi gumkami
``dwie kieszenie na zamek błyskawiczny
``możliwość

regulowany za pomocą

na rzep

wykończenie

``wysokiej

wykończenie
antypillingowe

``
JACKET 504

400

400

Polar, 100 % poliester, wykończenie antypillingowe

Polar, 100 % poliester, wykończenie antypillingowe

280 g/m , XS - 3XL

280 g/m2, XS - 2XL

2

00
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01
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14

dwie kieszenie

ściągacz regulowany
za pomocą elastycznego
sznurka

62

23

49

39

62

``kamizelka

``damski

``dwie

polarowa o klasycznym kroju
przednie kieszenie zapinane na
zamek błyskawiczny
``możliwość regulacji dolnego ściągacza za pomocą
elastycznych sznurków
``na zewnętrznej stronie antypilling (nie mechaci się)

``możliwość

Nowość. Bliższych informacji odnośnie dostępności udzielą Państwu pracownicy Biura Obsługi Klienta.
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dwie kieszenie
39

dolny

00

dolny
ściągacz regulowany
za pomocą elastycznego

11

23

polar o klasycznym kroju, dwie kieszenie
regulacji dolnego ściągacza za pomocą
elastycznego sznurka
``po zewnętrznej stronie antypilling (nie mechaci się)
``mankiety z wszytymi gumkami
``dwie kieszenie na zamek błyskawiczny

sznurka
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wieszaczek

``
WOODY

W51

wieszaczek

600

400

Tkanina diagonalna,
kieszenie
multifunkcyjne

``
RANGER W53

100 % bawełna, 270 g/m²

kieszenie
multifunkcyjne

Splot płócienny, 65 % poliester,
35 % bawełna, 270 g/m²

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L),

(CORDURA® 100 % PAD, 210 g/m²)

58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L),
58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)
CORDURA®

elementy
odblaskowe

elastyczne
mankiety

02/01

94/01

taśma odblaskowa
na plecach i rękawach
rękawy z elastycznym mankietem
kieszenie multifunkcyjne
elastyczne dolne, boczne części kurtki
pętelka do zawieszenia
w tylnej części zakładki zwiększające
swobodę ruchu

02/01

elastyczne
mankiety

94/01

taśma odblaskowa na rękawach
oraz przedniej i tylnej części kurtki
elastyczne mankiety
kieszenie multifunkcyjne
trzystopniowa regulacja szerokości
w dolnej, bocznej części
pętelka do zawieszania
CORDURA® w kontrastowym kolorze
zamykana kieszeń na rękawie

wszyta gumka
wszyta gumka

``
RANGER W03

``
WOODY W01
kieszenie
600

kieszenie
multifunkcyjne

multifunkcyjne

400

Tkanina diagonalna,

Splot płócienny, 65 % poliester,

100 % bawełna, 270 g/m²

35 % bawełna, 270 g/m²

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L),

(CORDURA® 100 % PAD, 210 g/m²)

58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L),
58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)

wzmocnione
w okolicach kolan

elementy

02/01

94/01

taśma odblaskowa
na przedniej i tylnej części
kieszenie multifunkcyjne
elastyczne boczne części w pasie
wzmacniająca, podwójna warstwa
materiału na kolanach
pętelka na młotek

02/01

CORDURA®

odblaskowe

94/01

taśma odblaskowa w dolnej części nogawek
kieszenie multifunkcyjne
elastyczne boczne części w pasie
wzmacniająca, podwójna warstwa
materiału na kolanach
pętelka na młotek
CORDURA® w kontrastowym kolorze

elementy
odblaskowe

172

173

elastyczne szelki

elastyczne szelki

regulowana długość

regulowana długość

``
WOODY W02

``
RANGER W04

600

Tkanina diagonalna, 100 % bawełna, 270 g/m²
gumka w tylnej części

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L),

400

gumka w tylnej części

Splot płócienny, 65 % poliester,
35 % bawełna, 270 g/m²
(CORDURA® 100 % PAD, 210 g/m²)

58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L),
58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)

02/01

94/01

02/01

wzmocnione
w okolicach kolan

taśma odblaskowa w przedniej części
nogawek pod kolanami
kieszenie multifunkcyjne
zapinane na guziki w bocznej części
wzmacniająca, podwójna warstwa
materiału na kolanach
i tylnej części spodni
pętelka na młotek
regulacja i zapięcie szelek za
pomocą plastikowej klamry
elastyczne szelki

CORDURA®

94/01

taśma odblaskowa w dolnej
części nogawek
kieszenie multifunkcyjne
zapinane na guziki w bocznej części
pętelka na młotek
regulacja i zapięcie szelek za pomocą
plastikowej klamry
elastyczne szelki
CORDURA® w kontrastowym kolorze

elementy
odblaskowe
elementy
odblaskowe

174

gumka w tylnej części

kieszenie multifunkcyjne

gumka w tylnej części

kieszenie multifunkcyjne
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``
WOODY W52
wieszaczek

600

Tkanina diagonalna, 100 % bawełna, 270 g/m²
elementy
odblaskowe

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L),
58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)

02/01

kieszenie
multifunkcyjne

94/01

taśma odblaskowa na przedniej
i tylnej części kamizelki
kieszenie multifunkcyjne
pętelka do zawieszenia
elastyczne dolne, boczne części kurtki
w tylnej części zakładki zwiększające
swobodę ruchu

wszyta gumka

``
RANGER W54
CORDURA®

400

Splot płócienny, 65 % poliester,
35 % bawełna, 270 g/m²
elementy
odblaskowe

kieszenie
multifunkcyjne

(CORDURA® 100 % PAD, 210 g/m²)
46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L),
58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)

02/01

94/01

taśma odblaskowa na
przedniej i tylnej części
kieszenie multifunkcyjne
pętelka do zawieszenia
trzystopniowa regulacja szerokości
w dolnej, bocznej części
CORDURA® w kontrastowym kolorze

3 stopnie
regulacji

176

177

``
HV ESSENTIAL 4V6
kulista

400

główka rękawa
Terry, wewnętrzna strona czesana,
100 % poliester, 300 g/m², taśmy odblaskowe 3M
M - 3XL
EN ISO 20 471

3

odzież ostrzegawcza
o wysokiej widoczności

EN ISO 13 688

taśmy
odblaskowe 3M

97

odzież ochronna

98

bluza z materiału fluorescencyjnego z kulistym rękawem
wewnętrzna strona czesana
lamówka dolna i górna oraz wykończenie rękawów
z dzianiny ściągaczowej 1:1
certyfikowane taśmy odblaskowe firmy 3M

``
HV PROTECT 1V9

``
HV RUNWAY 2V9

400

400

Pika interlokowa, 55 % bawełna, 45 % poliester,

Pika interlokowa, 55 % bawełna, 45 % poliester,

175 g/m², taśmy odblaskowe 3M

175 g/m2, odblaskowe paski 3M

S - 3XL

S - 3XL
EN ISO 20 471

EN ISO 20 471

odzież ostrzegawcza
o wysokiej widoczności

dzianina ściągaczowa

odzież ostrzegawcza
o wysokiej widoczności

EN ISO 13 688
97

98

odzież ochronna

koszulka unisex w kolorze fluorescencyjnym,
z rękawami o kulistym kształcie
okrągły dekolt z dzianiny ściągaczowej 1:1,
100 % poliester
krój z bocznymi szwami
naszyte certyfikowane taśmy odblaskowe
producenta 3M

EN ISO 13 688
97

98

odzież ochronna

``krój

z bocznymi szwami
z dzianiny ściągaczowej 1:1 ozdobiony paskiem
w kontrastowym kolorze
``plisy z 3 guzikami w kolorze materiału
``wewnętrzna część lamówki wykończona taśmą z tego samego
materiału co koszulka
``szew na ramionach wzmocniony taśmą
``certyfikowane paski odblaskowe 3M
``kołnierzyk

``
HV FLEECE JACKET 5V1
400

Polar, 100 % poliester, 280 g/m²,
zamek na
całej długości

taśmy odblaskowe 3M
M - 3XL
3

EN ISO 20 471

odzież ostrzegawcza
o wysokiej widoczności

EN ISO 13 688
97

98

``
HV BRIGHT 9V3

``
HV BRIGHT 9V4

odzież ochronna

400

eleatyczny
sznurek

bluza polarowa z materiału fluorescencyjnego
zapinana na zamek błyskawiczny na całej długości
dwie przednie kieszenie zapinane na zamek
pojemne kieszenie aż do dolnego wykończenia bluzy
regulacja dolnej części za pomocą
elastycznego sznurka
rękawy wykończone gumką, wszyty wieszczek
wykończenie antypillingowe na zewnętrznej stronie
certyfikowane taśmy odblaskowe firmy 3M

400

Dzianina osnowowa, fluorescencyjna 100 % poliester,

Dzianina osnowowa, fluorescencyjna

120 g/m², taśmy odblaskowe

100 % poliester, 120 g/m², taśmy odblaskowe

M (160 - 176 cm), 2XL (184 - 192 cm)

4-6 lat/104-128 cm, 6-8 lat/116-140 cm

97

98

odzież o intensywnej
widzialności do użytku
pozazawodowego

EN ISO 13 688
odzież ochronna

kamizelka odblaskowa o wysokiej widoczności
zapięcie na rzepy w przedniej części kamizelki

178

EN 1150

EN ISO 20 471

odzież ostrzegawcza
o wysokiej widoczności

97

98

dziecięca kamizelka odblaskowa
o wysokiej widoczności
zapięcie na rzepy w przedniej
części kamizelki

179

``
HV ENERGY 9V2

``
HV TWISTER 3V8

400

400

Oxford, 100 % poliester, 70 - 80 g/m²,

Single Jersey, 100 % poliester,

paski odblaskowe

190 g/m², taśmy odblaskowe

uniwersalny (45 x 34 cm)

uniwersalny (50 x 26 cm)

97

98

praktyczny plecak z fluorescencyjnego materiału
taśma odblaskowa
elementy odblaskowe w dolnych narożnikach
dwa ściągane sznurki
wewnętrzna kieszeń zamykana na zamek (20 × 23 cm)

``
HV PRACTIC 5V9

97

98

fluorescencyjna tuba z paskami odblaskowymi
krawędzie obszyte na obu końcach
szew boczny
uniwersalne zastosowanie (możliwości noszenia
są przedstawione na opakowaniu).

``
HV REFLEX 3V5

400

Polar, 100 % poliester, 240 g/m²

Tkanina diagonalna, 50 % bawełna,

rozmiar uniwersalny dla dorosłych

50 % poliester, 240 g/m²
nastawialny

97

98

2 v 1 (czapka i komin) w kolorze fluorescencyjnym
możliwość ściągnięcia sznurkiem górnej części czapki
wykończenie antypillingowe na zewnętrznej stronie

180

97

sześciopanelowa czapka
z fluorescencyjnego materiału
daszek wykończony paskiem odblaskowym
regulacja wielkości na rzep
z paskiem odblaskowym
obszyte wywietrzniki
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