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ALBI

Koszulka z krótkim rękawem, 100% bawełna, 170 g/m2, 
rozmiary S-XXXL

Cotton T-shirt, 170 g/m2, sizes S - XXXL

Zastosowanie: czas wolny, przemysł
Application: leisure, industry

kod/code   kolor/colour

0304000142xxx*  ciemnoniebieski/dark blue
0304000110xxx*  zielony/green
0304000120xxx*  czerwony/red
0304000115xxx*                               butelkowo zielony/ bottle green
0304000141xxx*  granatowy/navy
0304000150xxx*  niebieski/royal
0304000160xxx*  czarny/black
0304000170xxx*  żółty/yellow
0304000180xxx*  biały/white
0304000190xxx*  pomarańczowy/orange

INDUS

Koszulka z krótkim rękawem, skład 100% bawełna, 130 g/m2, 
rozmiary M-XXL

Cotton T-shirt, 130 g/m2, sizes M - XXL

Zastosowanie: czas wolny, przemysł
Application: leisure, industry

kod/code   kolor/colour

0304000680xxx*  biały/white
0304000760xxx*  czarny/black
0304000841xxx*  granatowy/navy
0304000850xxx*  niebieski/royal
0304000810xxx*  zielony/green

1/100

MOQ opakowanie

packing

1/100

MOQ opakowanie

packing
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TOURS

Bluza robocza, poliester / bawełna (65/35), 300 g/m2, długi 
rękaw, rozmiary S - XXXL

Sweatshirt, polyester / cotton (65/35), 300g/m2, long sleeves, 
sizes S - XXXL

Zastosowanie: czas wolny, przemysł
Application: leisure, industry

kod/code   kolor/colour

0306000110xxx*  zielony/green
0306000120xxx*  czerwony/red
0306000140xxx*  granatowy/navy
0306000150xxx*  niebieski/royal
0306000160xxx*  czarny/black
0306000180xxx*  biały/white
0306000190xxx*  pomarańczowy/orange

SIFAKA

Koszulka polo z krótkim rękawem, zapinanie pod szyją, 
100% bawełna, 220 g/m2, rozmiary S-XXXL

Cotton polo-shirt, 220 g/m2, sizes S - XXXL

Zastosowanie: czas wolny, przemysł
Application: leisure, industry

kod/code   kolor/colour

0305000110xxx*  zielony/green
0305000120xxx*  czerwony/red
0305000141xxx*  granatowy/navy
0305000160xxx*  czarny/black
0305000180xxx*  biały/white

1/60

MOQ opakowanie

packing

1/20

MOQ opakowanie

packing
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SATURN

Koszula flanelowa, 100% bawełna, rozmiary S-XXXL

Cotton flannel, sizes S - XXXL

Zastosowanie: czas wolny, przemysł
Application: leisure, industry

kod/code   kolor/colour

0307000710xxx* zielono-czarny/green-black
0307000752xxx* niebiesko-biały/royal-white

BORONIA

Bawełniana koszula flanelowa ocieplana wełną poliestrową 
z podszewką bawełnianą, rozmiary S-XXXL

Cotton flannel shirt with polyester padding, cotton lining,  
sizes S - XXXL

Zastosowanie: czas wolny, przemysł
Application: leisure, industry

kod/code   kolor/colour

0307000140xxx*  granatowy/navy

LUGARNO

Ocieplana koszula flanelowa z podszewką ze sztucznego futra 
(baranek), 2 kieszenie, skład 100% bawełna, podszewka 100% 
poliester, rozmiary S-XXXL

Cotton flannel shirt with akryl fur, 100% cotton, lining 100% 
polyester, 2 pockets, sizes S - XXXL

Zastosowanie: czas wolny, przemysł 
Application: leisure, industry

kod/code   kolor/colour

0307000810xxx* granatowo-zielony/navy-green
0307000840xxx* granatowo-czarny/navy-black 

podszewka typu baranek
 lining akryl fur

1/40

MOQ opakowanie

packing

1/20

MOQ opakowanie

packing

1/20

MOQ opakowanie

packing
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FERN

Męski płaszcz, długi rękaw, 100% bawełna,190 g/m2, rozmiary 
44-62

Man coat, long sleeves, 100% cotton, 190 g/m2, sizes 44 - 62

Zastosowanie: przemysł spożywczy
Application: food industry

kod/code   kolor/colour

0311000480xxx*  biały/white

VORMA damska

Damska kamizelka polarowa, 360 g/m2, 100% poliester, 
rozmiary XS-XXL

Fleece vest for lady, 360 g/m2, 100% polyester, sizes XS - XXL

Zastosowanie: przemysł spożywczy, służba zdrowia
Application: food industry, health care

kod/code   kolor/colour

0303004680xxx*  biały/white

VORMA męska  

Męska kamizelka polarowa, 360 g/m2, 100% poliester, 
rozmiary S-XXXL

Fleece vest for man, 360 g/m2, 100% polyester, sizes S - XXXL

Zastosowanie: przemysł spożywczy, służba zdrowia
Application: food industry, health care

kod/code   kolor/colour

0303004580xxx*  biały/white

PRIMULA

Damski płaszcz, bez rękawów, 100% bawełna, 190 g/m2, 
rozmiary 40-60

Lady coat, without sleeves, 100% cotton, 190 g/m2, 
sizes 40 - 60

Zastosowanie: przemysł spożywczy
Application: food industry

kod/code   kolor/colour

0311000780xxx*  biały/white

1/20

MOQ opakowanie

packing

1/20

MOQ opakowanie

packing

1/20

MOQ opakowanie

packing

1/20

MOQ opakowanie

packing
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ARUM

Męska koszula, krótki rękaw, 100% bawełna, 150 g/m2, 
rozmiary 46-62

Man shirt, short sleeves, 100% cotton, 150 g/m2, sizes 46 - 62

Zastosowanie: przemysł spożywczy, służba zdrowia
Application: food industry, health care

kod/code   kolor/colour

0307000580xxx*  biały/white

VERIS

Damski płaszcz, długi rękaw, 100% bawełna, 190 g/m2, 
rozmiary 38-60

Lady coat, long sleeves, 100% cotton, 190 g/m2, sizes 38 - 60

Zastosowanie: przemysł spożywczy
Application: food industry

kod/code   kolor/colour

0311000580xxx*  biały/white

LACY

Damski płaszcz, krótki rękaw, 100% bawełna, 190 g/m2, 
rozmiary 40-60

Lady coat, short sleeves, 100% cotton, 190 g/m2, sizes 40-60

Zastosowanie: przemysł spożywczy
Application: food industry

kod/code   kolor/colour

0311000680xxx*  biały/white

LILY

Damska koszula, 100% bawełna, 150 g/m2, rozmiary 40-60

Lady shirt, 100% cotton, 150 g/m2, sizes 40 - 60

Zastosowanie: przemysł spożywczy, służba zdrowia
Application: food industry, health care

kod/code   kolor/colour

0307000680xxx*  biały/white

regulacja zapięcia
 adjustable closing

1/20

MOQ opakowanie

packing

1/20

MOQ opakowanie

packing

1/20

MOQ opakowanie

packing

1/20

MOQ opakowanie

packing
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RONDON

Marynarka kucharska, 100% bawełna, 245 g/m2, rozmiary 46-62

Chef jacket, 100% cotton, 245 g/m2, sizes 46 - 62

Zastosowanie: przemysł spożywczy, służba zdrowia
Application: food industry, health

kod/code   kolor/colour

0301004380xxx*  biały/white

APUS męskie

Męskie białe spodnie robocze, 100% bawełna, 245 g/m2, 
rozmiary 46-62

White man working trousers, 100% cotton, 245 g/m2, 
sizes 46 - 62

Zastosowanie: przemysł spożywczy, służba zdrowia
Application: food industry, health care

kod/code   kolor/colour

0302002780xxx*  biały/white

APUS damskie

Damskie białe spodnie robocze, 100% bawełna, 245 g/m2, 
rozmiary 36-60

White lady working trousers, 100% cotton, 245 g/m2, 
sizes 36 - 60

Zastosowanie: przemysł spożywczy, służba zdrowia
Application: food industry, health care

kod/code   kolor/colour

0302002880xxx*  biały/white

PEPITO

Spodnie rzeźnicze, 100% bawełna, 230 g/m2, rozmiary 46-62

Butcher trousers, 100% cotton, 230 g/m2, sizes sizes 46 - 62

Zastosowanie: przemysł spożywczy
Application: food industry

kod/code   kolor/colour

0302002980xxx*  czarno-biały/black-white

1/20

MOQ opakowanie

packing

1/20

MOQ opakowanie

packing

1/20

MOQ opakowanie

packing

1/20

MOQ opakowanie

packing
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CASSIO

Czapka grzybek, 100% bawełna, 245 g/m2, rozmiary 54-60

Chef cap, 100% cotton, 245 g/m2, sizes 54-60

Zastosowanie: przemysł spożywczy
Application: food industry

kod/code   kolor/colour

0314000580xxx*  biały/white

VOLANS

Czapka łódeczka, 100% bawełna, 245 g/m2, rozmiary 52-60

White cap, 100% cotton, 245 g/m2, sizes 52-60

Zastosowanie: przemysł spożywczy
Application: food industry

kod/code   kolor/colour

0314000680xxx*  biały/white

URANUS

Biały fartuch, 100% bawełna, 245 g/m2, rozmiar UNI

White apron, 100% cotton, 245 g/m2, size UNI

Zastosowanie: przemysł spożywczy
Application: food industry

kod/code   kolor/colour

0313000780999  biały/white

VENUS

Fartuch z kieszenią, 100% bawełna, 260 g/m2, rozmiar UNI

Apron with pocket, 100% cotton, 260 g/m2, size UNI

Zastosowanie: przemysł spożywczy
Application: food industry

kod/code   kolor/colour

0313000820999 czerwono-biały/red-white
0313000840999 granatowo-biały/navy-white

1/50

MOQ opakowanie

packing

1/50

MOQ opakowanie

packing

1/100

MOQ opakowanie

packing

1/100

MOQ opakowanie

packing


