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* vysvětlivky na straně 389

kompatybilne z kurtką 
ATLAS, str. 117

compatible with jacket 
ATLAS, page 117

TITAN

Ocieplane spodnie ogrodniczki, poliester, ocieplanie wełną PE, 
ochrona przed warunkami atmosferycznymi, rozmiary M-XXXL

Thermoinsulated bibpants, polyester, PE padding, protection 
against weather conditions, sizes M - XXXL

Zastosowanie: przemysł budowlany, produkcja przemysłowa, 
czas wolny
Application: building industry, manufacturing, leisure

kod/code   kolor/colour

0302004410xxx*  zielony/green
0302004440xxx*  granatowy/navy

RODD

Ocieplane spodnie nieprzemakalne, nylon z poliuretanową 
membraną przepuszczającą parę wodną, podszewka i ocieplenie 
z poliestru, kolor czarny lub szary, rozmiary S-XXXL

Thermoinsulated waterproof trousers, nylon with breathable 
polyurethane coating, polyester lining and padding, black or grey 
colour, sizes S - XXXL

Zastosowanie: przemysł budowlany, produkcja przemysłowa, 
czas wolny
Application: building industry, manufacturing, leisure

kod/code   kolor/colour

0302000900xxx*  szary/grey
0302000960xxx*  czarny/black

1/25

MOQ opakowanie

packing

1/10

MOQ opakowanie

packing
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* see explanation on page 389

odpinane nogawki
detachable legs

TAPÍR 2v1

Spodnie ze 100% bawełny, 280 g/m2, odpinane nogawki, 
rozmiary 48-62

Working trousers, 100% cotton, 280 g/m2, detachable legs, 
sizes 48 - 62

Zastosowanie: magazyn, czas wolnys
Application: warehouse, leisure

kod/code   kolor/colour

0302000610xxx*  zielony/green
0302000660xxx*  czarny/black
0302000682xxx*  beżowy/beige

EDENSOR

Spodnie ocieplane, 100% poliamid powlekany PU, wzmocnione 
kolana i siedzenie, 100% poliester, podszewka i ocieplenie 100% 
poliester, rozmiary S-XXXL

Thermoinsulated trousers 100% polyamide with PU coating, 
reinforced knee and sitting, 100% polyester, lining and padding 
100% polyester, sizes S - XXXL

Zastosowanie: magazyn, czas wolny
Application: warehouse, leisure

kod/code   kolor/colour

0302001260xxx*  czarny/black

wzmocnione kolana i siedzenie
reinforced knee and sitting 

1/20

MOQ opakowanie

packing

1/20

MOQ opakowanie

packing
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RHINO

Lekkie spodnie robocze, 65% poliester / 35% bawełna, 
rozmiary 48-62

Light working trousers, 65% polyester / 35% cotton, sizes 48 - 62

Zastosowanie: magazyn, czas wolny
Application: warehouse, leisure

kod/code   kolor/colour

0302000510xxx*  zielony/green
0302000540xxx*  granatowy/navy
0302000560xxx*  czarny /black

CARGO

Spodnie dżinsowe, 100% bawełna, rozmiary 28-42

Jeans, 100% cotton, sizes 28 - 42

Zastosowanie: magazyn, czas wolny
Application: warehouse, leisure

kod/code   kolor/colour

0302000841xxx*  granatowy/navy

AKUNA

Spodnie dżinsowe, 100% bawełna, rozmiary 28-42

Jeans trousers, 100% cotton, sizes 28 - 42

Zastosowanie: magazyn, czas wolny
Application: warehouse, leisure

kod/code   kolor/colour

0302006260xxx*  granatowy/navy

1/20

MOQ opakowanie

packing

1/20

MOQ opakowanie

packing

1/20

MOQ opakowanie

packing
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LION koszulka

Bielizna funkcyjna, koszulka z krótkim rękawem, 70% włókno 
bambusowe, 30% TENCEL, 180 g/m2, rozmiary M/L, XL/XXL, 
XXXL/XXXXL

Functional underwear, short sleeve, 70% bamboo fibre, 
30% TENCEL, 180 g/m2, sizes M/L, XL/XXL, XXXL/XXXXL

Zastosowanie: ekstremalne warunki klimatyczne
Application: extreme weather conditions

kod/code   kolor/colour

0309000300xxx*  szary/grey
0309000341xxx*  granatowy/navy

LION bokserki

Bielizna funkcyjna, szorty, 70% włókno bambusowe, 30% 
TENCEL, 180 g/m2, rozmiary M/L, XL/XXL XXXL/XXXXL

Functional underwear, shorts, 70% bamboo fibre, 30% TENCEL, 
180 g/m2, sizes M/L, XL/XXL, XXXL/XXXXL

Zastosowanie: ekstremalne warunki klimatyczne
Application: extreme weather conditions

kod/code   kolor/colour

0309000400xxx*  szary/grey
0309000441xxx*  granatowy/navy

 delikatność
 właściwości absorpcyjne 
 przepuszczalność pary wodnej
 właściwości  termoregulacyjne
 właściwości antybakteryjne

smooth
absorption properties
breathable
thermoregulatory properties
antibacterial properties

 
 
 wyjątkowy materiał naturalny
 chłodzący i delikatny w dotyku
 kojący również dla bardzo wrażliwej skóry 

   unique natural material
   cooling and gentle touch
   reassuring for very sensitive skin

1/50

MOQ opakowanie

packing

1/50

MOQ opakowanie

packing
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* objaśnienia na stronie 389

LION kalesony

Bielizna funkcyjna, długie kalesony, 47% włókno sojowe, 24% 
włókno bambusowe, 24% bawełna, 5% SPANDEX, 200g/m2, 
rozmiary XS/S, M/L, XL/XXL XXXL/XXXXL

Functional underwear, long trousers, 47% soybean fibre, 24% 
bamboo fibre, 24% cotton, 5% SPANDEX, 200 g/m2, sizes XS/S, 
M/L, XL/XXL, XXXL/XXXXL

Zastosowanie: ekstremalne warunki klimatyczne
Application: extreme weather conditions

kod/code   kolor/colour

0309000200xxx*  szary/grey
0309000241xxx*  granatowy/navy

LION koszulka z długim 
rękawem

Bielizna funkcyjna, koszulka z długim rękawem, 47% włókno 
sojowe, 24% włókno bambusowe, 24% bawełna, 5% SPANDEX, 
200g/m2, rozmiary XS/S, M/L, XL/XXL XXXL/XXXXL

Functional underwear, long sleeve, 47% soybean fibre, 24% 
bamboo fibre, 24% cotton, 5% SPANDEX, 200 g/m2, sizes XS/S, 
M/L, XL/XXL, XXXL/XXXXL

Zastosowanie: ekstremalne warunki klimatyczne
Application: extreme weather conditions

kod/code   kolor/colour

0309000100xxx*  szary/grey
0309000141xxx*  granatowy/navy

 naturalne włókno 
 miękkie, komfortowe i elastyczne
 niskie zbieganie się
 absorbuje i odparowuje pot
 wysoko odporne na uszkodzenia

natural fiber
soft, comfortable and pliable
low shrinkage
absorbs and evaporate perspiration
highly resistant to damage

1/50

MOQ opakowanie

packing

1/50

MOQ opakowanie

packing


