
Portfolio marki Malfini jest bogate, a przede wszystkim
inteligentnie opracowane. Dlatego odzież tej linii 
znajdzie zastosowanie zarówno w ruchliwym mieście, 
jak i w spokojnym miejscu na świeżym powietrzu. 
Dzięki różnorodności materiałów, fasonów i kolorów 
znajdziesz wśród nich idealny strój do pracy, do 
uprawiania sportu czy np. do kawiarni. Możesz 
również dopasować swoje ubrania w pary lub w grupy, 
ponieważ nasz asortyment produkujemy głównie 
w koncepcie duo lub rodzinnym.

MALFINI®
Real products for real people
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Każdego roku na całym świecie produkuje się dwa 
miliardy T-shirtów. Jednak niewiele osób słyszało o nich 
na początku XX wieku. T-shirty pojawiły się w większym 
stopniu dopiero podczas I wojny światowej i dzięki 
atrakcyjnym wzorom stopniowo weszły do codziennego 
życia. Co ciekawe, drukowanie czegoś na odzieży nie jest 
niczym nowym; zasada znana była już w starożytnych 
Chinach. Początkowo praktyczne ubranie robocze, T-shirty 
stały się fenomenem, w którym jest przestrzeń do 
wyrażania siebie i sztuki.

T-SHIRTY
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NEW PRODUCT

WOMEN’S

LABEL FREE

NEW PRODUCT

NEW COLOUR

luźny krój ze szwami bocznymi
długość za biodra
dekolt w kształcie łódki
dekolt wykończony materiałem wierzchnim
kimonowe rękawy
zalecane suszenie w pozycji poziomej

koszulka damska

Single Jersey, 95 % wiskoza, 5 % elastan
170 g/m2, XS - 2XL

Bardzo cienkie, mocne, elastyczne włókno poliuretanowe. Kluczową cechą jest wysoka elastyczność. Elastan może być 
rozciągnięty od trzech do siedmiu razy w stosunku do pierwotnej długości bez pękania. Jest zawsze stosowany w połączeniu 
z innymi materiałami, zapewnia stabilność kroju, zwiększa elastyczność i zmniejsza marszczenie się materiału. 

ELASTAN

* Kompozycja może się różnić: kolor 12 - 85 % bawełna, 15 % wiskoza
Nowy kolor. Bliższych informacji odnośnie dostępności udzielą Państwu pracownicy Biura Obsługi Klienta.

bez etykiety - gotowy do rebrandingu
luźny, lekko profilowany krój z bocznymi szwami
długość powyżej kolan
szersza okrągła lamówka 
wąska lamówka z materiału wierzchniego z dodatkiem 5 % elastanu
etykieta na lamówce z tyłu w neutralnym rozmiarze
lamówka na karku wzmocniona taśmą w kolorze 36
taśma wzmacniająca na ramionach
podwinięte rękawy przyszyte w 4 punktach

sukienka damska

Single Jersey, 100 % bawełna
180 g/m2, XS - 2XL

Nowy produkt. Bliższych informacji odnośnie dostępności udzielą Państwu pracownicy Biura Obsługi Klienta.
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dopasowany krój ze szwami bocznymi
dekolt wykończony materiałem wierzchnim
szew wzmacniający na ramionach
bardzo krótkie rękawy
wykończenie silikonowe

koszulka damska

elastyczna tkanina utrzymująca kształt
krój slim-fit ze szwami bocznymi
wąska lamówka z materiału wierzchniego
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
szew wzmacniający na ramionach
krótkie, dopasowane rękawy

koszulka damska

* Kompozycja może się różnić: kolor 3 - 85 % bawełna, 15 % wiskoza, kolor 12 - 85 % bawełna, 15 % wiskoza; **kolor 12 - 80 % bawełna, 15 % wiskoza, 5 % elastan

Single Jersey, 100 % bawełna, wykończenie silikonowe
150 g/m2, XS - 3XL (3XL tylko w kolorach 00, 01, 02, 07, 12)

Single Jersey, 95 % bawełna, 5 % elastan
180 g/m2, XS - 2XL

luźny krój ze szwami bocznymi
szerokie obszycie dolnej części z materiału wierzchniego
dekolt wykończony materiałem wierzchnim
szew wzmacniający na ramionach
bardzo krótkie rękawy
wykończenie silikonowe

koszulka damska

Single Jersey, 100 % bawełna, wykończenie silikonowe
150 g/m2, XS - 3XL ( 3XL tylko w kolorach 00, 01)

Nowy kolor. Bliższych informacji odnośnie dostępności udzielą Państwu pracownicy Biura Obsługi Klienta.
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bez szwów bocznych
wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
szew wzmacniający na ramionach

koszulka męska

dopasowany krój ze szwami bocznymi
wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
szew wzmacniający na ramionach

koszulka damska

* Kompozycja może się różnić: kolor 03 - 97 % bawełna, 3 % wiskoza; kolor 12 - 85 % bawełna, 15 % wiskoza

krój ze szwami bocznymi
wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
szew wzmacniający na ramionach

koszulka dziecięca

Single Jersey, 100 % bawełna
145 g/m2, S - 3XL

Single Jersey, 100 % bawełna
145 g/m2, XS - 2XL

Single Jersey, 100 % bawełna
4 lata/110 cm, 6 lat/122 cm, 8 lat/134 cm, 10 lat/146 cm, 12 lat/158 cm

145 g/m2

bez szwów bocznych
dekolt wykończony dzianiną ściągaczową 1:1
taśma wzmacniająca na ramionach

koszulka unisex

krój ze szwami bocznymi
dekolt wykończony dzianiną ściągaczową 1:1
taśma wzmacniająca na ramionach

koszulka dziecięca

Single Jersey, 100 % bawełna
160 g/m2, S - 4XL (4XL tylko w kolorach 00, 01)

Single Jersey, 100 % bawełna
4 lata/110 cm, 6 lat/122 cm,8 lat/134 cm, 10 lat/146 cm, 12 lat/158 cm

160 g/m2

* Kompozycja może się różnić: kolor 03 - 97 % bawełna, 3 % wiskoza; kolor 12 - 85 % bawełna, 15 % wiskoza

krój ze szwami bocznymi
dekolt i rękawy obszyte dzianiną ściągaczową 1: 1 w kontrastowym kolorze
szew wzmacniający na ramionach

koszulka unisex

Single Jersey, 100 % bawełna
180 g/m2, S - 3XL
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bez szwów bocznych
wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
taśma wzmacniająca na ramionach
wykończenie silikonowe

koszulka męska

dopasowany krój ze szwami bocznymi
wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
szew wzmacniający na ramionach
wykończenie silikonowe

koszulka damska

* Kompozycja może się różnić: kolor 03 - 97 % bawełna, 3 % wiskoza; kolor 12 - 85 % bawełna, 15 % wiskoza

krój ze szwami bocznymi
wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
szew wzmacniający na ramionach
wykończenie silikonowe

koszulka dziecięca

Single Jersey, 100 % bawełna, wykończenie silikonowe 
160 g/m2, XS - 5XL (5XL tylko w kolorach 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 67)

Single Jersey, 100 % bawełna, wykończenie silikonowe 
160 g/m2, XS - 3XL (3XL tylko w kolorach 00, 01, 02, 05, 07, 12, 30)

Single Jersey, 100 % bawełna, wykończenie silikonowe
4 lata/110 cm, 6 lat/122 cm, 8 lat/134 cm, 10 lat/146 cm, 12 lat/158 cm

160 g/m2

Nowy kolor. Bliższych informacji odnośnie dostępności udzielą Państwu pracownicy Biura Obsługi Klienta.
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bez etykiety - gotowy do rebrandingu
bez szwów bocznych
wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
etykieta na lamówce z tyłu w neutralnym rozmiarze
taśma wzmacniająca na ramionach
wykończenie silikonowe

koszulka męska

bez etykiety - gotowy do rebrandingu
dopasowany krój ze szwami bocznymi
wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
etykieta na lamówce z tyłu w neutralnym rozmiarze
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
szew wzmacniający na ramionach
wykończenie silikonowe

koszulka damska

* Kompozycja może się różnić: kolor 03 - 97 % bawełna, 3 % wiskoza; kolor 12 - 85 % bawełna, 15 % wiskoza

bez etykiety - gotowy do rebrandingu
krój ze szwami bocznymi
wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
etykieta na lamówce z tyłu w neutralnym rozmiarze
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
szew wzmacniający na ramionach
wykończenie silikonowe

koszulka dziecięca

Single Jersey, 100 % bawełna, wykończenie silikonowe 
160 g/m2, S - 3XL

Single Jersey, 100 % bawełna, wykończenie silikonowe 
160 g/m2, XS - 2XL

Single Jersey, 100 % bawełna, wykończenie silikonowe
4 lata/110 cm, 6 lat/122 cm, 8 lat/134 cm, 10 lat/146 cm, 12 lat/158 cm

160 g/m2
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krój slim-fit ze szwami bocznymi
wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
szew wzmacniający na ramionach
wykończenie silikonowe

koszulka męska

dopasowany krój ze szwami bocznymi
szersza okrągła lamówka 
wąska lamówka z materiału wierzchniego z dodatkiem 5 % elastanu
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
szew wzmacniający na ramionach
bardzo krótkie rękawy
wykończenie silikonowe

koszulka damska

* Kompozycja może się różnić: kolor 12 - 85 % bawełna, 15 % wiskoza

Single Jersey, 100 % bawełna, wykończenie silikonowe 
180 g/m2, S - 3XL (3XL tylko w kolorach 00, 01, 02, 05, 07, 12)

Single Jersey, 100 % bawełna, wykończenie silikonowe 
180 g/m2, XS - 2XL

bez szwów bocznych
wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
taśma wzmacniająca na ramionach
odrywana metka

koszulka unisex

Single Jersey, 100 % bawełna
180 g/m2, XS - 4XL (4XL tylko w kolorach 00, 01)

* Kompozycja może się różnić: kolor 12 - 85 % bawełna, 15 % wiskoza

bez etykiety - gotowy do rebrandingu
krój slim-fit ze szwami bocznymi
wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
etykieta na lamówce z tyłu w neutralnym rozmiarze
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
szew wzmacniający na ramionach
wykończenie silikonowe

koszulka męska

bez etykiety - gotowy do rebrandingu
dopasowany krój ze szwami bocznymi
szersza okrągła lamówka 
wąska lamówka z materiału wierzchniego z dodatkiem 5 % elastanu
etykieta na lamówce z tyłu w neutralnym rozmiarze
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
szew wzmacniający na ramionach
bardzo krótkie rękawy
wykończenie silikonowe

koszulka damska

Single Jersey, 100 % bawełna, wykończenie silikonowe 
180 g/m2, S - 2XL

Single Jersey, 100 % bawełna, wykończenie silikonowe 
180 g/m2, XS - 2XL

Bez żmudnego usuwania etykiet. Kolekcja koszulek LABEL FREE posiada jedynie małe metki zawierające rozmiar 
i informacje dotyczące konserwacji zgodnie z wymogami prawa.
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bez szwów bocznych
dekolt wykończony dzianiną ściągaczową 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
taśma wzmacniająca na ramionach

koszulka unisex

bez szwów bocznych
wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
taśma wzmacniająca na ramionach
wykończenie silikonowe

koszulka unisex

bez etykiety - gotowy do rebrandingu
bez szwów bocznych
wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
etykieta na lamówce z tyłu w neutralnym rozmiarze
taśma wzmacniająca na ramionach
wykończenie silikonowe

koszulka unisex

Single Jersey, 100 % bawełna
 200 g/m2, S - 3XL (3XL tylko w kolorach 00, 01, 02, 03, 05, 06, 07, 94)

Single Jersey, 100 % bawełna, wykończenie silikonowe
 200 g/m2, XS - 5XL

(4XL tylko w kolorach 00, 01, 02, 05, 07; 5XL tylko w kolorach 00, 01)

Single Jersey, 100 % bawełna, wykończenie silikonowe
 200 g/m2, XS - 3XL

* Kompozycja może się różnić: kolor 03 - 97 % bawełna, 3 % wiskoza; kolor 12 - 85 % bawełna, 15 % wiskoza

Nowy kolor. Bliższych informacji odnośnie dostępności udzielą Państwu pracownicy Biura Obsługi Klienta.
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certyfikowana bawełna organiczna
krój ze szwami bocznymi
wąska lamówka z materiału wierzchniego z dodatkiem 5 % elastanu
taśma wzmacniająca na ramionach
zaokrąglona dolna krawędź

koszulka męska

certyfikowana bawełna organiczna
dopasowany krój ze szwami bocznymi
wąska lamówka z materiału wierzchniego z dodatkiem 5 % elastanu
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
szew wzmacniający na ramionach
zaokrąglona dolna krawędź

koszulka damska

Single Jersey, 100 % bawełna organiczna GOTS
160 g/m2, S - 3XL

Single Jersey, 100 % bawełna organiczna GOTS
160 g/m2, XS - 2XL

Bawełna wyprodukowana z rolnictwa ekologicznie kontrolowanego. Największymi producentami są Turcja, 
Indie, USA i Chiny.

Certified by Control Union CU 1033786.

BAWEŁNA ORGANICZNA

Nowy kolor. Bliższych informacji odnośnie dostępności udzielą Państwu pracownicy Biura Obsługi Klienta.
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Delikatna dzianina o charakterystycznej pręgowanej fakturze. Aby osiągnąć ten efekt końcowy, stosuje się 
przędzę o grubszych i cieńszych odcinkach na całej długości, która powstaje przez zmianę naprężenia skrętu. 
Tkanina ta posiada również dużą rozciągliwość.

SINGLE JERSEY SLUB

certyfikowana bawełna organiczna
dzianina slub o nieregularnej strukturze
krój ze szwami bocznymi
wąska lamówka z materiału wierzchniego z dodatkiem 5 % elastanu
taśma wzmacniająca na ramionach

koszulka męska

certyfikowana bawełna organiczna
dzianina slub o nieregularnej strukturze
dopasowany krój ze szwami bocznymi
wąska lamówka z materiału wierzchniego z dodatkiem 5 % elastanu
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
szew wzmacniający na ramionach

koszulka damska

Single Jersey Slub, 100 % bawełna organiczna GOTS
150 g/m2, S - 3XL

Single Jersey Slub, 100 % bawełna organiczna GOTS
150 g/m2, XS - 2XL

Nowy kolor. Bliższych informacji odnośnie dostępności udzielą Państwu pracownicy Biura Obsługi Klienta.
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krój ze szwami bocznymi
dekolt wykończony materiałem wierzchnim
szew wzmacniający na ramionach
podwinięte rękawy przyszyte w 4 punktach
materiał przystosowany do sublimacji (jasne kolory)

koszulka męska

luźny krój ze szwami bocznymi
dekolt wykończony materiałem wierzchnim
szew wzmacniający na ramionach
podwinięte rękawy przyszyte w 4 punktach
materiał przystosowany do sublimacji (jasne kolory)

koszulka damska

Single Jersey, 65 % poliester, 35 % bawełna 
160 g/m2, S - 3XL

Single Jersey, 65 % poliester, 35 % bawełna 
160 g/m2, XS - 2XL
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krój slim-fit ze szwami bocznymi
lamówka w kształcie V
wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
szew wzmacniający na ramionach
wykończenie silikonowe

koszulka męska

dopasowany krój ze szwami bocznymi
lamówka w kształcie V
wąska lamówka z materiału wierzchniego z dodatkiem 5 % elastanu
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
szew wzmacniający na ramionach
bardzo krótkie rękawy
wykończenie silikonowe

koszulka damska

Single Jersey, 100 % bawełna, wykończenie silikonowe
180 g/m2, S - 3XL

Single Jersey, 100 % bawełna, wykończenie silikonowe
180 g/m2, XS - 2XL

bez szwów bocznych
dekolt w kształcie litery V
dekolt wykończony dzianiną ściągaczową 1:1
taśma wzmacniająca na ramionach

koszulka unisex

bez szwów bocznych
dekolt w kształcie litery V
wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
taśma wzmacniająca na ramionach

koszulka unisex

* Kompozycja może się różnić: kolor 03 - 97 % bawełna, 3 % wiskoza; kolor 12 - 85 % bawełna, 15 % wiskoza

Single Jersey, 100 % bawełna
160 g/m2, S - 3XL

Single Jersey, 100 % bawełna
200 g/m2, S - 4XL (4XL tylko w kolorach 00, 01)

elastyczna tkanina utrzymująca kształt
krój slim-fit ze szwami bocznymi
dekolt w kształcie litery V
dekolt wykończony materiałem wierzchnim
krótkie rękawy raglanowe

koszulka damska

Single Jersey, 95 % bawełna, 5 % elastan
180 g/m2, XS - 3XL (3XL tylko w kolorach 00, 01)

* Kompozycja może się różnić: kolor 12 - 85 % bawełna, 15 % wiskoza; **kolor 12 - 80 % bawełna, 15 % wiskoza, 5 % elastan
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SLIM 139
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12**

elastyczna tkanina utrzymująca kształt
krój slim-fit ze szwami bocznymi
dekolt wykończony materiałem wierzchnim
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
długie rękawy

koszulka damska

elastyczna tkanina utrzymująca kształt
krój slim-fit ze szwami bocznymi
dekolt w kształcie litery V
dekolt wykończony materiałem wierzchnim
długie reglowane rękawy

koszulka damska

* Kompozycja może się różnić: kolor 12 - 80 % bawełna, 15 % wiskoza, 5 % elastan; ** Kompozycja może się różnić: kolor 12 - 85 % bawełna, 15 % wiskoza

 Single Jersey, 95 % bawełna, 5 % elastan
180 g/m2, XS - 3XL (3XL tylko w kolorach 00, 01)

Single Jersey, 95 % bawełna, 5 % elastan
180 g/m2, XS - 3XL (3XL tylko w kolorach 00, 01)

krój ze szwami bocznymi
szwy dzielące na ramionach z kontrastowym paskiem
dekolt wykończony dzianiną ściągaczową 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
taśma wzmacniająca na ramionach
długie rękawy

Single Jersey, 100 % bawełna
180 g/m2, M - 3XL

koszulka unisex
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krój slim-fit ze szwami bocznymi
lamówka dekoltu wykonana z dzianiny ściągaczowej 1:1
szew wzmacniający na ramionach
długie rękawy

koszulka męska

dopasowany krój ze szwami bocznymi
szersza okrągła lamówka 
wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
szew wzmacniający na ramionach
długie rękawy

koszulka damska

krój ze szwami bocznymi
lamówka dekoltu wykonana z dzianiny ściągaczowej 1:1
szew wzmacniający na ramionach
długie rękawy

koszulka dziecięca

Single Jersey, 100 % bawełna
4 lata/110 cm, 6 lat/122 cm, 8 lat/134 cm, 10 lat/146 cm, 12 lat/158 cm

160 g/m2

Single Jersey, 100 % bawełna
160 g/m2, S - 3XL (3XL tylko w kolorach 00, 01, 02)

Single Jersey, 100 % bawełna
160 g/m2, XS - 3XL (3XL tylko w kolorach 00, 01)

* Kompozycja może się różnić: kolor 12 - 85 % bawełna, 15 % wiskoza

Nowy kolor. Bliższych informacji odnośnie dostępności udzielą Państwu pracownicy Biura Obsługi Klienta.
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prążki w kombinacji kolorów biały i granatowy
krój ze szwami bocznymi
wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
szew wzmacniający na ramionach

koszulka unisex

prążki w kombinacji kolorów biały i granatowy
dopasowany krój ze szwami bocznymi
szersza okrągła lamówka 
wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
szew wzmacniający na ramionach
bardzo krótkie rękawy

koszulka damska

prążki w kombinacji kolorów biały i granatowy
krój ze szwami bocznymi
wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
szew wzmacniający na ramionach

koszulka dziecięca

Single Jersey, 100 % bawełna
4 lata/110 cm, 6 lat/122 cm, 8 lat/134 cm, 10 lat/146 cm, 12 lat/158 cm

150 g/m2

Single Jersey, 100 % bawełna
150 g/m2, XS - 2XL

Single Jersey, 100 % bawełna
150 g/m2, XS - 2XL

prążki w kombinacji kolorów biały i granatowy
elastyczna tkanina utrzymująca kształt
lamówka dekoltu wykonana z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
szew wzmacniający na ramionach
długie rękawy

koszulka unisex

prążki w kombinacji kolorów biały i granatowy
elastyczna tkanina utrzymująca kształt
krój slim-fit ze szwami bocznymi
szersza okrągła lamówka 
dekolt oraz otwory wokół ramion wykończone lamówką z materiału wierzchniego
szersze ramiączka

Single Jersey,100 % bawełna
150 g/m2, XS - 3XL

Single Jersey,95 % bawełna, 5 % elastan
180 g/m2, XS - 2XL

damski top
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krój ze szwami bocznymi
wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
taśma wzmacniająca na ramionach w kolorze camouflage

koszulka unisex

dopasowany krój ze szwami bocznymi
dekolt wykończony materiałem wierzchnim
szew wzmacniający na ramionach
bardzo krótkie rękawy
wykończenie silikonowe

koszulka damska

krój ze szwami bocznymi
wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
lamówka na karku wzmocniona taśmą w kolorze camouflage
szew wzmacniający na ramionach

koszulka dziecięca

Single Jersey, 100 % bawełna
4 lata/110 cm, 6 lat/122 cm, 8 lat/134 cm, 10 lat/146 cm, 12 lat/158 cm

160 g/m2

Single Jersey, 100 % bawełna
160 g/m2, XS - 3XL

Single Jersey, 100 % bawełna, wykończenie silikonowe
150 g/m2, XS - 2XL
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CAMOUFLAGE LS 166
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elastyczna tkanina utrzymująca kształt
krój slim-fit ze szwami bocznymi
szersza okrągła lamówka 
dekolt oraz otwory wokół ramion wykończone lamówką z materiału wierzchniego
szersze ramiączka

damski top

elastyczny materiał utrzymujący kształt
krój slim-fit ze szwami bocznymi
szersza okrągła lamówka 
dekolt oraz otwory wokół ramion wykończone lamówką z materiału wierzchniego
szersze ramiączka

damski top

Kompozycja może się różnić: kolor 12 - *80 % bawełna, 15 % wiskoza, 5 % elastan; **85 % bawełna, 15 % wiskoza

Single Jersey, 95 % bawełna, 5 % elastan
180 g/m2, XS - 2XL

Single Jersey, 95 % bawełna, 5 % elastan
180 g/m2, XS - 2XL

bez szwów bocznych
dekolt oraz otwory wokół ramion wykończone lamówką z materiału wierzchniego
szew wzmacniający na ramionach

męski top

Single Jersey, 100 % bawełna
160 g/m2, S - 2XL

krój ze szwami bocznymi
wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
lamówka na karku wzmocniona taśmą w kolorze 01
długie raglanowe rękawy w kolorze camouflage

Single Jersey, 100 % bawełna
160 g/m2, XS - 3XL

koszulka unisex
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Ludzie odkryli magię tenisa i innych nowoczesnych 
sportów około sto lat temu. Aby naprawdę się nimi 
cieszyć, musieli zastąpić niepraktyczne ubrania czymś 
bardziej wygodnym. Z tego powodu podwinięte rękawy 
klasycznych białych koszul zastąpiono nowością – 
koszulką polo, która zachowała schludny wygląd, 
zapewniając jednocześnie pożądany komfort sportowcom. 
To właśnie te cechy sprawiły, że „polo”, jak nazywa się ten 
element garderoby do dziś, jest niezbędnym elementem 
każdej garderoby.

KOSZULKI  
POLO
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NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

* Kompozycja może się różnić: kolor 12 - 85 % bawełna, 15 % wiskoza

koszulka polo męska

koszulka polo damska

krój z bocznymi szwami
kołnierzyk z dzianiny ściągaczowej 1:1
2 kontrastowe paski na rękawach i kołnierzu
plisy z 3 guzikami w kolorze materiału
ostatni guzik wszyty nitką w kontrastowym kolorze
wewnętrzna część lamówki wykończona kontrastową taśmą 
szew na ramionach wzmocniony taśmą
rozporki w bocznych szwach wzmocnione taśmą w kontrastowym kolorze

dopasowany krój z bocznymi szwami
kołnierzyk z dzianiny ściągaczowej 1:1
2 kontrastowe paski na rękawach i kołnierzu
wąskie plisy z 4 guzikami w kolorze materiału
ostatni guzik wszyty nitką w kontrastowym kolorze
wewnętrzna część lamówki wykończona kontrastową taśmą 
szew na ramionach wzmocniony taśmą
rozporki w bocznych szwach wzmocnione taśmą w kontrastowym kolorze

Pique, 65 % bawełna, 35 % poliester
180 g/m2, XS - 2XL

Pique, 65 % bawełna, 35 % poliester
180 g/m2, S - 3XL

Nowy produkt. Bliższych informacji odnośnie dostępności udzielą Państwu pracownicy Biura Obsługi Klienta.
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NEW PRODUCT
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NEW PRODUCT

Bawełna wyprodukowana z rolnictwa ekologicznie kontrolowanego. Największymi producentami są Turcja, 
Indie, USA i Chiny.

Certified by Control Union CU 1033786.

BAWEŁNA ORGANICZNA

koszulka polo męska

koszulka polo damska

certyfikowana bawełna organiczna
krój z bocznymi szwami
kołnierzyk oraz lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1
plisy z 3 guzikami w kolorze materiału
wewnętrzna część lamówki wykończona kontrastową taśmą 
szew na ramionach wzmocniony taśmą
rozporki w bocznych szwach wzmocnione taśmą w kontrastowym kolorze

certyfikowana bawełna organiczna
dopasowany krój z bocznymi szwami
kołnierzyk oraz lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1
wąskie plisy z 4 guzikami w kolorze materiału
wewnętrzna część lamówki wykończona kontrastową taśmą 
szew na ramionach wzmocniony taśmą
rozporki w bocznych szwach wzmocnione taśmą w kontrastowym kolorze

Pique, 100 % bawełna organiczna GOTS
200 g/m2, XS - 2XL

Pique, 100 % bawełna organiczna GOTS
200 g/m2, S - 3XL

Nowy produkt. Bliższych informacji odnośnie dostępności udzielą Państwu pracownicy Biura Obsługi Klienta.
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krój z bocznymi szwami
kołnierzyk i mankiety z podwójnym ozdobnym przetłoczeniem z dzianiny ściągaczowej 1:1
plisy z 3 guzikami w kolorze materiału
wewnętrzna część lamówki wykończona taśmą z tego samego materiału co koszulka
szew na ramionach wzmocniony taśmą

koszulka polo męska

dopasowany krój z bocznymi szwami
kołnierzyk i mankiety z podwójnym ozdobnym przetłoczeniem z dzianiny ściągaczowej 1:1
wąskie plisy z 5 guzikami w kolorze materiału
wewnętrzna część lamówki wykończona taśmą z tego samego materiału co koszulka
szew na ramionach wzmocniony taśmą

koszulka polo damska

* Kompozycja może się różnić: kolor 03 - 97 % bawełna, 3 % wiskoza; kolor 12 - 85 % bawełna, 15 % wiskoza

krój z bocznymi szwami
kołnierzyk i mankiety z podwójnym ozdobnym przetłoczeniem z dzianiny ściągaczowej 1:1
wąskie plisy z 3 guzikami w kolorze materiału
wewnętrzna część lamówki wykończona taśmą z tego samego materiału co koszulka
szew na ramionach wzmocniony taśmą

koszulka polo dziecięca

Pique, 65 % bawełna, 35 % poliester
200 g/m2, S - 5XL 

(4XL tylko w kolorach 00, 01, 02, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 12, 15, 94; 5XL w 00, 01)

Pique, 65 % bawełna, 35 % poliester
200 g/m2, XS - 3XL (3XL tylko w kolorach 00, 01, 07)

Pique, 65 % bawełna, 35 % poliester
4 lata/110 cm, 6 lat/122 cm, 8 lat/134 cm, 10 lat/146 cm, 12 lat/158 cm

200 g/m2

krój z bocznymi szwami
kołnierzyk i mankiety z dzianiny ściągaczowej 1:1 z kontrastowym paskiem
plisy z 3 guzikami w kolorze materiału
wewnętrzna część lamówki wykończona taśmą z tego samego materiału co koszulka
szew na ramionach wzmocniony taśmą

koszulka polo męska

dopasowany krój z bocznymi szwami
kołnierzyk i mankiety z dzianiny ściągaczowej 1:1 z kontrastowym paskiem
wąskie plisy z 5 guzikami w kolorze materiału
wewnętrzna część lamówki wykończona taśmą z tego samego materiału co koszulka
szew na ramionach wzmocniony taśmą

koszulka polo damska

Pique, 65 % bawełna, 35 % poliester
200 g/m2, S - 3XL 

Pique, 65 % bawełna, 35 % poliester
200 g/m2, XS - 2XL

* Kompozycja może się różnić: kolor 12 - 85 % bawełna, 15 % wiskoza
Nowy kolor. Bliższych informacji odnośnie dostępności udzielą Państwu pracownicy Biura Obsługi Klienta.Nowy kolor. Bliższych informacji odnośnie dostępności udzielą Państwu pracownicy Biura Obsługi Klienta.
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krój z bocznymi szwami
kołnierzyk z podwójnym ozdobnym przetłoczeniem z dzianiny ściągaczowej 1:1
plisy z 3 guzikami w kolorze materiału
wewnętrzna część lamówki wykończona taśmą z tego samego materiału co koszulka
szew na ramionach wzmocniony taśmą
długie rękawy

koszulka polo męska

Pique, 65 % bawełna, 35 % poliester
200 g/m2, S - 3XL

* Kompozycja może się różnić: kolor 12 - 85 % bawełna, 15 % wiskoza

dopasowany krój z bocznymi szwami
kołnierzyk z podwójnym ozdobnym przetłoczeniem z dzianiny ściągaczowej 1:1
wąskie plisy z 4 guzikami w kolorze materiału
wewnętrzna część lamówki wykończona taśmą z tego samego materiału co koszulka
szew na ramionach wzmocniony taśmą
długie rękawy

koszulka polo damska

Pique, 65 % bawełna, 35 % poliester
200 g/m2, XS - 2XL

Nowy produkt. Bliższych informacji odnośnie dostępności udzielą Państwu pracownicy Biura Obsługi Klienta.
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koszulka polo męska

koszulka polo damska

* Kompozycja może się różnić: kolor 03 - 97 % bawełna, 3 % wiskoza; kolor 12 - 85 % bawełna, 15 % wiskoza

KIESZONKA PAKOWANA OSOBNA DLA JEJ ŁATWIEJSZEGO ZNAKOWANIA
Kieszenie do koszulki polo są dostarczane osobno, aby ułatwić znakowanie.
Drukowanie lub haft nigdy nie były prostsze!

krój z wcięciami na końcach bocznych szwów
kołnierzyk oraz lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1
plisy z 3 guzikami w kolorze materiału
wewnętrzna część lamówki wykończona taśmą z tego samego materiału co koszulka
szew na ramionach wzmocniony taśmą
kieszonka pakowana osobna dla jej łatwiejszego znakowania

dopasowany krój z wcięciami na końcach bocznych szwów
kołnierzyk oraz lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1
wąskie plisy z 5 guzikami w kolorze materiału
wewnętrzna część lamówki wykończona taśmą z tego samego materiału co koszulka
szew na ramionach wzmocniony taśmą
kieszonka pakowana osobna dla jej łatwiejszego znakowania

Pique, 100 % bawełna
170 g/m2, S - 3XL

Pique, 100 % bawełna
170 g/m2, XS - 2XL

koszulka polo męska

koszulka polo damska

krój z wcięciami na końcach bocznych szwów
kołnierzyk oraz lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1
plisy z 3 guzikami w kolorze materiału
wewnętrzna część lamówki wykończona taśmą z tego samego materiału co koszulka
szew na ramionach wzmocniony taśmą

dopasowany krój z wcięciami na końcach bocznych szwów
kołnierzyk oraz lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1
wąskie plisy z 5 guzikami w kolorze materiału
wewnętrzna część lamówki wykończona taśmą z tego samego materiału co koszulka
szew na ramionach wzmocniony taśmą

Pique, 100 % bawełna
220 g/m2, S - 3XL

Pique, 100 % bawełna
220 g/m2, XS - 2XL

* Kompozycja może się różnić: kolor 12 - 85 % bawełna, 15 % wiskoza
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SINGLE J. 202

SINGLE J. 223
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MEN’S

SILICONE
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WOMEN’S
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SINGLE J. LS 211
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MEN’S

NEW COLOUR

NEW COLOUR

A7

A7

MEN’S

NEW COLOURNEW COLOUR

koszulka polo męska

koszulka polo damska

* Kompozycja może się różnić: kolor 03 - 97 % bawełna, 3 % wiskoza; kolor 12 - 85 % bawełna, 15 % wiskoza

krój z bocznymi szwami
kołnierzyk z dzianiny ściągaczowej 1:1
plisy z 2 guzikami w kolorze materiału
wewnętrzna część lamówki wykończona taśmą z tego samego materiału co koszulka
szew na ramionach wzmocniony taśmą
wykończenie silikonowe

dopasowany krój z bocznymi szwami
kołnierzyk z dzianiny ściągaczowej 1:1
wąskie plisy z 4 guzikami w kolorze materiału
wewnętrzna część lamówki wykończona taśmą z tego samego materiału co koszulka
szew na ramionach wzmocniony taśmą
wykończenie silikonowe

Single Jersey, 100 % bawełna, wykończenie silikonowe
180 g/m2, XS - 2XL

Single Jersey, 100 % bawełna, wykończenie silikonowe
180 g/m2, S - 3XL (3XL tylko w kolorach 00, 01, 02, 05, 07, 12)

krój z bocznymi szwami
kołnierzyk i mankiety rękawów z dzianiny ściągaczowej 1:1
plisy z 2 guzikami w kolorze materiału
wewnętrzna część lamówki wykończona taśmą z tego samego materiału co koszulka
szew na ramionach wzmocniony taśmą
długie rękawy zakończone mankietami

koszulka polo męska

Single Jersey, 100 % bawełna
180 g/m2, S - 2XL

Nowy kolor. Bliższych informacji odnośnie dostępności udzielą Państwu pracownicy Biura Obsługi Klienta.
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Poprzednikiem bluzy był długi płaszcz z kapturem, który 
chronił nie tylko przed warunkami atmosferycznymi, 
ale także pełnił funkcję chroniącą przed niechcianymi 
spojrzeniami. Dzisiejsze bluzy zwracają na siebie uwagę. 
Produkowane są w pomysłowych projektach, które 
odzwierciedlają aktualne trendy. Grupy muzyczne i różne 
ruchy nadały im specyficzny styl. Przyciągają również uwagę 
projektantów mody, którzy podnoszą je do ekskluzywnych 
poziomów: najdroższa bluza kosztuje imponujące 26 000 USD.

BLUZY
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MOON 420

MOON 421
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NEW PRODUCT

* Kompozycja może się różnić: kolor 12 - 75 % bawełna, 25 % wiskoza

bez etykiety - gotowy do rebrandingu
luźny krój ze szwami bocznymi
kaptur z podszewką ściągany za pomocą sznurka
etykieta na lamówce z tyłu w neutralnym rozmiarze
wewnętrzna tylna część lamówki wzmocniona kolorową taśmą z materiału wierzchniego
bardzo krótkie rękawy
wszyte kieszenie typu kangurka
dolny ściągacz i mankiety rękawów z dzianiny ściągaczowej 2:2 z dodatkiem 5 % elastanu
czesana strona wewnętrzna

bluza męska

bluza damska

Terry, czesana strona wewnętrzna,  
80 % bawełna, 20 % poliester

280 g/m2, S - 3XL

bez etykiety - gotowy do rebrandingu
luźny krój ze szwami bocznymi
kaptur z podszewką ściągany za pomocą sznurka
etykieta na lamówce z tyłu w neutralnym rozmiarze
wewnętrzna tylna część lamówki wzmocniona kolorową taśmą z materiału wierzchniego
bardzo krótkie rękawy
wszyte kieszenie typu kangurka
dolny ściągacz i mankiety rękawów z dzianiny ściągaczowej 2:2 z dodatkiem 5 % elastanu
czesana strona wewnętrzna

Terry, nieczesana strona wewnętrzna
80 % bawełna, 20 % poliester z recyklingu

280 g/m2, XS - 2XL

Nowy produkt. Bliższych informacji odnośnie dostępności udzielą Państwu pracownicy Biura Obsługi Klienta.
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CAPE 413

CAPE 414
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NEW COLOURNEW COLOUR

NEW PRODUCT

bluza męska

bluza damska

prosty krój ze szwami bocznymi
kaptur z podszewką ściągany za pomocą sznurka
wewnętrzna tylna część lamówki wzmocniona kolorową taśmą z materiału wierzchniego
kieszeń typu kangurka
dolny ściągacz i mankiety rękawów z dzianiny ściągaczowej 2:2 z dodatkiem 5 % elastanu
czesana strona wewnętrzna

dopasowany krój ze szwami bocznymi
kaptur z podszewką ściągany za pomocą sznurka
wewnętrzna tylna część lamówki wzmocniona kolorową taśmą z materiału wierzchniego
kieszeń typu kangurka
dolny ściągacz i mankiety rękawów z dzianiny ściągaczowej 2:2 z dodatkiem 5 % elastanu
czesana strona wewnętrzna

Terry, czesana od wewnątrz 
65 % bawełna, 35 % poliester

320 g/m2, S - 5XL 
(4XL tylko w kolorach 01, 02, 04, 05, 07, 12 ; 5XL w 01, 02, 12)

Terry, czesana od wewnątrz 
65 % bawełna, 35 % poliester

320 g/m2, XS - 2XL

* Kompozycja może się różnić: kolor 03 - 97 % bawełna, 3 % wiskoza; kolor 12 - 85 % bawełna, 15 % wiskoza

sukienka damska

dopasowany krój ze szwami bocznymi
długość powyżej kolan
kaptur z podszewką ściągany za pomocą sznurka
wewnetrzna tylna część lamówki wzmocniana taśmą w kolorze 94
dolny ściągacz i mankiety rękawów z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
kieszeń typu kangurka
nieczesana strona wewnętrzna

Terry, nieczesana strona wewnętrzna 
65 % bawełna, 35 % poliester

320 g/m2, XS - 2XL

Nowy kolor. Bliższych informacji odnośnie dostępności udzielą Państwu pracownicy Biura Obsługi Klienta.
Nowy produkt. Bliższych informacji odnośnie dostępności udzielą Państwu pracownicy Biura Obsługi Klienta.
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BREAK 840

BREAK 841
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CERTIFIED BY INTERTEK 
149203-GRS

12

12

certyfikowany poliester pochodzący z recyklingu
bez etykiety - gotowy do rebrandingu
prosty krój ze szwami bocznymi
kaptur z podszewką ściągany za pomocą sznurka
wewnętrzna tylna część lamówki wzmocniona kolorową taśmą z materiału wierzchniego
kieszenie naszyte typu kangurka
dolny ściągacz i mankiety rękawów z dzianiny ściągaczowej 2:2 z dodatkiem 5 % elastanu

bluza męska

bluza damska

Terry, nieczesana strona wewnętrzna
80 % bawełna, 20 % poliester z recyklingu

280 g/m2, S - 3XL

certyfikowany poliester pochodzący z recyklingu
bez etykiety - gotowy do rebrandingu
dopasowany krój ze szwami bocznymi
kaptur z podszewką ściągany za pomocą sznurka
wewnętrzna tylna część lamówki wzmocniona kolorową taśmą z materiału wierzchniego
kieszenie naszyte typu kangurka
dolny ściągacz i mankiety rękawów z dzianiny ściągaczowej 2:2 z dodatkiem 5 % elastanu

Terry, nieczesana strona wewnętrzna
80 % bawełna, 20 % poliester z recyklingu

280 g/m2, XS - 2XL

Włókna są wytwarzane przez recykling konsumenckich tworzyw sztucznych (butelki PET, plastikowe opakowanie i inne 
odpady). Zaletą jest mniejsze zużycie energii podczas produkcji, mniejszy ślad węglowy i mniejsze zanieczyszczenie środowiska. 

POLIESTER Z RECYKLINGU
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TRENDY ZIPPER 410

TRENDY ZIPPER 411
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prosty krój ze szwami bocznymi
kostkowy zamek błyskawiczny na całej długości 
kaptur z podszewką ściągany za pomocą sznurka
lamówka na karku wzmocniona kontrastową taśmą
kieszenie naszyte typu kangurka
dolny ściągacz i mankiety rękawów z dzianiny ściągaczowej 2:2 z dodatkiem 5 % elastanu
czesana strona wewnętrzna

bluza męska

dopasowany krój ze szwami bocznymi
kostkowy zamek błyskawiczny na całej długości 
kaptur z podszewką ściągany za pomocą sznurka
wewnętrzna tylna część lamówki wzmocniona kolorową taśmą z materiału wierzchniego
kieszenie naszyte typu kangurka
dolny ściągacz i mankiety rękawów z dzianiny ściągaczowej 2:2 z dodatkiem 5 % elastanu
czesana strona wewnętrzna

bluza damska

Terry, czesana od wewnątrz
65 % bawełna, 35 % poliester

300 g/m2, S - 3XL

Terry, czesana od wewnątrz
65 % bawełna, 35 % poliester

300 g/m2, XS - 2XL

prosty krój ze szwami bocznymi
kostkowy zamek błyskawiczny na całej długości 
kaptur z podszewką bez sznurka ściągającego
lamówka na karku wzmocniona kontrastową taśmą
kieszenie naszyte typu kangurka
dolny ściągacz i mankiety rękawów z dzianiny ściągaczowej 2:2 z dodatkiem 5 % elastanu
czesana strona wewnętrzna

bluza dziecięca

Terry, czesana od wewnątrz
65 % bawełna, 35 % poliester

300 g/m2, 6 lat/122 cm, 8 lat/134 cm, 10 lat/146 cm, 12 lat/158 cm

bluza męska

bluza damska

prosty krój ze szwami bocznymi
odwrócony spiralny zamek błyskawiczny na całej długości 
kaptur z podszewką ściągany za pomocą sznurka
wewnetrzna tylna część lamówki wzmocniona taśmą
kieszenie naszyte typu kangurka
dolny ściągacz i mankiety rękawów z dzianiny ściągaczowej 2:2 z dodatkiem 5 % elastanu
elementy kontrastowe
czesana strona wewnętrzna

dopasowany krój ze szwami bocznymi
odwrócony spiralny zamek błyskawiczny na całej długości 
kaptur z podszewką ściągany za pomocą sznurka
wewnetrzna tylna część lamówki wzmocniona taśmą
kieszenie naszyte typu kangurka
dolny ściągacz i mankiety rękawów z dzianiny ściągaczowej 2:2 z dodatkiem 5 % elastanu
elementy kontrastowe
czesana strona wewnętrzna

Terry, czesana strona wewnętrzna, 
65 % bawełna, 35 % poliester

300 g/m2, S - 3XL

Terry, czesana strona wewnętrzna, 
65 % bawełna, 35 % poliester

300 g/m2, XS - 2XL

* Kompozycja może się różnić: kolor 03 - 97 % bawełna, 3 % wiskoza; kolor 12 - 85 % bawełna, 15 % wiskoza
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bluza męska

bluza damska

prosty krój ze szwami bocznymi
wewnętrzna tylna część lamówki wzmocniona kolorową taśmą z materiału wierzchniego
raglanowe rękawy z podwójnym przeszyciem
dolny ściągacz, mankiety i lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
materiał przystosowany do sublimacji (jasne kolory)
nieczesana strona wewnętrzna

dopasowany krój ze szwami bocznymi
wewnętrzna tylna część lamówki wzmocniona kolorową taśmą z materiału wierzchniego
raglanowe rękawy z podwójnym przeszyciem
dolny ściągacz, mankiety i lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
materiał przystosowany do sublimacji (jasne kolory)
nieczesana strona wewnętrzna

Terry, nieczesana, 
65 % poliester, 35 % bawełna

280 g/m2, S - 3XL

Terry, nieczesana, 
65 % poliester, 35 % bawełna

280 g/m2, XS - 2XL

bluza męska

bluza damska

Kompozycja może się różnić: kolor 12 - * 85 % bawełna, 15 % wiskoza; ** 64 % bawełna, 33 % poliester, 3 % elastan

prosty krój z bocznymi częściami
metalowy zamek błyskawiczny na całej długości
stójka i części boczne z dzianiny ściągaczowej 2:2 z dodatkiem 5 % elastanem
wewnętrzna część lamówki wykończona kontrastową taśmą 
kieszenie naszyte typu kangurka
dolny brzeg, ściągacze i lamówka kieszeni z dzianiny ściągaczowej 2:2 z dodatkiem 5 % elastanu
czesana strona wewnętrzna

elastyczny materiał utrzymujący kształt
krój taliowany za pomocą bocznych części
srebrny spiralny zamek błyskawiczny na całej długości
stójka i części boczne z dzianiny ściągaczowej 2:2 z dodatkiem 5 % elastanem
wewnętrzna część lamówki wzmocniona kolorową taśmą z materiału wierzchniego
kieszenie naszyte typu kangurka
dolny brzeg, ściągacze i lamówka kieszeni z dzianiny ściągaczowej 2:2 z dodatkiem 5 % elastanu
czesana strona wewnętrzna

Terry, czesana od wewnątrz 
65 % bawełna, 35 % poliester

300 g/m2, S - 3XL

Terry, czesana od wewnątrz 
97 % bawełna, 3 % elastan

300 g/m2, XS - 2XL

bluza męska/dziecięca

prosty krój ze szwami bocznymi
dolny ściągacz, mankiety i lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
czesana strona wewnętrzna

Terry, czesana od wewnątrz 
65 % bawełna, 35 % poliester

300 g/m2, S - 4XL (4XL tylko w kolorach 01, 02, 12), 
10 lat/146 cm, 12 lat/158 cm
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Ciepły jak wełna, ale nie jest to wełna. Co to jest? 
Oczywiście polar. Ten nowoczesny materiał powstał 
w odpowiedzi na zapotrzebowanie na dzianinę, która 
byłaby lżejsza i tańsza niż jej naturalna poprzedniczka. 
Miękkość i doskonałe właściwości termoizolacyjne polaru 
zapewnia jego specyficzne wykończenie. Włókna są 
czesane z obu stron i przycinane na żądaną długość. Warto 
również wspomnieć o aspektach środowiskowych. Odzież 
polarowa jest wyjątkowo trwała, a do jej produkcji często 
wykorzystywane są butelki PET z recyklingu.

POLARY
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certyfikowany poliester pochodzący z recyklingu
bez etykiety - gotowy do rebrandingu
odwrócony spiralny zamek błyskawiczny na całej długości 
wewnętrzna tylna część lamówki wzmocniona taśmą
kieszenie zapinane na suwak
ozdobne szwy
elementy kontrastowe

micropolar damski

Mikropolar, 100 % poliester z recyklingu
300 g/m2, S - 3XL

micropolar męski

certyfikowany poliester pochodzący z recyklingu
bez etykiety - gotowy do rebrandingu
dopasowany krój ze szwami bocznymi
odwrócony spiralny zamek błyskawiczny na całej długości 
wewnętrzna tylna część lamówki wzmocniona taśmą
kieszenie zapinane na suwak
ozdobne szwy
elementy kontrastowe

Mikropolar, 100 % poliester z recyklingu
300 g/m2, XS - 2XL

Włókna są wytwarzane przez recykling konsumenckich tworzyw sztucznych (butelki PET, plastikowe opakowanie i inne 
odpady). Zaletą jest mniejsze zużycie energii podczas produkcji, mniejszy ślad węglowy i mniejsze zanieczyszczenie środowiska. 

POLIESTER Z RECYKLINGU
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izolujący materiał
zamek błyskawiczny na całej długości z ochroną podbródka
kieszenie z zamkiem spiralnym
dolny brzeg regulowany za pomocą elastycznego ściągacza
ozdobne szwy
wykończenie antypillingowe po zewnętrznej stronie

polar męski

izolujący materiał
krój lekko taliowany
zamek błyskawiczny na całej długości z ochroną podbródka
kieszenie z zamkiem spiralnym
dolny brzeg regulowany za pomocą elastycznego ściągacza
ozdobne szwy
wykończenie antypillingowe po zewnętrznej stronie

polar damski

Polar, 100 % poliester, wykończenie antypillingowe
220 g/m2, S - 4XL

Polar, 100 % poliester, wykończenie antypillingowe
220 g/m2, XS - 3XL

izolujący materiał
zamek błyskawiczny na całej długości z ochroną podbródka
kieszenie z zamkiem spiralnym
dolny brzeg regulowany za pomocą elastycznego ściągacza
ozdobne szwy
wykończenie antypillingowe po zewnętrznej stronie

polar dziecięcy

Polar, 100 % poliester, wykończenie antypillingowe
220 g/m2, 6 lat/122 cm, 8 lat/134 cm,10 lat/146 cm, 12 lat/158 cm

izolujący materiał
zamek błyskawiczny na całej długości z ochroną podbródka
kieszenie z zamkiem spiralnym
dolny brzeg regulowany za pomocą elastycznego ściągacza
ozdobne szwy
wykończenie antypillingowe po zewnętrznej stronie

unisex kamizelka polarowa

Polar, 100 % poliester, wykończenie antypillingowe
220 g/m2, XS - 3XL

2 w 1 - czapka i ocieplacz na szyję
izolujący materiał
regulowany sznurek po jednej stronie w kolorze 01
ozdobne szwy
wykończenie antypillingowe po zewnętrznej stronie

unisex czapka polarowa

Polar, 100 % poliester, wykończenie antypillingowe
240 g/m2, uniwersalna

WYKOŃCZENIE ANTYPILLINGOWE
Antypillingowe wykończenie minimalizuje uwalnianie włókien i zapobiega mechaceniu się materiału. Ten proces 
powoduje utrwalenie i stabilizację włókien. Redukuje uszkodzenia zewnętrznej części przy intensywnym użytkowaniu i 
tarciu oraz wydłuża żywotność i funkcjonalność produktu.

99 100



Nie ma złej pogody, tylko nieodpowiednio ubrani ludzie. 
Nasza oferta odzieży outdoorowej potwierdza to znane 
powiedzenie. Kurtki i kamizelki o różnym kroju skutecznie 
chronią przed wiatrem i deszczem. Jednocześnie 
są oddychające i miękkie, dzięki czemu są wygodne 
w noszeniu. Softshell ma tutaj kluczowe znaczenie. 
Pojawił się na rynku w latach 70-tych i do dziś jest jednym 
z masowo stosowanych materiałów.

ODZIEŻ  
OUTDOOROWA
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VALLEY 536

VALLEY 537

01 02 0736

MEN’S

DUO

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

DUO

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

WOMEN’S

ELASTANE

ELASTANE

01 02 0736

NANO 531

NANO 532

NANOTEX® RESISTS SPILLS

MEN’S

DUO

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

DUO

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

WOMEN’S

01 02 0736

01 01624444 62 0101

01 02 0736

01 01624444 62 0101

kurtka męska softshell

kurtka damska softshell

3-warstwowy softshell z membraną
panele na ramionach
zamek błyskawiczny z odwróconym suwakiem na całej długości z ochroną podbródka
regulowane obszycia rękawów za pomocą rzepu
kieszenie z odwróconym spiralnym zamkiem błyskawicznym
wewnętrzna kieszonka na suwak
wewnętrzna kieszeń zapinana na zamek z dostępem do brandingu
dolny brzeg regulowany za pomocą elastycznego ściągacza
lekko przedłużona w tylnej części 
elementy odblaskowe
wewnętrzny polar z wykończeniem antypillingowym

3-warstwowy softshell z membraną
krój lekko taliowany
panele na ramionach
zamek błyskawiczny z odwróconym suwakiem na całej długości z ochroną podbródka
regulowane obszycia rękawów za pomocą rzepu
kieszenie z odwróconym spiralnym zamkiem błyskawicznym
wewnętrzna kieszonka na suwak
wewnętrzna kieszeń zapinana na zamek z dostępem do brandingu
dolny brzeg regulowany za pomocą elastycznego ściągacza
lekko przedłużona w tylnej części 
elementy odblaskowe
wewnętrzny polar z wykończeniem antypillingowym

Softshell: 94 % poliester, 6 % elastan; TPU membrana; mikro polar, 
100 % poliester, wodoodporność 14 000 mm, oddychalność 2 000 g/m²/24 godz.

300 g/m2, S - 3XL

Softshell: 94 % poliester, 6 % elastan; TPU membrana; mikro polar, 
100 % poliester, wodoodporność 14 000 mm, oddychalność 2 000 g/m²/24 godz.

300 g/m2, XS - 2XL

kurtka męska softshell

kurtka damska softshell

3-warstwowy softshell z membraną
efektowna tekstura softshell
wykończenie Nanotex®  zapobiegające przenikaniu wody
spiralny zamek błyskawiczny z klapką na całej długości 
kaptur ze ściągaczem
kaptur i rękawy regulowane na rzep
kieszenie z odwróconym spiralnym zamkiem błyskawicznym
kieszeń na piersi
lekko przedłużona w tylnej części
elementy kontrastowe

3-warstwowy softshell z membraną
efektowna tekstura softshell
wykończenie Nanotex®  zapobiegające przenikaniu wody
krój lekko taliowany
spiralny zamek błyskawiczny z klapką na całej długości 
kaptur ze ściągaczem
kaptur i rękawy regulowane na rzep
kieszenie z odwróconym spiralnym zamkiem błyskawicznym
kieszeń na piersi
lekko przedłużona w tylnej części
elementy kontrastowe

Softshell: 100 % poliester, Nanotex®  wykończenie; TPU membrana; perforowany 
mikro polar, 100 % poliester, wodoodporność 5 000 mm, oddychalność 600 g/m²/24 godz.

280 g/m2, S - 3XL

Softshell: 100 % poliester, Nanotex®  wykończenie; TPU membrana; perforowany 
mikro polar, 100 % poliester, wodoodporność 5 000 mm, oddychalność 600 g/m²/24 godz.

280 g/m2, XS - 2XL

Certyfikowana tkanina, która została gruntownie przekształcona poprzez nanotechnologię. 
Otrzymana w ten sposób tkanina odpycha płyny, ma zwiększoną żywotność, zachowuje naturalną 
miękkość i pozwala oddychać skórze. Materiał Nanotex® wytrzyma kontakt z cieczą bez absorpcji, 
czy zawilgocenia, nie pozostają na nim mokre plamy, a krople po prostu z niego ściekają.
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PERFORMANCE 522

PERFORMANCE 521

01 02 05 0736 62

01 02 05 0736 62

MEN’S

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

WOMEN’S

FAMILY

FAMILY

ELASTANE

ELASTANE

PERFORMANCE 535

01 02 05 0736 62

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

FAMILY

KIDS

ELASTANE

3-warstwowy softshell z membraną
zamek błyskawiczny z odwróconym suwakiem na całej długości z ochroną podbródka
odpinany kaptur
regulowane rękawy na rzepy
dolny brzeg regulowany za pomocą elastycznego ściągacza
kieszenie z odwróconym spiralnym zamkiem błyskawicznym
kieszeń na piersi
wewnętrzna kieszeń zapinana na zamek z dostępem do brandingu
lekko przedłużona w tylnej części
elementy kontrastowe (z wyjątkiem koloru 01)
wewnętrzny polar z wykończeniem antypillingowym

kurtka męska softshell

3-warstwowy softshell z membraną
krój lekko taliowany
zamek błyskawiczny z odwróconym suwakiem na całej długości z ochroną podbródka
odpinany kaptur
regulowane rękawy na rzepy
dolny brzeg regulowany za pomocą elastycznego ściągacza
kieszenie z odwróconym spiralnym zamkiem błyskawicznym
kieszeń na piersi
wewnętrzna kieszeń zapinana na zamek z dostępem do brandingu
lekko przedłużona w tylnej części
elementy kontrastowe (z wyjątkiem koloru 01)
wewnętrzny polar z wykończeniem antypillingowym

kurtka damska softshell

Softshell, 94 % poliester, 6 % elastan;  TPU membrana; Mikro polar, 
100 % poliester, wodoodporność 14 000 mm, oddychalność 2 000 g/m²/24 godz.

300 g/m², S - 4XL (4XL tylko w kolorach 01, 02, 05, 07)

Softshell, 94 % poliester, 6 % elastan;  TPU membrana; Mikro polar, 
100 % poliester, wodoodporność 14 000 mm, oddychalność 2 000 g/m²/24 godz.

300 g/m², XS - 2XL

3-warstwowy softshell z membraną
zamek błyskawiczny z odwróconym suwakiem na całej długości z ochroną podbródka
odpinany kaptur
regulowane obszycia rękawów za pomocą rzepu
dolny brzeg regulowany za pomocą elastycznego ściągacza
kieszenie z odwróconym spiralnym zamkiem błyskawicznym
kieszeń na piersi
wewnętrzna kieszeń zapinana na zamek z dostępem do brandingu
lekko przedłużona w tylnej części
elementy kontrastowe (z wyjątkiem koloru 01)
wewnętrzny polar z wykończeniem antypillingowym

kurtka dziecięca softshell

Softshell: 94 % poliester, 6 % elastan;  TPU membrana; Mikro polar, 
100 % poliester, wodoodporność 14 000 mm, oddychalność 2 000 g/m²/24 godz.

300 g/m2, 6 lat/122 cm, 8 lat/134 cm,10 lat/146 cm, 12 lat/158 cm
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PACIFIC 3 in 1 533 PACIFIC 3 in 1 534

01 0736 44

DUO

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

ANTIPILLING

3 IN 1 

01 0736 44

uniwersalne zastosowanie 3 w 1 
Kurtka zewnętrzna:
krój lekko taliowany
wodoodporny zamek zakończony ochroną podbródka
odpinany kaptur ze wzmocnionym daszkiem
regulacja otworu kaptura i jego dolnej części za pomocą 
elastycznego sznurka
regulowane rękawy na rzepy
wszyte kieszenie z odwróconym spiralnym zamkiem 
błyskawicznym
kieszeń na piersi
klejone szwy
dostęp do brandingu z boku
elementy kontrastowe
Polar wewnętrzny: 
odpinana wewnętrzna kurtka z polaru
kostkowy zamek błyskawiczny na całej długości 
wszyte kieszenie
dolny brzeg regulowany za pomocą elastycznego ściągacza
elementy kontrastowe
wykończenie antypillingowe po obu stronach

kurtka damska

Kurtka zewnętrzna: splot płócienny, 100 % poliester, wewnętrzna biała 
laminacja TPU, wodoodporność 8 000 mm, oddychalność 5 000 g/m²/24 godz.

130 g/m²
Polar wewnętrzny: 100 % poliester, wykończenie antypillingowe po obu stronach

220 g/m2, XS - 2XL

uniwersalne zastosowanie 3 w 1
Kurtka zewnętrzna:
wodoodporny zamek zakończony ochroną podbródka
odpinany kaptur ze wzmocnionym daszkiem
regulacja otworu kaptura i jego dolnej części za 
pomocą elastycznego sznurka
regulowane rękawy na rzepy
wszyte kieszenie z odwróconym spiralnym zamkiem 
błyskawicznym
kieszeń na piersi
klejone szwy
dostęp do brandingu z boku
elementy kontrastowe

Polar wewnętrzny: 
odpinana wewnętrzna kurtka z polaru
kostkowy zamek błyskawiczny na całej długości 
wszyte kieszenie
dolny brzeg regulowany za pomocą elastycznego 
ściągacza
elementy kontrastowe
wykończenie antypillingowe po obu stronach

kurtka męska

Kurtka zewnętrzna: splot płócienny, 100 % poliester, wewnętrzna biała 
laminacja TPU, wodoodporność 8 000 mm, oddychalność 5 000 g/m²/24 godz.

130 g/m²
Polar wewnętrzny: 100 % poliester, wykończenie antypillingowe po obu stronach

220 g/m2, S - 3XL
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COOL 515

COOL 514

WINDY 524

01

44

02

62

92

36

07

36

44

36

01 02 05 06 91 0790

MEN’S

DUO

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

DUO

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

WOMEN’S

WINDPROOF

UNISEX

44 62 36 3636

01

44

02

62

92

36

07

36

44

3644 62 36 3636

VISION 517

VISION 516

00 01 02 07

00

36

62 6236

59

36 36

00 01 02 0736

62 6236

59

36

MEN’S

DUO

DUO

WOMEN’S

SOFTSHELL

SOFTSHELL

ELASTANE

ELASTANE

62 6236 36 36

62 6236 00 36

3-warstwowy softshell z membraną
odwrócony spiralny zamek błyskawiczny na całej długości 
regulacja otworu kaptura i jego dolnej części za pomocą elastycznego sznurka
regulowane rękawy na rzepy
wszyte kieszenie z odwróconym spiralnym zamkiem błyskawicznym
kieszeń na piersi z ukrytym zamkiem w szwie dzielącym
lekko przedłużona w tylnej części
elementy kontrastowe i odblaskowe

kurtka męska

3-warstwowy softshell z membraną
krój lekko taliowany
odwrócony spiralny zamek błyskawiczny na całej długości 
regulacja otworu kaptura i jego dolnej części za pomocą elastycznego sznurka
regulowane rękawy na rzepy
wszyte kieszenie z odwróconym spiralnym zamkiem błyskawicznym
kieszeń na piersi z ukrytym zamkiem w szwie dzielącym
lekko przedłużona w tylnej części
elementy kontrastowe i odblaskowe

kurtka damska

Softshell: 100 % poliester, TPU membrana
wodoodporność 5 000 mm, oddychalność 2 000 g/m²/24 godz.

210 g/m², S - 3XL

Softshell: 100 % poliester, TPU membrana
wodoodporność 5 000 mm, oddychalność 2 000 g/m²/24 godz.

210 g/m², S - 2XL

lekki wiatroodporny materiał
spiralny zamek błyskawiczny na całej długości 
ukryty kaptur w kołnierzu
regulacja otworu kaptura i jego dolnej części za pomocą elastycznego sznurka
wszyte kieszenie
torebka na suwak umożliwiająca przechowywanie

wiatrówka unisex

Splot płócienny, 100 % poliester, wykończenie PA
S - 3XL

2-warstwowy sofshell
zamek błyskawiczny na całej długości z ochroną podbródka
dolny brzeg regulowany za pomocą elastycznego ściągacza
kieszenie na suwak ukryte w szwach dzielących
elementy kontrastowe
wewnętrzny polar z wykończeniem antypillingowym

kamizelka męska softshell

2-warstwowy sofshell
krój lekko taliowany
zamek błyskawiczny na całej długości z ochroną podbródka
dolny brzeg regulowany za pomocą elastycznego ściągacza
kieszenie na suwak ukryte w szwach dzielących
elementy kontrastowe
wewnętrzny polar z wykończeniem antypillingowym

kamizelka damska softshell

Softshell: 94 % poliester, 6 % elastan; Polar, 100 % poliester
280 g/m², S - 3XL

Softshell: 94 % poliester, 6 % elastan; Polar, 100 % poliester
280 g/m², XS - 2XL

109 110



Płaszcze, koszule i stroje używane jako odzież 
sportowa minionego stulecia miały ścisłe zasady 
dotyczące tego, jak i z czego zostały wykonane. 
Ponieważ sport stał się integralną częścią 
nowoczesnego stylu życia, ucieczką od nieustannego 
stresu - sposobem na relaks zarówno ciała, jak i 
umysłu - zmieniła się też odzież sportowa. Wygoda, 
przewiewność i funkcjonalność stały się nowymi 
zasadami, które prowadzą do coraz częstszego 
stosowania najnowocześniejszych szybkoschnących 
i oddychających tkanin.

ACTIVE
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RECYCLED

RECYCLED

CHANCE 810

CHANCE 811

00 01

MEN’S

DUO

DUO

WOMEN’S

FLAT

FLAT

COOL

COOL

ELASTANE

EXTRA DRY

EXTRA DRY

LABEL FREE

LABEL FREE

M1 M2 M3 M9

00 01 M1 M2 M3 M9

CERTIFIED BY INTERTEK 
149203-GRS

certyfikowany poliester pochodzący z recyklingu
szybkoschnący materiał
bez etykiety - gotowy do rebrandingu
idealne do uprawiania sportu i aktywności fizycznej
płaskie szwy na ramionach
wąska lamówka z materiału wierzchniego
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
ozdobne szwy
materiał przystosowany do sublimacji (jasne kolory)

koszulka męska

certyfikowany poliester pochodzący z recyklingu
szybkoschnący materiał
bez etykiety - gotowy do rebrandingu
idealne do uprawiania sportu i aktywności fizycznej
luźny krój ze szwami bocznymi
płaskie szwy na ramionach
wąska lamówka z materiału wierzchniego
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
kimonowe rękawy
ozdobne szwy
zaokrąglona dolna krawędź
materiał przystosowany do sublimacji (jasne kolory)

koszulka damska

Pika interlokowa, 100 % micro poliester z recyklingu
140 g/m², S - 3XL

Pika interlokowa, 100 % micro poliester z recyklingu
140 g/m², XS - 2XL

Włókna są wytwarzane przez recykling konsumenckich tworzyw sztucznych (butelki PET, plastikowe opakowanie i inne 
odpady). Zaletą jest mniejsze zużycie energii podczas produkcji, mniejszy ślad węglowy i mniejsze zanieczyszczenie środowiska. 

POLIESTER Z RECYKLINGU
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FANTASY 124

FANTASY 140

FANTASY 147

00 01 02 05 44 9516 04 0790 88 91

00 01 02 05 44 95 0790 88 91 89

00 01 02 05 44 9516 04 0790 88 91 89

MEN’S

FAMILY

FAMILY

WOMEN’S

FAMILY

KIDS

EXTRA DRY

EXTRA DRY

EXTRA DRY

szybkoschnący materiał
idealna do uprawiania sportu i aktywności fizycznej
krój ze szwami bocznymi
oryginalnie zaprojektowany dekolt
szew wzmacniający na ramionach
materiał przystosowany do sublimacji (jasne kolory)

koszulka męska

szybkoschnący materiał
idealna do uprawiania sportu i aktywności fizycznej
dopasowany krój ze szwami bocznymi
wąska lamówka z materiału wierzchniego
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
szew wzmacniający na ramionach
materiał przystosowany do sublimacji (jasne kolory)

koszulka damska

szybkoschnący materiał
idealna do uprawiania sportu i aktywności fizycznej
krój ze szwami bocznymi
oryginalnie zaprojektowany dekolt
szew wzmacniający na ramionach
materiał przystosowany do sublimacji (jasne kolory)

koszulka dziecięca

Pika interlokowa, 100 % poliester
150 g/m2, S - 3XL

Pika interlokowa, 100 % poliester
150 g/m2, XS - 2XL

Pika interlokowa, 100 % poliester
150 g/m2, 6 lat/122 cm, 8 lat/134 cm, 10 lat/146 cm, 12 lat/158 cm
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DESTINY 175

DESTINY 176

00 01 02 05 07889092

00 01 02 05 07889092 89

MEN’S

DUO

DUO

WOMEN’S

FLAT

FLAT

COOL

COOL

ELASTANE

ELASTANE

EXTRA DRY

EXTRA DRY

STICKER 

STICKER 

12

12

RACER 167

PRIDE 168

00 36 01 44 07 8990

00 36 01 44 0790

WOMEN’S

UNISEX

EXTRA DRY

EXTRA DRY

VICTORY 217

00 01 0702 62

UNISEX

EXTRA DRY

koszulka męska

koszulka damska

gładki, elastyczny, szybkoschnący materiał
lekko przedłużona w tylnej części
idealna do uprawiania sportu i aktywności fizycznej
ciasno dopasowany krój po bokach
ozdobnie przeszycie
wąska lamówka z materiału wierzchniego
lamówka na karku wzmocniona kontrastową taśmą
krótkie rękawy raglanowe
etykieta w formie naklejki

gładki, elastyczny, szybkoschnący materiał
lekko przedłużona w tylnej części
idealna do uprawiania sportu i aktywności fizycznej
ciasno dopasowany krój po bokach
ozdobnie przeszycie
wąska lamówka z materiału wierzchniego
lamówka na karku wzmocniona kontrastową taśmą
krótkie rękawy raglanowe
etykieta w formie naklejki

Single Jersey, 95 % micro poliester, 5 % elastan
160 g/m², S - 3XL

Single Jersey, 95 % micro poliester, 5 % elastan
160 g/m², XS - 2XL

PŁASKIE SZWY
Dwustronny ścieg okładkowy, który jest płaski i zapewnia maksymalny komfort noszenia.

gładki, szybkoschnący materiał
dopasowany krój ze szwami bocznymi
wcięcia przy łopatkach (racerback)
szersza okrągła lamówka 
dekolt oraz otwory wokół ramion wykończone lamówką z materiału wierzchniego
idealna do uprawiania sportu i aktywności fizycznej
materiał przystosowany do sublimacji (jasne kolory)

damski top

gładki, szybkoschnący materiał
krój ze szwami bocznymi
lamówka z materiału wierzchniego
taśma wzmacniająca na ramionach
długie rękawy
idealna do uprawiania sportu i aktywności fizycznej
materiał przystosowany do sublimacji (jasne kolory)

koszulka unisex

Double Face, 100 % poliester
130 g/m2, XS - 2XL

Double Face, 100 % poliester
130 g/m2, XS - 4XL (4XL tylko w kolorze 00)

szybkoschnący materiał
idealna do uprawiania sportu i aktywności fizycznej
krój z bocznymi szwami
kołnierzyk z dzianiny ściągaczowej 1:1
plisy z 3 guzikami w kolorze materiału
wewnętrzna część lamówki wykończona taśmą z tego samego materiału co koszulka
szew na ramionach wzmocniony taśmą
materiał przystosowany do sublimacji (jasne kolory)

koszulka polo unisex

Pika interlokowa, 100 % poliester
150 g/m2, S - 3XL
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DIRECT 417

DIRECT 418

00 01 02 07

00 01 02 07

MEN’S

DUO

DUO

WOMEN’S

ELASTANE

ELASTANE

EXTRA DRY

EXTRA DRY

STICKER 

STICKER 

12

12

STICKER LABEL

WARM

WARM

bluza polarowa męska

bluza polarowa damska

gładki, elastyczny, szybkoschnący materiał
idealna do uprawiania sportu i aktywności fizycznej
prosty krój z bocznymi częściami
odwrócony spiralny zamek błyskawiczny na całej długości 
kaptur z ochroną podbródka
wewnętrzna tylna część lamówki wzmocniona taśmą
raglanowe rękawy
kieszenie zapinane na suwak
regulacja kołnierza elastycznym paskiem
lekko przedłużona w tylnej części
elementy kontrastowe (z wyjątkiem koloru 01)
etykieta w formie naklejki

gładki, elastyczny, szybkoschnący materiał
idealna do uprawiania sportu i aktywności fizycznej
krój taliowany za pomocą bocznych części
odwrócony spiralny zamek błyskawiczny na całej długości 
kaptur z ochroną podbródka
wewnętrzna tylna część lamówki wzmocniona taśmą
raglanowe rękawy
kieszenie zapinane na suwak
regulacja kołnierza elastycznym paskiem
lekko przedłużona w tylnej części
elementy kontrastowe (z wyjątkiem koloru 01)
etykieta w formie naklejki

Polar stretch, 95 % micro poliester, 5 % elastan
240 g/m², S - 3XL

Polar stretch, 95 % micro poliester, 5 % elastan
240 g/m², XS - 2XL

Metka w formie naklejki. Łatwa do usunięcia.
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REST 614

REST 615

00 01 02 0712*

00 01 02 0712*

MEN’S

DUO

DUO

WOMEN’S

idealne do uprawiania sportu i aktywności fizycznej
lekko zwężony krój nogawki
pas w talii wykonany ze ściągaczem 2:2 z 5 % elastanem
kieszenie klinowe
dolna lamówka wykonana ze ściągaczem 2: 2 z 5 % elastanem
ozdobne szwy
nieczesana strona wewnętrzna

spodnie dresowe męskie

spodnie dresowe damskie

Terry, nieczesana strona wewnętrzna
80 % bawełna, 20 % poliester

280 g/m², S - 3XL

idealne do uprawiania sportu i aktywności fizycznej
lekko zwężony krój nogawki
pas w talii wykonany ze ściągaczem 2:2 z 5 % elastanem
kieszenie klinowe
dolna lamówka wykonana ze ściągaczem 2: 2 z 5 % elastanem
ozdobne szwy
nieczesana strona wewnętrzna

Terry, nieczesana strona wewnętrzna
80 % bawełna, 20 % poliester

280 g/m², XS - 2XL

* Kompozycja może się różnić: kolor 12 - 75 % bawełna, 25 % wiskoza
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BREEZE 820

MILES 612

MILES 613

00 01 02 05 07

00 01 02 05 07

00 01 02 05 07

MEN’S

EXTRA DRY

EXTRA DRY

KIDS

MEN’S

EXTRA DRY

12

12

COMFORT 607

COMFORT 608

COMFY 611

01 02 05

00 01 02 0712*

01 02 0512*

MEN’S

WOMEN’S

KIDS

FAMILY

FAMILY

MEN’S

12*

wodoodporny, oddychający, fluorescencyjny materiał
idealny do uprawiania sportu i aktywności fizycznej
krój ze szwami bocznymi
szwy na ramionach przesunięte do przodu
lamówka z materiału wierzchniego
otwory wokół ramion wykończone lamówką z materiału wierzchniego
materiał przystosowany do sublimacji (jasne kolory)

top męski

szybkoschnący materiał
idealne do uprawiania sportu i aktywności fizycznej
długość powyżej kolan
pas z wszytą gumką, regulowany sznurkiem
mała kieszeń wewnętrzna
kieszenie w bocznych szwach
materiał przystosowany do sublimacji (jasne kolory)

szorty męskie

szybkoschnący materiał
idealne do uprawiania sportu i aktywności fizycznej
długość powyżej kolan
pas z wszytą gumką, regulowany sznurkiem
mała kieszeń wewnętrzna
kieszenie w bocznych szwach
materiał przystosowany do sublimacji (jasne kolory)

szorty dziecięce

Pika interlokowa, 100 % poliester
150 g/m2, XS - 2XL

Pika interlokowa, 100 % micro poliester
150 g/m2, S - 3XL

Pika interlokowa, 100 % micro poliester
150 g/m2, 6 lat/122 cm, 8 lat/134 cm, 10 lat/146 cm, 12 lat/158 cm

spodnie dresowe męskie/dziecięce

spodnie damskie

spodenki męskie

idealne do uprawiania sportu i aktywności fizycznej
proste wykończenie nogawek
pas z wszyta gumką, regulowany sznurkiem
kieszenie boczne

idealne do uprawiania sportu i aktywności fizycznej
proste wykończenie nogawek
szeroki elastyczny pas z wszyta gumką, regulowany sznurkiem

Terry, nieczesana strona wewnętrzna
65 % bawełna, 35 % poliester

300 g/m², S - 3XL, 10 lat/146 cm, 12 lat/158 cm

Terry, nieczesana strona wewnętrzna
65 % bawełna, 35 % poliester

300 g/m², XS - 2XL

idealne do uprawiania sportu i aktywności fizycznej
proste wykończenie nogawek
pas z wszyta gumką, regulowany sznurkiem
listwowe kieszenie w bocznych szwach

Terry, nieczesana strona wewnętrzna
65 % bawełna, 35 % poliester

300 g/m², S - 3XL

* Kompozycja może się różnić: kolor 12 - 85 % bawełna, 15 % wiskoza
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BALANCE 610

LEISURE 603

TWO IN ONE 604

00 01 02

00 01 0212*

00 01 02 0712*

WOMEN’S

ELASTANE

WOMEN’S

ELASTANE

WOMEN’S

ELASTANE

legginsy damskie

spodnie damskie

spódnica damska

* Kompozycja może się różnić: kolor 12 - 80 % bawełna, 15 % wiskoza, 5 % elastan

elastyczny materiał utrzymujący kształt
idealne do uprawiania sportu i aktywności fizycznej
krój slim fit bez szwów bocznych
pas z wszyta gumką

elastyczny materiał utrzymujący kształt
idealne do uprawiania sportu i aktywności fizycznej
proste wykończenie nogawek
szeroki elastyczny pas z gumką
kieszenie klinowe
dolny ściągacz regulowany gumką

2 w 1 spódniczka z wszytymi spodenkami
elastyczny materiał utrzymujący kształt
idealna do uprawiania sportu i aktywności fizycznej
krótkie cięcie w kształcie „A”
szeroki elastyczny pas, regulowany sznurkiem

Single Jersey, 95 % bawełna, 5 % elastan
190 g/m2, XS - 3XL

Single Jersey, 95 % bawełna, 5 % elastan
200 g/m2, XS - 2XL

Single Jersey, 95 % bawełna, 5 % elastan
200 g/m2, XS - XL
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Chociaż czapka z daszkiem może wydawać się 
nowoczesnym dodatkiem, w rzeczywistości nie jest 
niczym nowym. Czapka z twardym daszkiem została po 
raz pierwszy pokazana światu przez drużynę baseballową 
Brooklyn Excelsiors w 1858 roku. Ponieważ była to dobrze 
wyglądająca i praktyczna rzecz, szybko została przyjęta 
nie tylko przez inne drużyny, ale także przez ich fanów.

CZAPKI  
I SZALIKI
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6P RAP 302

5P RAP 301

00 01 02 05 0725

00 01 02 05 11 07 6425 0609 92 96 40

UNISEX

UNISEX

czapka unisex

krój sześciopanelowy
połączone 2 panele przednie
płaski daszek z przeszyciami
haftowane otwory wentylacyjne
opaska pochłaniająca pot
snapback - rozmiar regulowany plastikowymi paskami
usuwalna naklejka na daszku

Czesany twill, 100 % bawełna
340 g/m2, nastawialna

krój pięciopanelowy
klejony panel przedni
płaski daszek z przeszyciami
haftowane otwory wentylacyjne
opaska pochłaniająca pot
snapback - rozmiar regulowany plastikowymi paskami
usuwalna naklejka na daszku

Czesany twill, 100 % bawełna
340 g/m2, nastawialna

czapka unisex
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6P 305

6P KIDS 303

5P 307

00 67 01 02 05 14 15 44 0609 163962 04 1108 1307 43

00 01 02 05 15 9262 04 11 07 30 64

00 01 02 05 14 16 0408 07

A2

0609 1125 4467

UNISEX

KIDS

UNISEX

25 92

SUNVISOR 310

00 01 02 05 04 07

UNISEX

6P SANDWICH 306
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2700
00

0700
00

00
00

25

UNISEX

czapka unisex

czapka dziecięca

czapka unisex

krój sześciopanelowy
połączone 2 panele przednie
wyszywany, lekko zakrzywiony daszek
haftowane otwory wentylacyjne
opaska pochłaniająca pot
rozmiar regulowany za pomocą mosiężnego klipsa

krój sześciopanelowy
połączone 2 panele przednie
wyszywany, lekko zakrzywiony daszek
haftowane otwory wentylacyjne
opaska pochłaniająca pot
rozmiar regulowany za pomocą rzepu

Czesany twill, 100 % bawełna
340 g/m2, nastawialna

Czesany twill, 100 % bawełna
340 g/m2, nastawialna

krój pięciopanelowy
klejony panel przedni
wyszywany, lekko zakrzywiony daszek
haftowane otwory wentylacyjne
opaska pochłaniająca pot
rozmiar regulowany za pomocą mosiężnego klipsa

Czesany twill, 100 % bawełna
340 g/m2, nastawialna

daszek unisex

wyszywany, lekko zakrzywiony daszek
opaska frotte pochłaniająca pot
rozmiar regulowany za pomocą plastikowego zapięcia

Czesany twill, 100 % bawełna
280 g/m2, nastawialna

czapka unisex

krój sześciopanelowy
połączone 2 panele przednie
wyszywany, lekko zakrzywiony daszek z kontrastowym paskiem
haftowane otwory wentylacyjne
opaska pochłaniająca pot
rozmiar regulowany za pomocą mosiężnego klipsa

Czesany twill, 100 % bawełna
340 g/m2, nastawialna
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LATINO 324

CAMO LATINO C24

00 01 02 05 070951

32 33 34

UNISEX

UNISEX

CLASSIC 304

00 01 02 05 070615 04

UNISEX

FANCY 329

RELAX 327

TWISTER 328

00 01 04 07

00 01 05 07 64

15 44 62 11

00 01 0415 89

8944 90

KIDS

UNISEX

KIDS

UNISEX

KIDS

UNISEX

czapka unisex

krój w stylu „wojskowym”
wyszywany, lekko zakrzywiony daszek
opaska pochłaniająca pot
rozmiar regulowany za pomocą rzepu

Splot płócienny, 100 % bawełna
230 g/m2, nastawialna

krój w stylu „wojskowym”
wyszywany, lekko zakrzywiony daszek
opaska pochłaniająca pot
rozmiar regulowany za pomocą rzepu

Splot płócienny, 100 % bawełna
230 g/m2, nastawialna

czapka unisex

haftowane otwory wentylacyjne
opaska pochłaniająca pot
przycięte szwy wewnętrzne
obwód 61 cm

Czesany twill, 100 % bawełna
260 g/m2, uni

kapelusik unisex

chusta unisex/dziecięca

chusta unisex/dziecięca

krój trójkątny
przeszyte krawędzie
uniwersalne zastosowanie
68 x 68 x 96 cm

krój trójkątny
szybkoschnący materiał
owerlokowe przeszycia wokół obwodu
uniwersalne zastosowanie
65 x 65 x 92 cm

Single Jersey, 100 % bawełna
160 g/m2, uni

Interlock, 100 % poliester
120 g/m2, uni

komin bezszwowy
szybkoschnący materiał
uniwersalne zastosowanie (sposoby przedstawione na opakowaniu)
50 × 26 cm

Single Jersey, 100 % poliester
135 g/m2, uni

chusta unisex/dziecięca
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O odzieży roboczej decydują nie tylko wysokie 
wymagania profesjonalistów, którzy noszą je na co 
dzień. Tam też rządzą trendy. Nic dziwnego, że w odzieży 
roboczej też chcemy czuć się i wyglądać dobrze, 
w końcu spędzamy w niej większość dnia w pracy. Z tego 
powodu wciąż przesuwamy granice, poświęcając się 
projektowaniu, poprawiając jakość, styl, funkcjonalność, 
a przede wszystkim bezpieczeństwo w marce Rimeck. 
Nasza linia HIGH VISIBILITY jest idealna wszędzie tam, 
gdzie bezpieczeństwo przy ograniczonej widoczności ma 
ogromne znaczenie. 

W końcu jej walory są potwierdzone certyfikatami 
opartymi na normach europejskich. Ponadto nowa 
kolekcja VERTEX jest doskonałym przykładem tego, jak 
potrzeby klientów znajdują odzwierciedlenie w naszych 
produktach. Projektując je nie pozostawiliśmy nic 
przypadkowi i nie pozwoliliśmy na żadne kompromisy. 
Tak więc niezależnie od tego, czego doświadczasz 
podczas swoich zobowiązań w pracy, docenisz ich 
odporność, inteligentny projekt i funkcjonalne materiały.

RIMECK®
Workwear made real
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RESIST HEAVY POLO R20

RESIST HEAVY POLO R21

00 94 01 02 05 06 04 11 07

00 94 01 02 05 06 04 11 07

MEN’S

60°
COLOR

95°
WHITE

DUO

WOMEN’S

60°
COLOR

95°
WHITE

DUO

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

NIEKURCZLIWA BAWEŁNA
Podczas procesu produkcji wyrobów bawełnianych zmniejsza się przestrzeń między pojedynczymi włóknami, co 
eliminuje ryzyko skurczenia tkaniny podczas cyklu prania i suszenia. Proces ten umożliwia pranie gotowego produktu w 
wysokich temperaturach w celu usunięcia wszelkich zanieczyszczeń i bakterii.

niekurczliwa bawełna odporna na wyższe temperatury
temperatura prania do 95 °C (biały) oraz 60 °C (kolor)
krój z rozporkami na końcach bocznych szwów
kołnierzyk oraz lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1
plisy z 3 guzikami w kolorze materiału
wewnętrzna część lamówki wykończona taśmą z tego samego materiału co koszulka
szew na ramionach wzmocniony taśmą
kieszonka pakowana osobna dla jej łatwiejszego znakowania

koszulka polo męska

koszulka polo damska

Pique, 100 % niekurczliwa bawełna
200 g/m2, S - 4XL

niekurczliwa bawełna odporna na wyższe temperatury
temperatura prania do 95 °C (biały) oraz 60 °C (kolor)
dopasowany krój z rozporkami na końcach bocznych szwów
kołnierzyk oraz lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1
wąskie plisy z 4 guzikami w kolorze materiału
wewnętrzna część lamówki wykończona taśmą z tego samego materiału co koszulka
szew na ramionach wzmocniony taśmą
kieszonka pakowana osobna dla jej łatwiejszego znakowania

Pique, 100 % niekurczliwa bawełna
200 g/m2, XS - 3XL

KIESZONKA PAKOWANA OSOBNA DLA JEJ ŁATWIEJSZEGO ZNAKOWANIA
Kieszenie do koszulki polo są dostarczane osobno, aby ułatwić znakowanie.
Drukowanie lub haft nigdy nie były prostsze!

Nowy produkt. Bliższych informacji odnośnie dostępności udzielą Państwu pracownicy Biura Obsługi Klienta.
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RESIST LS R05

RESIST R01

RESIST R02

00 94 01 02 05 06 04 11 07

00 94 01 02 05 15 06 95 04 11 07

00 94 01 02 05 15 06 95 04 11 07 47

60°
COLOR

95°
WHITE

MEN’S

60°
COLOR

95°
WHITE

DUO

UNISEX

WOMEN’S

60°
COLOR

95°
WHITE

DUO

RESIST HEAVY R03

RESIST HEAVY R04

00 94 01 02 05 06 04 11 07

00 94 01 02 05 06 04 11 07

MEN’S
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COLOR
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WHITE

DUO

WOMEN’S

60°
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95°
WHITE

DUO

STREET LS 130

00 01 02
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010101

NEW COLOUR

UNISEX

NEW COLOUR

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

koszulka unisex

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

koszulka męska

koszulka damska

Single Jersey, 100 % niekurczliwa bawełna
160 g/m2, S - 3XL

Single Jersey, 100 % niekurczliwa bawełna
160 g/m2, S - 4XL

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

Single Jersey, 100 % niekurczliwa bawełna
160 g/m2, S - 3XL

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

koszulka męska

koszulka damska

Single Jersey, 100 % niekurczliwa bawełna,
200 g/m2, S - 4XL

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

Single Jersey, 100 % niekurczliwa bawełna,
200 g/m2, S - 3XL

dwukolorowy wzór (z wyjątkiem kolorów 00, 01, 05)
krój ze szwami bocznymi
wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego
długie raglanowe rękawy z mankietami
mankiety z dzianiny ściągaczowej 1: 1 z 5 % elastanem

koszulka męska

Single Jersey, 100 % bawełna
180 g/m2, M - 2XL

Nowy kolor. Bliższych informacji odnośnie dostępności udzielą Państwu pracownicy Biura Obsługi Klienta.
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RESERVE R22

RESERVE R23

MEN’S

DUO

WOMEN’S

DUO

BASE R06

RECALL R07

00 01 02 05 06 11 07

UNISEX

UNISEX

12*

00 01 02 05 06 11 0712*

00 01 02 05 06 11 0712*

00 01 02 05 06 11 0712*

40°
WASH

40°
WASH

40°
WASH

40°
WASH

30°
WASHCOLOUR 12

30°
WASHCOLOUR 12

30°
WASHCOLOUR 12

30°
WASHCOLOUR 12

COLORMIX 109
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0107

01

UNISEX

0102 01 0101 01 0107 0101
94

NEW COLOUR

NEW COLOUR

* Kompozycja może się różnić: kolor 12 - 85 % bawełna, 15 % wiskoza * Kompozycja może się różnić: kolor 12 - 85 % bawełna, 15 % wiskoza

trwała, idealna do środowisk pracy
krój z bocznymi szwami
kołnierzyk i mankiety z podwójnym ozdobnym przetłoczeniem z dzianiny ściągaczowej 1:1
plisy z 3 guzikami w kolorze materiału
wewnętrzna część lamówki wykończona taśmą z tego samego materiału co koszulka
szew na ramionach wzmocniony taśmą

koszulka polo męska

koszulka polo damska

Pique, 65 % bawełna, 35 % poliester 
200 g/m2, S - 3XL

trwała, idealna do środowisk pracy
dopasowany krój z bocznymi szwami
kołnierzyk i mankiety z podwójnym ozdobnym przetłoczeniem z dzianiny ściągaczowej 1:1
wąskie plisy z 5 guzikami w kolorze materiału
wewnętrzna część lamówki wykończona taśmą z tego samego materiału co koszulka
szew na ramionach wzmocniony taśmą

Pique, 65 % bawełna, 35 % poliester 
200 g/m2, XS - 2XL

trwały, idealny do środowisk pracy
bez szwów bocznych
dekolt wykończony dzianiną ściągaczową 1:1

koszulka unisex

koszulka unisex

Single Jersey, 100 % bawełna
160 g/m2, S - 6XL (6XL tylko w kolorach 00, 01)

trwały, idealny do środowisk pracy
bez szwów bocznych
dekolt wykończony dzianiną ściągaczową 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
taśma wzmacniająca na ramionach

Single Jersey, 100 % bawełna
200 g/m2, S - 6XL (6XL tylko w kolorach 00, 01)

dwukolorowy wzór
krój ze szwami bocznymi
poziomy szew dzielący z wszytym paskiem
dekolt wykończony dzianiną ściągaczową 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu
taśma wzmacniająca na ramionach

koszulka unisex

Single Jersey, 100 % bawełna
200 g/m2, S - 3XL

Nowy kolor. Bliższych informacji odnośnie dostępności udzielą Państwu pracownicy Biura Obsługi Klienta.
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EFFECT 530

JACKET HI-Q 506

94 01 02 05 06 11 07

00 94 01 02 05 06 11 0736 69 23

RIP STOP
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WASH

ANTIPILLING
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NEXT 518

00 36 94 01 02 05 14 9506 3962 11 07 23 49

UNISEX

40°
WASH

ANTIPILLING

JACKET 501

JACKET 504

00 94 01 02 05 06 11 0736 69 9562 2314

MEN’S

DUO

WOMEN’S

DUO

40°
WASH

ANTIPILLING

40°
WASH

ANTIPILLING

00 94 01 02 05 06 11 0736 9562 2314

69

39

wysoce izolujący materiał
ramiona i łokcie pokryte wodoodpornym, odpornym na ścieranie materiałem
wewnętrzna część lamówki wzmocniona kolorową taśmą z materiału wierzchniego
kostkowy zamek błyskawiczny na całej długości 
kieszenie z kostkowym zamkiem błyskawicznym
rękawy zakończone mankietem
dolny brzeg regulowany za pomocą elastycznego ściągacza
wykończenie antypillingowe po obu stronach

Polar unisex

Polar unisex

Polar, 100 % poliester, wykończenie antypillingowe; 
Dodatkowy materiał: splot płócienny, 100 % poliamid

360 g/m2, S - 3XL

wysoce izolujący materiał
ramiona pokryte wodoodpornym, odpornym na ścieranie materiałem
kostkowy zamek błyskawiczny na całej długości 
kieszenie z kostkowym zamkiem błyskawicznym
dolny ściągacz regulowany gumką
regulowane rękawy na rzepy
wykończenie antypillingowe po zewnętrznej stronie

Polar, 100 % poliester, wykończenie antypillingowe
Dodatkowy materiał: Rip Stop, 100 % poliamid, wewnętrzna powłoka PU,

360 g/m2, S - 3XL

Bardzo silny, regularnie powtarzający się splot. Do cienkiej tkaniny wplecione są grube osnowy i wątek w 
odstępach 5 - 8 mm. Powierzchnia ma efekt struktury kratowanej. Wytworzona w ten sposób  siatka znacznie 
zwiększa odporność całej tkaniny na rozdarcie i przetarcie.

izolujący materiał
spiralny zamek błyskawiczny na całej długości 
wszyte kieszenie z zamkiem spiralnym
dolny brzeg regulowany za pomocą elastycznego ściągacza
wykończenie antypillingowe po zewnętrznej stronie

Kamizelka polarowa unisex

Polar, 100 % poliester, wykończenie antypillingowe
280 g/m2, XS - 4XL (4XL tylko w kolorach 00, 01, 02, 05, 23)

izolujący materiał
kostkowy zamek błyskawiczny na całej długości 
kieszenie z kostkowym zamkiem błyskawicznym
dolny brzeg regulowany za pomocą elastycznego ściągacza
rękawy z gumką
wykończenie antypillingowe po zewnętrznej stronie

Polar męski

Polar damski

Polar, 100 % poliester, wykończenie antypillingowe,
280 g/m2, S - 4XL (4XL tylko w kolorach 01, 02, 05, 23, 94)

izolujący materiał
krój lekko taliowany
kostkowy zamek błyskawiczny na całej długości 
kieszenie z kostkowym zamkiem błyskawicznym
dolny brzeg regulowany za pomocą elastycznego ściągacza
rękawy z gumką
wykończenie antypillingowe po zewnętrznej stronie

Polar, 100 % poliester, wykończenie antypillingowe
280 g/m2, XS - 2XL
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C3 C4

CASUAL 550

84 80

40°
WASH

SOFTSHELL

01
01

01
01

MEN’S

BODY WARMER 509

01 02 06 07

3636 3636
01
01

01
0101

01
01

01
01

94 05 69

UNISEX

NEW COLOUR

01
01

01
01

NEW COLOUR

NEW COLOUR

NEW CUT

Softshell kurtka męska

2-warstwowy sofshell
połączenie dzianiny i gładkiego materiału
odwrócony spiralny zamek błyskawiczny na całej długości 
regulowane rękawy na rzepy
kieszenie z odwróconym spiralnym zamkiem błyskawicznym
kieszeń na rękawie
2 wewnętrzne kieszenie
elementy kontrastowe
wewnętrzny polar z wykończeniem antypillingowym

Knitted softshell: 100 % poliester; micro polar - 100 % poliester 
Softshell: 96 % poliester, 4 % elastan; micro polar - 100 % poliester 
Podszewka: 100 % poliester

350 g/m2, S - 3XL

kostkowy zamek błyskawiczny na całej długości z ochroną podbródka 
dolny brzeg regulowany za pomocą elastycznego ściągacza
wszyte kieszenie
wewnętrzna kieszeń na piersi
lekko przedłużona w tylnej części
dostęp do brandingu z boku
elementy kontrastowe
podszewka polarowa z wykończeniem antypillingowym

kamizelka męska

Rip Stop 100 % poliamid, wewnętrzna srebrna powłoka; 
podszewka: Polar, 100 % poliester, wykończenie antypillingowe

300 g/m², S - 3XL

Nowy kolor. Bliższych informacji odnośnie dostępności udzielą Państwu pracownicy Biura Obsługi Klienta.
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HV DROP 5V3

EN ISO 20471
EN ISO 13688

2, 3
97 98

UNISEX

BREATHABLE

WATERPROOF

WINDPROOFodzież o wysokiej widoczności w dwóch kolorach
3-warstwowy softshell z membraną
wodoodporny, oddychający, fluorescencyjny materiał
segmentowe paski refleksyjne
karczek
zamek błyskawiczny z odwróconym suwakiem na całej długości z ochroną podbródka
regulowane obszycia rękawów za pomocą rzepu
wszyte kieszenie z odwróconym spiralnym zamkiem błyskawicznym
kieszeń na piersi
wewnętrzna kieszeń zapinana na zamek z dostępem do brandingu
lekko przedłużona w tylnej części
dolny brzeg regulowany za pomocą elastycznego ściągacza
pętla do zawieszania
wewnętrzny polar z wykończeniem antypillingowym
certyfikacja zgodnie z normami EN ISO 20 471, klasa 2 (M-L), 3 (XL-4XL) i EN ISO 13 688

softshell kurtka męska

Softshell: 100 % poliester; oddychająca membrana; mikro polar, 100 % poliester, 
wodoodporność 14 000 mm, oddychalność 2 000 g/m²/24 godz.

300 g/m2, M - 4XL

PASKI ODBLASKOWE
Paski odblaskowe służą do poprawy widoczności w nocy i przy złych warunkach optycznych. Zostały zaprojektowane z myślą o odzieży 
ochronnej, mając na uwadze elastyczność i zachowanie pełnego zakresu ruchu. Paski są nakładane termicznie i bardzo dobrze znoszą 
pranie.

211 212



R
IM

E
C
K
®

R
IM

E
C
K
®

EN ISO 20471
EN ISO 13688

3

EN ISO 20471
EN ISO 13688

3

HV ESSENTIAL 4V6

HV FLEECE JACKET 5V1

97 98

97 98

40°
WASH

UNISEX

40°
WASH

UNISEX

ANTIPILLING

233

1

2

EN 343+A1
EN ISO 20471
EN ISO 13688

without 
sleeves

3
1

3 1

with 
sleeves

with 
sleeves

EN ISO 20471
EN ISO 13688

2

with 
sleeves

HV GUARD 4 in 1 5V2

97 98

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

TAPED

40°
WASH

4 IN 1 

UNISEX

02

02 02
02

ANTIPILLING44inin11

odzież o wysokiej widoczności
gładki fl uorescencyjny materiał
czesana strona wewnętrzna
certyfi kowane paski odblaskowe 3M
prosty krój ze szwami bocznymi
dolny brzeg, ściągacze i lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1
certyfi kacja zgodnie z normami EN ISO 20471 (klasa 3) i EN ISO 13688

Bluza unisex

Polar unisex

Terry, czesana strona wewnętrzna, paski odblaskowe
100 % poliester, paski odblaskowe 3M

300 g/m2, M - 3XL

odzież o wysokiej widoczności
izolujący materiał fl uorescencyjny
certyfi kowane paski odblaskowe 3M
kostkowy zamek błyskawiczny na całej długości w kolorze 01
ściągacze z zamkiem błyskawicznym
dolny brzeg regulowany za pomocą elastycznego ściągacza
rękawy z gumką
wykończenie antypillingowe po zewnętrznej stronie
certyfi kacja zgodnie z normami EN ISO 20471 (klasa 3) i EN ISO 13688

Polar, 100 % poliester, wykończenie antypillingowe
paski odblaskowe 3M

280 g/m2, M - 3XL

odzież o wysokiej widoczności
uniwersalne zastosowanie 4 w 1 o dwukolorowym wzornictwie

Kurtka robocze unisex

Kurtka zewnętrzna: Oxford, 100 % poliester 
z wykończeniem PU, paski odblaskowe 3M

210 g/m²
Polar wewnętrzny: polar, 100 % poliester, wykończenie 
antypilingowe po obu stronach, paski odblaskowe 3M

280 g/m2, M - 4XL

Kurtka zewnętrzna:
trwały materiał fl uorescencyjny
certyfi kowane paski odblaskowe 3M
zapinany na całej długości zamek błyskawiczny z klapką
odpinany kaptur ze wzmocnionym daszkiem, ukryty w kołnierzu
regulacja kaptura i dolnego ściągacza elastycznym sznurkiem
odpinane rękawy
rękawy obszyte gumką, regulowane na rzep
kieszenie mieszkowe z patką i kieszeniami bocznymi
kieszeń na piersi zapinana na zamek
kieszeń na dowód osobisty i długopisy
klejone szwy
dostęp do brandingu w części tylnej
certyfi kacja zgodnie z normami EN ISO 20471 (klasa 2, 3), 
EN 343 + A1 (klasa 3: 1) a EN ISO 13688

Kurtka zewnętrzna:
odpinana wewnętrzna kurtka polarowa
izolujący materiał fl uorescencyjny
certyfi kowane paski odblaskowe 3M
kostkowy zamek błyskawiczny na całej długości 
kieszenie z kostkowym zamkiem błyskawicznym
regulacja kołnierza elastycznym paskiem
wykończenie antypillingowe po obu stronach
certyfi kacja zgodnie z normami EN ISO 20471 (klasa 3) i EN ISO 13688
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EN ISO 20471
EN ISO 13688

2

EN ISO 20471
EN ISO 13688

2

EN ISO 20471
EN ISO 13688

2

HV DRY 1V8

HV PROTECT 1V9

HV RUNWAY 2V9

97 98

97 98

97 98

UNISEX

EXTRA DRY

40°
WASH

UNISEX

40°
WASH

UNISEX

40°
WASH

odzież o wysokiej widoczności
szybkoschnąca tkanina fluorescencyjna
segmentowe paski odblaskowe
krój ze szwami bocznymi
dekolt wykończony dzianiną ściągaczową 1:1
szew wzmacniający na ramionach
certyfikacja zgodnie z normami EN ISO 20471 (klasa 2) i EN ISO 13688

koszulka unisex

odzież o wysokiej widoczności
fluorescencyjny poliester na zewnętrznej stronie
bawełna po wewnętrznej stronie
certyfikowane paski odblaskowe 3M
krój ze szwami bocznymi
dekolt wykończony dzianiną ściągaczową 1:1
szew wzmacniający na ramionach
certyfikacja zgodnie z normami EN ISO 20471 (klasa 2) i EN ISO 13688

koszulka unisex

Koszulka polo unisex

Grid knit, 100 % poliester, segmentowe paski odblaskowe
150 g/m2, S - 3XL

Pika interlokowa, 55 % bawełna, 45 % poliester, paski odblaskowe 3M
175 g/m2, S - 3XL

odzież o wysokiej widoczności
fluorescencyjny poliester na zewnętrznej stronie
bawełna po wewnętrznej stronie
certyfikowane paski odblaskowe 3M
krój z bocznymi szwami
kołnierzyk ozdobiony paskiem w kontrastowym kolorze, uszyty z dzianiny ściągaczowej 1:1
plisy z 3 guzikami w kolorze materiału
wewnętrzna część lamówki wykończona taśmą z tego samego materiału co koszulka
szew na ramionach wzmocniony taśmą
certyfikacja zgodnie z normami EN ISO 20471 (klasa 2) i EN ISO 13688

Pika interlokowa, 55 % bawełna, 45 % poliester, paski odblaskowe 3M
175 g/m2, S - 3XL
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HV TWISTER 3V8

HV PRACTIC 5V9

HV REFLEX 3V5

HV BRIGHT 9V3, 9V4

HV ENERGY 9V2

97 98 EN ISO 20471
EN ISO 13688

2

97 98

EN 1150

97 98

97 98

97

EXTRA DRY

UNISEX

40°
WASH

UNISEX

40°
WASH

KIDS

UNISEX

40°
WASH

KIDS

UNISEX

40°
WASH

UNISEX

ANTIPILLING

SHIELD A99
UNISEX

01
EN 14404 + A1
(type 2 only with W07, W08, W09)

1

komin ze szwem bocznym
szybkoschnąca tkanina fl uorescencyjna
odblaskowe paski
przeszyte krawędzie
uniwersalne zastosowanie (sposoby przedstawione na opakowaniu)
50 × 26 cm

Chusta unisex

2 w 1 - czapka i ocieplacz na szyję
izolujący materiał fl uorescencyjny
regulowany sznurek po jednej stronie w kolorze 01
wykończenie antypillingowe po zewnętrznej stronie

Czapka polarowa unisex

Czapka unisex

Single Jersey, 100 % poliester, paski odblaskowe
190 g/m2, uni

Polar, 100 % poliester, wykończenie antypillingowe,
240 g/m2, uni, obwód 55 cm

krój sześciopanelowy
szybkoschnąca tkanina fl uorescencyjna
odblaskowy pasek na daszku i zapięciu
połączone 2 panele przednie
wyszywany, lekko zakrzywiony daszek
haftowane otwory wentylacyjne
opaska pochłaniająca pot
rozmiar regulowany za pomocą rzepu

Twill, 50 % bawełna, 50 % poliester, paski odblaskowe
240 g/m2, nastawialny

odzież o wysokiej widoczności
zapięcie na rzep
obszycie w kolorze 01
odblaskowe paski
certyfi kacja zgodnie z normami EN ISO 20471 (klasa 2) i EN ISO 13688 (9V3)
certyfi kacja zgodnie z normą EN 1150 (9V4)

Kamizelka unisex/dziecięca

plecak dziecięcy/unisex

Dzianina osnowowa, 100 % poliester, paski odblaskowe
120 g/m2, M (160 - 176 cm), 2XL (184 - 192 cm)

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

materiał fl uorescencyjny
ściągacz do regulacji
2 sznurki poliestrowe w kolorze szarym
odblaskowy pasek
elementy odblaskowe w dolnych rogach
wewnętrzna kieszeń na zamek 20 x 23 cm
rozmiar plecaka 45 x 34 cm

Oxford, 100 % poliester, odblaskowy pasek
70 - 80 g/m2, uni

nakolanniki unisex

lekki, ergonomicznie ukształtowany
przeznaczony do umieszczenia w kieszeniach na kolanach
nadaje się do pracy na kolanach
ochrona przed przebiciem

100 % polietylen, uni, 1 sztuka = 1 para, 170 x 240 mm (możliwość skrócenia)
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PŁUTNO
Sztywne, regularny, powtarzający się splot, który ma taki sam wygląd po obu stronach materiału. Jego prosty i gęsty układ tworzy 
równomierną, gładką powierzchnię, która nadaje się zarówno do nadruku, jak i haftu. Tkaniny wykonane są z wysokiej jakości 
czesanej bawełny lub poliestru.

STRETCH FLEECE
Gładki na zewnątrz, szczotkowany w środku, funkcjonalny dzianinowy elastyczny materiał o doskonałych właściwościach 
termoizolacyjnych. Jest miękki, lekki, oddychający i szybkoschnący. Nadaje się do uprawiania sportów i aktywności fi zycznej. 
Wewnętrzna część materiału ma wykończenie antypillingowe.

POLAR
Dzianina z charakterystyczną szczotkowaną, gęstą miękką powierzchnią po obu stronach materiału. Ma wyjątkowe właściwości 
izolacyjne, długą żywotność i jest łatwa w pielęgnacji. Materiał można pokryć wykończeniem antypillingowym. Produkty nadają się do 
haftowania i grawerowania laserowego.

TERRY – czesana
Dzianina wątkowa z charakterystycznymi kolumnami w kształcie drzewek na stronie zewnętrznej oraz szczotkowana i miękka 
po wewnętrznej stronie. Splot z dodatkową nicią podbiciową, poprowadzoną po wewnętrznej stronie dzianiny. Tak wykończona 
powierzchnia ma większą objętość i wykazuje cieplejsze właściwości.

DZIANINA ŚCIĄGACZOWA
Dzianina dwustronna charakteryzująca się wyraźnym wzorem rządków, oznaczona 1: 1 lub 2: 2. Liczba ta określa stosunek przedniej i tylnej 
ilości rządków dzianiny, które regularnie się zmieniają. Powstały efekt daje elastyczny wzór małych rządków po obu stronach materiału. 
Dzianina ściągaczowa jest elastyczna, najczęściej używana do tworzenia kołnierzy, mankietów, klap i brzegów, koszulek polo i bluz.

TERRY – nieczesana
Dzianina wątkowa z charakterystycznymi kolumnami w kształcie drzewek na stronie zewnętrznej oraz małymi łukami na stronie 
wewnętrznej. Splot z dodatkową nicią podbiciową, poprowadzoną po wewnętrznej stronie dzianiny. Ten element podwyższa 
absorpcję oraz objętość materiału, jest również gwarancją jego wytrzymałości.

GRID KNIT 
Szybkoschnący, oddychający materiał wykorzystywany do produkcji nowoczesnej, funkcjonalnej odzieży. Specjalna siatkowa struktura 
doskonale odprowadza wilgoć z ciała i rozprowadza ją na powierzchni materiału w celu szybkiego schnięcia, dzięki czemu użytkownik 
czuje się świeżo, sucho, a proces parowania chłodzi ciało. Wysoka elastyczność zapewnia maksymalny komfort podczas noszenia.

POPELINA
Najczęściej używany rodzaj materiału do produkcji koszul. Jest niezwykle miękki, przyjemny w dotyku, ale i jednocześnie 
wystarczająco sztywny. Tworzy ją splot materiału, który ma większą ilość nici osnowy niż wątku.

OXFORD
Splot będący pochodną płótna. Różnica polega na tym, że przy wytwarzaniu tkaniny występują co najmniej podwójne przędze. 
Oksford jest bardziej lśniący niż płótno. Ma szeroki zakres zastosowań. Może być wykonany z przędz naturalnych lub syntetycznych.

RIP STOP
Bardzo silny, regularnie powtarzający się splot. Do cienkiej tkaniny wplecione są grube osnowy i wątek w odstępach 5 - 8 mm. 
Powierzchnia ma efekt struktury kratowanej. Wytworzona w ten sposób  siatka znacznie zwiększa odporność całej tkaniny na 
rozdarcie i przetarcie.

TKANINA DIAGONALNA
Charakterystyczny diagonalny wzór, który jest regularnie powtarzany. Składa się on z naprzemiennych układów przędz osnowy i 
wątku. Tkanina jest bardzo wytrzymała, odporna na rozdarcia i łatwa w utrzymaniu. Najczęstszym zastosowaniem diagonalu jest 
denim lub odzież robocza. Materiał jest również popularny do produkcji czapek. Może być czesana lub nieczesana.

SINGLE JERSEY SLUB
Delikatna dzianina o charakterystycznej pręgowanej fakturze. Aby osiągnąć ten efekt końcowy, stosuje się przędzę o grubszych i 
cieńszych odcinkach na całej długości, która powstaje przez zmianę naprężenia skrętu. Tkanina ta posiada również dużą rozciągli-
wość.

PIQUE 
Dzianina wzorzysta z geometrycznym reliefem na zewnątrz. Na spodniej stronie jest uzupełniony dodatkową nicią. Ten rodzaj 
dzianiny jest popularny do produkcji koszulek polo i odzieży idealnej do uprawiania sportów. Produkty z niego wykonane są 
oddychające i łatwe w utrzymaniu.

SINGLE JERSEY
Delikatna dzianina wątkowa z charakterystycznymi kolumnami w kształcie drzewek na stronie zewnętrznej oraz z małymi łukami 
na stronie wewnętrznej. Cechy szczególne splotu to: rozciągliwość, miękkość. Przędza wykorzystana podczas produkcji dzianiny 
wpływa na ostateczną jakość towaru.

INTERLOCK PIQUE
Splot rządkowej dzianiny interlokowej z wzorem, w którym dwa pełne rzędy interlokowe są obrócone względem siebie i tworzą jeden 
rządek. Jedna strona dzianiny ma skośne rządki oczek, druga strona jest gładka. Ten rodzaj dzianiny jest popularny do produkcji koszulek 
polo i odzieży idealnej do uprawiania sportów. Produkty z niej wykonane są oddychające i łatwe w utrzymaniu.

DOUBLE FACE
Dzianina double face zwana również dzianiną dwustronną. Z obu stron gęsto naprzemienne przeplatane nici tworzą tak samo 
wyglądające słupki po obu stronach. W pozycji nierozciągniętej widoczne są tylko przednie ściegi, ściegi wsteczne są widoczne tylko 
podczas rozciągania. Ta dzianina wygląda identycznie od z obu stron i jest wysoce elastyczna w kierunku poprzecznym.

TKANINA

FROTTE
Tkanina pętelkowa składa się z pełnych pętli po obu stronach materiału. Jest to tkanina trójwymiarowa bardzo delikatna w dotyku 
i z doskonałymi właściwościami chłonnymi. Idealna do wykorzystania przy produkcji ręczników i ręczników kąpielowych o składzie 
100% bawełny lub mieszanki włókien bambusowych i bawełny.

WŁÓKNINA
Tkanina wyprodukowana “w całości”, bez dziania czy tkania. Materiałem wejściowym jest stopiony polimer polipropylenowy. 
Rezultatem jest gładka, płaska, porowata tkanina o stosunkowo wysokiej wytrzymałości na rozciąganie oraz niskiej odporności 
na ścieranie i zginanie. Materiał ten jest popularny w przemyśle ze względu na niskie koszty produkcji oraz dobre właściwości 
fi ltracyjne i izolacyjne.

MICRO TWILL
Dzięki zastosowaniu przędzy podwójnie tkanej o wysokiej próbie 100/2 występuje bardzo małe sploty. Tworzy to delikatne, 
ale efektowne ukośne linie, które nadają splotowi skośnemu elegancki i nowoczesny wygląd. Jest to popularna, pozbawiona 
zmarszczek tkanina o wysokiej oddychalności, przyjemna w dotyku.
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SREBRNA POWŁOKA
Specjalna matowa srebrna powłoka nałożona od wewnątrz tkaniny poprawia właściwości funkcjonalne materiału. Zwiększa 
wodoodporność, zapobiega przezroczystości wierzchniego materiału i zwiększa odporność na potencjalne uszkodzenia 
spowodowane praniem.

NIEKURCZLIWA BAWEŁNA
Podczas procesu produkcji wyrobów bawełnianych zmniejsza się przestrzeń między pojedynczymi włóknami, co eliminuje ryzyko 
skurczenia tkaniny podczas cyklu prania i suszenia. Proces ten umożliwia pranie gotowego produktu w wysokich temperaturach w 
celu usunięcia wszelkich zanieczyszczeń i bakterii.

LAMINOWANIE TPU
Trwała górna warstwa wykonana z termoplastycznego poliuretanu zapewnia stabilność właściwości materiału w szerszym zakresie 
warunków środowiskowych. Połączenie membrany TPU i wierzchniego materiału utrzymuje elastyczność produktu i zapewnia 
wodoodporną i odporną na ścieranie powierzchnię o doskonałej wytrzymałości na zginanie i rozciąganie.

BAWEŁNA MERCERYZOWANA
Proces merceryzacji polega na zanurzeniu przędzy bawełnianej w kąpieli w celu zmiany przekroju i wyrównania nierównych włókien. Przekrój 
włókna uzyskuje prawie idealny kształt. Końcowy materiał staje się gładszy i bardziej miękki. Merceryzacja skutkuje większą wytrzymałością i 
lepszą stabilnością koloru materiału.

WYKOŃCZENIE SILIKONOWE
Dzięki kąpieli silikonowej poprawiają się właściwości materiału, efekty są podobne jak dla środków do zmiękczania tkanin, lecz efekt 
jest długotrwały. W ten sposób produkt jest miękki w dotyku, bardziej odporny na zabrudzenia i plamy, a druk jest trwalszy.

WYKOŃCZENIE ANTYPILLINGOWE
Antypillingowe wykończenie minimalizuje uwalnianie włókien i zapobiega mechaceniu się materiału. Ten proces powoduje 
utrwalenie i stabilizację włókien. Redukuje uszkodzenia zewnętrznej części przy intensywnym użytkowaniu i tarciu oraz wydłuża 
żywotność i funkcjonalność produktu.

WYKOŃCZENIE PU
Warstwa poliuretanowa nakładana z jednej strony materiału o długotrwałych właściwościach zapewnia odporność na wodę, wilgoć, 
ścieranie i zabrudzenia. Ze względu na specjalny skład warstwa jest bardzo elastyczna, lekka i nie wpływa negatywnie na inne 
właściwości produktu.

WYKOŃCZENIE PA
Obróbka poliakrylowa służy do poprawy właściwości mechanicznych i praktycznych materiału. Jest stosowana głównie w odzieży 
outdoorowej i charakteryzuje się odpornością na wiatr i wytrzymałością na rozciąganie.

WYKOŃCZENIA

WYKOŃCZENIE ANTYZABRUDZENIOWE
Wierzchni materiał posiada odporność na płyny, tłuste i zwykłe zabrudzenia, co docenisz szczególnie w środowisku pracy. Brud lub 
tłuszcz sprawiają, że kropelki na obrobionej tkaninie można łatwo zetrzeć, przedłużając w ten sposób żywotność produktu.

Dane w tabeli oznaczają wymiary sylwetki, a nie odzieży. 

Nr katalogowy produktu do zamówienia należy wprowadzić następująco: kod produktu-kod koloru-kod rozmiaru. Przykład: Koszulka Basic-kolor czarny-rozmiar M = 1290114.

MĘSKIE / UNISEX

Rozmiar
XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL

- - 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 - - - - - - - -
wzrost

obwód klatki piersiowej

obwód pasa

obwód karku

DAMSKIE
Rozmiar XS S M L XL 2XL 3XL

wzrost

obwód klatki piersiowej

obwód pasa

obwód bioder

DZIECIĘCE
Wiek (lat) 4 6 8 10 12

wzrost

obwód klatki piersiowej

obwód pasa

długość pleców

KODY ROZMIARÓW: PRZYKŁAD MOŻLIWEJ RÓŻNICY W ROZMIARACH

Rozmiar kod

4 lata/110 cm

6 lat/122 cm

8 lat/134 cm

10 lat/146 cm

12 lat/158 cm

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

4XL

5XL

6XL

Rozmiar kod

4-6 lat/104-128 cm 31

6-8 lat/116-140 cm 32

44/46 R3

48/50 R4

52/54 R5

56/58 R6

60/62 R7

44 44

46 46

48 48

50 50

52 52

54 54

56 56

58 58

60 60

62 62

48 long L3

50 long L4

52 long L5

54 long L6

56 long L7

58 long L8

TABELA ROZMIARÓW

EASY CARE
Obróbka powierzchniowa polegająca na modyfi kacji celulozy włókna bawełnianego, która powoduje wzrost elastyczności materiału. 
Zapobiega pękaniu podczas noszenia i prania. Dzięki temu materiał jest stabilniejszy w kształcie, mniej gnieciony, łatwy do 
prasowania i stabilny podczas prania.
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CAMOUFLAGE

KOLORY MELANGE

KOLORY FLUORESCENCYJNE

M1 CZARNY MELANŻ20 ANTRACYTOWY 
MELANŻ

80 KNIT GREY

N6 ZIELEŃ BUTELKOWA 
MELANŻ 

C7 – STORM GRAY 
MELANGE

C6 – SLANT BLUE/WHITEM5 NIEBIESKI MELANŻ M6 ZIELONY MELANŻ

M4 ŻÓŁTY MELANŻ M9 SUNSET MELANŻ M7 CZERWONY MELANŻN1 MIGDAŁOWY MELANŻ 

12 CIEMNOSZARY MELANŻ 03 JASNOSZARY MELANŻ M3 SREBRNY MELANŻ 

M2 CIEMNY DENIM 
MELANŻ

M8 RED PLUM MELANŽ 84 KNIT BLUE

97 ŻÓŁTY ODBLASKOWY 98 POMARAŃCZOWY 
ODBLASKOWY 

32 CAMOUFLAGE GRAY 33 CAMOUFLAGE BROWN 34 CAMOUFLAGE GREEN 

Prezentowane kody kolorów Pantone® są wyłącznie orientacyjne. Rzeczywiste kolory materiałów mogą się różnić. 
Błędy w druku i tekście oraz możliwe zmiany produktów w katalogu zastrzeżone.

C1 CAMOUFLAGE PETROL C2 CAMOUFLAGE DARK GREY

A8 JASNY DENIM A9 CIEMNY DENIM

89 NEON RÓŻOWY
806 C

90 NEON YELLOW 
809 C

88 NEON MANDARINE 
804 C

91 NEON ORANGE 
811 C

NEONOWE KOLORY

DENIMOWE KOLORY

67 CIEMNY KHAKI
18-0510 TCX

83 LIGHT ANTHRACITE 
19-3906 TCX

94 EBONY GRAY 
19-0000 TCX

01 CZARNY 
19-0303 TCX

24 JASNOSZARY
16-3802 TCX

25 SIWOSZARY MELANŻ
17-0000 TCX

36 STALOWY 
18-4005 TCX

60 DENIM 
18-4025 TCX

72 OMBRE BLUE 
19-4014 TCX

82 LIGHT BLUE 
14-4110 TCX

70 SNORKEL BLUE 
19-4049 TCX

14 LAZUROWY
18-4039 TCX

15 BŁĘKITNY
14-4121 TCX

87 CIEMNONIEBIESKI 
19-3940 TCX

51 LODOWO SIWY
14-0000 TCX

26 NUGATOWY 
18-1321 TCX

00 BIAŁY
11-4800 TCX

10 NATURALNY 
12-0605 TCX

08 PIASKOWY 
16-1324 TCX

21 MIGDAŁOWY 
11-0105 TCX

A4 SILVER GRAY
14-4203 TCX

59 CIEMNY TURKUS 
18-4733 TCX

77 DARK NAVY 
19-4013 TCX

93 PETROL BLUE 
19-4241 TCX

02 GRANATOWY
19-4023 TCX

19 SZMARAGDOWY 
17-5029 TCX

95 MIĘTOWY 
13-5414 TCX

44 TURKUS 
16-4535 TCX

A3 ZIELEŃ AVOCADO
18-0430 TCX

38 CZEKOLADOWY 
19-1230 TCX

69 MILITARY 
19-0419 TCX

09 KHAKI 
18-0316 TCX

28 JASNY KHAKI 
16-0518 TCX

29 ARMY 
19-0618 TCX

27 KAWOWY 
19-1314 TCX

63 MALINOWY 
18-2120 TCX

47 LAWENDOWY 
16-3815 TCX

64 FIOLETOWY 
19-3536 TCX

05 CHABROWY
19-3952 TCX

30 RÓŻOWY 
14-2311 TCX

40 CZERWIEŃ PURPUROWA 
17-2036 TCX

06 ZIELEŃ BUTELKOWA
19-6311 TCX

16 SZIELEŃ TRAWY
17-6030 TCX

96 CYTRYNOWY 
12-0643 TCX

62 LIMETKA 
13-0550 TCX

92 APPLE GREEN 
15-0545 TCX

39 GROSZKOWY
15-6437 TCX

71 FORMULA RED 
19-1763 TCX

07 CZERWONY 
18-1763 TCX

23 MARLBORO CZERWONY
19-1764 TCX

86 GARNET 
19-1655 TCX

49 FUCHSIA RED 
18-2336 TCX

A2 MANDARYNKOWY 
15-1164 TCX

13 BORDOWY 
18-1643 TCX

43 FUKSJOWY 
19-2024 TCX

85 BOURBON VANILLA 
12-0727 TCX

04 ŻÓŁTY 
13-0859 TCX

A1 CORAL 
16-1546 TCX

11 POMARAŃCZOWY 
17-1464 TCX

A7 FROST  
12-5204 TCX

C3 KNIT LIGHT GREY

C4 KNIT MARLBORO RED

PRZEGLĄD KOLORÓW 
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