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TAYRA kurtka

Nieprzemakalna kurtka robocza, nowoczesny krój, 65% poliester 
/ 35% bawełna, 240 g/m2, odporna na oleje, rozmiary 48-62

Waterproof working jacket, 65 % polyester / 35 % cotton, 
240 g/m2, oil resistant, sizes 48-62

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

kod/code   kolor/colour

0301015920xxx* czerwono-czarny/red-black

TAYRA spodnie

Nieprzemakalne spodnie robocze, nowoczesny krój, 65% 
poliester / 35% bawełna, 240 g/m2, odporne na oleje, rozmiary 
48-62

Waterproof working trousers, 65 % polyester / 35 %cotton, 
240 g/m2, oil resistant, sizes 48-62

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

kod/code   kolor/colour

0302011520xxx* czerwono-czarny/red-black

TAYRA spodnie ogrodniczki

Nieprzemakalne spodnie robocze ogrodniczki, nowoczesny krój, 
65% poliester / 35% bawełna, 240 g/m2, odporne na oleje, 
rozmiary 48-62

Waterproof working bibpants, 65 % polyester / 35 % cotton, 
240 g/m2, oil resistant, sizes 48-62

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

kod/code   kolor/colour

0302011620xxx* czerwono-czarny/red-black
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ARDWARK kurtka

Kurtka robocza o nowoczesnym i modnym kroju, 100% bawełna, 
275 g/m2, rozmiary 48-62

Fashionable working jacket, 100% cotton,  275 g/m2, 
sizes 48-62

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

kod/code   kolor/colour

0301016000xxx* szaro-czarny/grey-black

ARDWARK spodnie

Spodnie robocze o nowoczesnym i modnym kroju, 100% 
bawełna 275 g/m2, rozmiary 48-62

Fashionable working  trousers, 100% cotton,  275 g/m2, 

sizes 48-62

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

kod/code   kolor/colour

0302011700xxx* szaro-czarny/grey-black

ARDWARK spodnie 
ogrodniczki

Spodnie robocze ogrodniczki o nowoczesnym i modnym kroju, 
100% bawełna, 275 g/m2, rozmiary 48-62

In fashion working trousers, 100% cotton, 275g/m2, sizes 48-62

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

kod/code   kolor/colour

0302011800xxx* szaro-czarny/grey-black
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EMERTON kombinezon

Kombinezon roboczy z materiału bardzo wysokiej jakości, 65% 
poliester/35% bawełna, 280g/m2, wzmocnienie materiałem 600D 
poliester, kolorystyka czarno / pomarańczowa, rozmiary 48-64.

Working kombinezonl, high quality fabric, 65% polyester/
35% cotton, 280g/m2, reinforcement 600D polyester, black / 
orange colour, sizes 48-64

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

kod/code   kolor/colour

0315000690xxx* szaro-pomarańczowy/grey-orange

EMERTON spodnie 
ogrodniczki

Spodnie robocze ogrodniczki z materiału bardzo wysokiej jakości, 
65% poliester/35% bawełna, 280g/m2, wzmocnienie materiałem 
600D poliester, kolorystyka czarno / pomarańczowa, rozmiary 
48-64

Working bibpants, high quality fabric, 65% polyester/35% cotton, 
280g/m2, reinforcement 600D polyester, black / orange colour, 
sizes 48-64

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

kod/code   kolor/colour

0302003490xxx* szaro-pomarańczowy/grey-orange
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EMERTON spodnie

Spodnie robocze w pas z materiału bardzo wysokiej jakości, 65% 
poliester/35% bawełna, 280g/m2, wzmocnienie materiałem 600D 
poliester, kolorystyka czarno / pomarańczowa, rozmiary 48-64.

Working trousers, high quality fabric, 65% polyester/35% cotton, 
280g/m2, reinforcement 600D polyester, black / orange colour, 
sizes 48-64

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

kod/code   kolor/colour

0302003690xxx* szaro-pomarańczowy/grey-orange

EMERTON kurtka

Kurtka robocza z materiału bardzo wysokiej jakości, 65% 
poliester/35% bawełna, 280g/m2, wzmocnienie materiałem 600D 
poliester, kolorystyka czarno / pomarańczowa, rozmiary 48-64

Working jacket, high quality fabric, 65% polyester/35% cotton, 
280g/m2, reinforcement 600D polyester, black / orange colour, 
sizes 48-64

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

kod/code   kolor/colour

0301004690xxx* szaro-pomarańczowy/grey-orange

EMERTON koszulka

Koszulka z krótkim rękawem, 100% bawełna, 155 g/m2, 
rozmiary S-XXXL

T-shirt, 100% cotton, 155 g/m2, sizes S-XXXL

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

kod/code   kolor/colour

0304000360xxx* czarno-pomarańczowy/black-orange
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EMERTON koszulka polo

EMERTON koszula

Koszulka polo z krótkim rękawem, 50% poliester, 50% cool dry, 
kolorystyka czarno / pomarańczowa, rozmiary S-XXXL

Poloshirt-shirt, 50% polyester, 50% cool dry, black/orange colour, 
sizes S-XXXL

Modna koszula robocza, 100% bawełna, 130g/m2, kolorystyka 
szaro / pomarańczowa, rozmiary 38-48

Fashionable working shirt 100% cotton, 130 g/m2, grey / orange 
colour, sizes 38-48

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

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

kod/code   kolor/colour

0305000560xxx* szaro-pomarańczowy/grey-orange

kod/code   kolor/colour

0307001160xxx* szaro-pomarańczowy/grey-orange

EMERTON bluza

Bluza robocza z kapturem 100% poliester, rozmiary S-XXXL

Sweatshirt with hood, 100% polyester jersey, sizes S-XXXL

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

kod/code   kolor/colour

0306000360xxx* szaro-pomarańczowy/grey-orange
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EMERTON kamizelka

Kamizelka robocza z materiału bardzo wysokiej jakości, 65% 
poliester/35% bawełna, 280g/m2, wzmocnienie materiałem 
600D poliester, rozmiary 48-62

Working vest, high quality fabric, 65% polyester/35% cotton, 
280g/m2, reinforcement 600D polyester, black / orange colour, 
sizes 48-62

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

kod/code   kolor/colour

0303000390xxx* szaro-pomarańczowy/grey-orange

EMERTON krótkie 
spodenki

Krótkie spodenki robocze z materiału bardzo wysokiej jakości, 
65% poliester/35% bawełna, 280g/m2, wzmocnienie materiałem 
600D poliester, rozmiary 48-62

Working shorts, high quality fabric, 65% polyester/35% cotton, 
280g/m2, reinforcement 600D polyester, sizes 48-62

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

kod/code   kolor/colour

0310000390xxx* szaro-pomarańczowy/grey-orange

EMERTON czapka

Czapka z daszkiem, sześciopanelowa,  materiał 100% bawełna 
czesana, zapinana na metalową klamrę, rozmiar uniwersalny.

6 panel brush heavy cotton cap, silver metal clip / hole at back, 
universal size

kod/code   kolor/colour

0314002699999* czarno-pomarańczowy/black-orange

kieszenie wielofunkcyjne
multifunction pockets

zapięcie na metalową 
klamrę

metal clip
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EMERTON kurtka 
softshellowa

EMERTON WINTER 
kurtka

EMERTON WINTER 
kamizelka

Ocieplana nieprzemakalna kurtka softshellowa, 100% poliester, 
przepuszczająca parę wodną, kieszeń wewnętrzna na telefon 
komórkowy, podszewka poliestrowa z zamkiem błyskawicznym 
i możliwością wykonania haftu, rozmiary S-XXXL.

Waterproof, thermoinsulated SOFTSHELL jacket, 100% 
polyester, breathable, inner pocket for phone, polyester lining 
with inner zipper suitable for embroidery, sizes S-XXXL

Ocieplana nieprzemakalna kurtka, 100% mikrowłókno poliestrowe, 
powlekana PCV, kaptur odpinany, kieszeń wewnętrzna na telefon 
komórkowy, podszewka poliestrowa z zamkiem błyskawicznym i 
możliwością wykonania haftu, rozmiary S-XXXL

Waterproof, thermoinsulated, jacket, polyester microfi ber/ PVC, 
removable hood, inner pocket for mobile phone, polyester inner 
with zip-fastener suitable for embroidery, sizes S-XXXL

Kamizelka ocieplana, 100% mikrowłókno poliestrowe, powlekana 
PCV, kołnierz polarowy, podszewka poliestrowa z zamkiem 
błyskawicznym i możliwością wykonania haftu, rozmiary S-XXXL

� ermoinsulated vest, polyester microfi ber/PVC, fl eece collar, 
polyester inner with zip-fastener suitable for embroidery, 
sizes S-XXXL

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

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

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

kod/code   kolor/colour

0301008460xxx* czarno-pomarańczowy/black-orange

kod/code   kolor/colour

0301002360xxx* czarno-pomarańczowy/black-orange

kod/code   kolor/colour

0303001460xxx* czarno-pomarańczowy/black-orange
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  kombinezon

Modny kombinezon roboczy, 65% poliester / 35% bawełna, 
235 g/m2, kolorystyka szaro / pomarańczowa, rozmiary 48-64

In fashion working kombinezonl, 65% polyester/35% cotton, 
235 g/m2, grey / orange colour, sizes 48-64

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

kod/code   kolor/colour

0315000590xxx*                           szaro-pomarańczowy/grey-orange

odzież zaprojektowana
w nowoczesnym 
i eleganckim stylu,
szeroki wybór odzieży serii
DESMAN

modern design in elegant 
style, wide range of working 
garmenst DESMAN
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DESMAN kurtka

Modna kurtka robocza, 65% poliester / 35% bawełna, 
235 g/m2, kolorystyka szaro / pomarańczowa, rozmiary 48-64

Fashionable working jacket, 65% polyester/35% cotton, 
235 g/m2, grey / orange colour, sizes 48-64

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

kod/code   kolor/colour

0301004290xxx*                          szaro-pomarańczowy/grey-orange

kieszeń na telefon komórkowy
phone pocket

DESMAN spodnie 
ogrodniczki

Modne spodnie robocze ogrodniczki, 65% poliester / 
35% bawełna, 235 g/m2, kolorystyka szaro / pomarańczowa, 
rozmiary 48-64

Fashionable working bibpants, 65% polyester/35% cotton, 
235 g/m2, grey / orange colour, sizes 48-64

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

kod/code   kolor/colour

0302002490xxx*                              szaro-pomarańczowy/grey-orange

kieszeń na piersiach
breast pocket

kieszeń na telefon komórkowy
phone pocket
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DESMAN spodnie

Modne spodnie robocze w pas , 65% poliester / 35% bawełna, 
235 g/m2, kolorystyka szaro / pomarańczowa, rozmiary 48-62

Fashionable working trousers, 65% polyester/35% cotton, 
235 g/m2, grey / orange colour, sizes 48-62

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

kod/code   kolor/colour

0302002590xxx*                             szaro-pomarańczowy/grey-orange

odpinane nogawki 
removable legs

DESMAN spodnie 2w1

Modne spodnie robocze w pas 2w1, odpinane nogawki, 
65% poliester / 35% bawełna, 235 g/m2, kolorystyka szaro / 
pomarańczowa, rozmiary 48-62

Fashionable 2in1 working trousers, removable legs, 65% 
polyester/35% cotton, 235 g/m2, grey / orange colour, sizes 48-62

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

kod/code   kolor/colour

0302002690xxx*                           szaro-pomarańczowy/grey-orange
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DESMAN kamizelka

Modna kamizelka robocza, 65% poliester / 35% bawełna, 
235 g/m2, kolorystyka szaro / pomarańczowa, rozmiary 48-62

Fashionable working vest, 65% polyester/35% cotton, 
235 g/m2, grey / orange colour, sizes 48-62

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

kod/code   kolor/colour

0303000290xxx*                             szaro-pomarańczowy/grey-orange

DESMAN krótkie spodenki

Krótkie spodenki robocze, 65% poliester / 35% bawełna, 
235 g/m2, kolorystyka szaro / pomarańczowa, rozmiary 48-62

Short working trousers, 65% polyester/35% cotton, 
235 g/m2, grey / orange colour, sizes 48-62

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

kod/code   kolor/colour

0310000290xxx*                             szaro-pomarańczowy/grey-orange

DESMAN koszulka

Koszulka z krótkim rękawem, 100% bawełna, 155 g/m2, 
kolorystyka szaro /pomarańczowa, rozmiary S-XXXL

T-shirt, 100% cotton, 155 g/m2, grey/orange colour, 
sizes S-XXXL

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

kod/code   kolor/colour

0304000200xxx*                            szaro-pomarańczowy/grey-orange

DESMAN czapka

Czapka z daszkiem, sześciopanelowa,  materiał 100% bawełna 
czesana, zapinana na metalową klamrę, rozmiar uniwersalny

6 panel brush heavy cotton cap, silver metal clip/hole at back, 
universal size 

kod/code   kolor/colour

0314002599999                             szaro-pomarańczowy/grey-orange
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DESMAN kurtka ocieplana

Modna kurtka ocieplana, 100% poliester/PU, ocieplenie 
100% poliester, rozmiary 48-62

Winter jacket, 100% polyester/PU, padding 100% polyester, 
sizes 48-62

Zastosowanie: przemysł budowlany, czas wolny
Application: building industry, leisure

kod/code   kolor/colour

0301015600xxx* szaro-pomarańczowy/grey-orange

DESMAN WINTER kurtka

Modna kurtka robocza, ocieplona fl anelą - 100% bawełna, 
65% poliester / 35% bawełna, 235 g/m2,  kolorystyka szaro / 
pomarańczowa, rozmiary 48-62

Fashionable working jacket, 65% polyester/35% cotton, 
235 g/m2, 100% cotton fl anel lining, grey / orange colour, 
sizes 48-62

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

kod/code   kolor/colour

0301004090xxx*                             szaro-pomarańczowy/grey-orange

DESMAN WINTER 
spodnie ogrodniczki

Modne spodnie robocze ogrodniczki ocieplone fl anelą - 100% 
bawełna, 65% poliester / 35% bawełna, 235 g/m2, kolorystyka 
szaro / pomarańczowa, rozmiary 48-62

Fashionable working bibpants, 65% polyester/35% cotton, 
235 g/m2, 100% cotton fl anel lining, grey / orange colour, 
sizes 48-62

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

kod/code   kolor/colour

0302002190xxx*                           szaro-pomarańczowy/grey-orange

podszewka fl anelowa
fl annel lining

podszewka fl anelowa
fl annel lining

kaptur w kołnierzu
hood i collar
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DESMAN lady kurtka

Modna damska kurtka robocza, 65% poliester / 35% bawełna, 
235 g/m2,  kolorystyka szaro / pomarańczowa, rozmiary 40-60

Fashionable women´s working jacket, 65% polyester/
35% cotton, 235 g/m2, grey / orange colour, sizes 40 - 60

Zastosowanie: produkcja przemysłowa, czas wolny
Application: manufacturing, leisure

kod/code   kolor/colour

0301003600xxx*                             szaro-pomarańczowy/grey-orange

DESMAN lady spodnie 
ogrodniczki

Modne damskie spodnie robocze ogrodniczki, 65% poliester / 
35% bawełna, 235 g/m2,  kolorystyka szaro / pomarańczowa, 
rozmiary 40-60

Fashionable women´s working bibpants,  65% polyester/
35% cotton,  235 g/m2, grey / orange colour, sizes 40 - 60

Zastosowanie: produkcja przemysłowa, czas wolny
Application: manufacturing, leisure

kod/code   kolor/colour

0302000190xxx*                            szaro-pomarańczowy/grey-orange

DESMAN lady spodnie

Modna damskie spodnie robocze w pas, 65% poliester / 
35% bawełna, 235 g/m2,  kolorystyka szaro / pomarańczowa, 
rozmiary 40-60

Fashionable women´s working trousers,  65% polyester/35% 
cotton,  235 g/m2, grey / orange colour, sizes 40 - 60

Zastosowanie: produkcja przemysłowa, czas wolny
Application: manufacturing, leisure

kod/code   kolor/colour

0302000290xxx*                             szaro-pomarańczowy/grey-orange

1/20

MOQ opa
kow

anie

pac
kin
g

1/20

MOQ opa
kow

anie

pac
kin
g

1/20

MOQ opa
kow

anie

pac
kin
g



GARMENTS BOILER SUITS - ČERVA

79

* see explanation on page 389

dodatki odblaskowe
refl ective accessories

dodatki odblaskowe
refl ective accessories

STANMORE kombinezon

Kombinezon roboczy, modny krój, 100% bawełna, 275 g/m2, 
dodatki odblaskowe, rozmiary 48-62

Fashionable working kombinezon, 100% cotton 275 g/m2, 
refl ective accessories, sizes 48-62

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

kod/code   kolor/colour

0315000142xxx* granatowo-niebieski/navy-royal

STANMORE spodnie 
ogrodniczki

Spodnie robocze ogrodniczki, modny krój, 100% bawełna, 
275 g/m2,  dodatki odblaskowe, rozmiary 48-64

Fashionable working bibpants, 100% cotton 275 g/m2, refl ective 
accessories, sizes 48-64

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

kod/code   kolor/colour

0302000342xxx* granatowo-niebieski/navy-royal

kieszenie na nakolanniki, str. 94
pocket for knee protector, page 94
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STANMORE kurtka

Kurtka robocza, modny krój, 100% bawełna, 275 g/m2, dodatki 
odblaskowe, rozmiary 48-64

Fashionable working jacket, 100% cotton, 275 g/m2, refl ective 
accessories, sizes 48-64

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

kod/code   kolor/colour

0301003742xxx* granatowo-niebieski/navy-royal

STANMORE spodnie

Spodnie robocze do pasa, modny krój, 100% bawełna, 
275 g/m2,  dodatki odblaskowe, rozmiary 48-64

Fashionable working trousers, 100% cotton, 275 g/m2, refl ective 
accessories, sizes 48-64

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

kod/code   kolor/colour

0302000450xxx* granatowo-niebieski/navy-royal

kieszenie na nakolanniki, str. 94
pocket for knee protector, page 94
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szycie na zamówienie 
niestandardowych rozmiarów

custom sewing
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STANMORE czapka

Czapka z daszkiem, sześciopanelowa, materiał 100% bawełna 
czesana, zapinana na metalową klamrę, rozmiar uniwersalny.

6 panel brush heavy cotton cap, silver metal clip / hole at back, 
universal size

kod/code   kolor/colour

0314002499999 granatowo-niebieski/navy-royal

STANMORE kamizelka

Kamizelka robocza, modny krój, 100% bawełna, 275 g/m2, 
dodatki odblaskowe, rozmiary 48-62

In fashion working vest, 100% cotton, 275 g/m2, refl ective 
accessories, sizes 48-62

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

kod/code   kolor/colour

0303000150xxx* granatowo-niebieski/navy-royal

STANMORE koszulka

Koszulka z krótkim rękawem, 100% bawełna, 155 g/m2, 
rozmiary S-XXXL

T-shirt, 100% cotton, 155 g/m2, sizes S-XXXL

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

kod/code   kolor/colour

0304000442xxx* niebieski -granatowo/royal-navy

zapięcie na metalową 
klamrę

metal clip

dodatki odblaskowe
refl ective accessories
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STANMORE WINTER 
kurtka 3w1

STANMORE WINTER 
kamizelka

Ocieplona kurtka z wewnętrzną odpinaną podszewką polarową, 
100% poliester powleczony poliuretanem, odporność na przenikanie 
wody 3000 mm, przepuszczalność pary wodnej 3000 g/m2/
dobę, podklejone szwy, odpinane rękawy, kaptur w kołnierzu, 
rozmiary S-XXXL

� ermoinsulated jacket with fl eece detachable inner jacket, 100% 
polyester pongee ripstop with PU transparent coated, water 
resistance 3000 mm, vapour transmission 3000 g/m2/24hours, 
sealed seams, detachable sleeves, hood in collar, sizes S-XXXL

Ocieplana kamizelka, 100% poliester powleczony poliuretanem, 
podszewka i ocieplenie 100% poliester, rozmiary S-XXXL

� ermoinsulated vest, 100% polyester taslon ripstop with PU 
milky coated, lining and padding 100% polyester, sizes S-XXXL

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

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

kod/code   kolor/colour

0301008650xxx* granatowo-niebieski/navy-royal

kod/code   kolor/colour

0303003550xxx* granatowo-niebieski/navy-royal

odpinane rękawy
detachable sleeves
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kieszenie na nakolanniki, 
str. 94

pocket for knee protector, 
page 94

NARELLAN kurtka

Kurtka robocza wykonana z wysokiej jakości materiału, 65% 
poliester / 35% bawełna, 320 g/m2, kieszenie wielofunkcyjne, 
wzmocnione łokcie i ramiona materiałem DuPont 500D 
CORDURA. Pod pachami wszyta specjalna siatka, która zwiększa 
przepuszczalność odzieży. Rozmiary 48-62

Working jacket, high quality fabric, 65% polyester/35% cotton, 
320 g/m2, reinforced elbow and shoulder with DuPont 500D 
CORDURA. Subaxillary special net is sewn that increases dres 
permeability. Sizes 48-62

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

kod/code   kolor/colour

0301004510xxx*  beżowo-czarny/beige-black

vyztužená ramena
reinforced shoulders

NARELLAN spodnie 
ogrodniczki

Spodnie robocze ogrodniczki wykonane z wysokiej jakości 
materiału, 65% poliester / 35% bawełna, 320 g/m2, wzmocnienie 
materiałem DuPont 500D CORDURA, wzmocnione kolana ze 
specjalnymi kieszeniami na nakolanniki, wzmocniona tylna część 
spodni, rozmiary 48-62

Working bibpants, high quality fabric, 65% polyester / 35% cotton, 
320 g/m2, reinforced knees (with pocket for knee protector) 
and bottom with DuPont 500D CORDURA, sizes 48-62

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

kod/code   kolor/colour

0302003310xxx*  beżowo-czarny/beige-black

NARELLAN spodnie

Spodnie robocze w pas wykonane z wysokiej jakości materiału, 
65% poliester / 35% bawełna, 320 g/m2, wzmocnienie 
materiałem DuPont 500D CORDURA, wzmocnione kolana ze 
specjalnymi kieszeniami na nakolanniki, wzmocniona tylna część 
spodni, rozmiary 48-62

Working trousers, high quality fabric, 65% polyester/35% cotton, 
320 g/m2, reinforced knees (with pocket for knee protector) and 
bottom with DuPont 500D CORDURA, sizes 48-62

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

kod/code   kolor/colour

0302003210xxx*  beżowo-czarny/beige-black
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wysoka jakość/high quality  
wyjątkowo mocny/extremely strong
odporność na rozdarcie i wodę
rip and water resistance
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ELAND kombinezon

ELAND spodnie ogrodniczki

Modny kombinezon roboczy, 65% poliester / 35% bawełna, 
235 g/m2, kolorystyka granatowo / szara, rozmiary 48-62

Fashionable working kombinezonl, 65% polyester/35% cotton, 
235 g/m2, blue / grey colour, sizes 48-62

Modne spodnie robocze ogrodniczki, 65% poliester / 35% 
bawełna, 235 g/m2, kolorystyka granatowo / szara, rozmiary 
48-62

Fashionable working bibpants, 65% polyester/35% cotton, 
235 g/m2, blue / grey colour, sizes 48-62

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

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

kod/code   kolor/colour

0315000441xxx* granatowo-szary/navy-grey

kod/code   kolor/colour

0302002341xxx* granatowo-szary/navy-grey

kieszeń na telefon komórkowy
phone pocket

kieszeń wielofunkcyjnamultifunction 
pocket
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ELAND kurtka

ELAND spodnie

Modna kurtka robocza, 65% poliester / 35% bawełna, 
235 g/m2, kolorystyka granatowo / szara, rozmiary 48-62

Fashionable working jacket, 65% polyester/35% cotton, 
235 g/m2, blue / grey colour, sizes 48-62

Modne spodnie robocze w pas, 65% poliester / 35% bawełna, 
235 g/m2, kolorystyka granatowo / szara, rozmiary 48-62

Fashionable working trouser, 65% polyester/35% cotton, 
235 g/m2, blue / grey colour, sizes 48-62

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

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

kod/code   kolor/colour

0301004141xxx* granatowo-szary/navy-grey

kod/code   kolor/colour

0302002241xxx* granatowo-szary/navy-grey

kieszeń na telefon komórkowy
phone pocket

kieszeń wielofunkcyjna
multifunction pocket

kieszeń na telefon komórkowy
phone pocket

kieszeń wielofunkcyjna
multifunction pocket
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GIRONDE spodnie

GIRONDE kurtka

Modne spodnie robocze w pas, 100% bawełna, 205 g/m2, 
kolorystyka szaro /czarna, rozmiary 48-62

Fashionable working trousers, 100% cotton, 205 g/m2, 
grey/black colour, sizes 48-62

Modna kurtka robocza, 100% bawełna, 205 g/m2, kolorystyka 
szaro /czarna, rozmiary 48-62

Fashionable working jacket, 100% cotton, 205 g/m2, 
grey/black colour, sizes 48-62

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

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

kod/code   kolor/colour

0302005800xxx*  szaro-czarny/grey-black

kod/code   kolor/colour

0301010000xxx*  szaro-czarny/grey-black
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GIRONDE krótkie spodenki

Modne krótkie spodenki robocze, 100% bawełna, 205 g/m2, 
rozmiary 48-62

Fashionable working shorts, 100% cotton, 200g/m2, sizes 48-62

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

kod/code   kolor/colour

0310000400xxx*  szaro-czarny/grey-black

GIRONDE spodnie 
ogrodniczki

Modne spodnie robocze ogrodniczki, 100% bawełna, 205 g/m2, 
kolorystyka szaro /czarna, rozmiary 48-62

Fashionable working bibpants, 100% cotton, 205 g/m2, 
grey / black colour, sizes 48-62

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

kod/code   kolor/colour

0302005700xxx*  szaro-czarny/grey-black

GIRONDE kamizelka

Modna kamizelka robocza, 100% bawełna, 205 g/m2, 
kolorystyka szaro /czarna, rozmiary 48-62

Fashionable working vest 100% cotton, 205 g/m2, 
grey/black colour, sizes 48-62

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

kod/code   kolor/colour

0303003300xxx*  szaro-czarny/grey-black
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TAREN kurtka

TAREN spodnie

Kurtka robocza wykonana z wysokiej jakości materiału, materiał 
65% poliester 35% bawełna, 320 g/m2, wzmocnienie 600D 
poliester oxford/PU, rozmiary 48-62

Working jacket, high quality fabric 65% polyester 35% cotton 
canvas, 320 g/m2, reinforcement 600D polyester oxford/PU, 
sizes 48-62

Spodnie robocze w pas, z wysokiej jakości materiału, materiał 
65% poliester 35% bawełna, 320 g/m2, wzmocnienie 600D 
poliester oxford/PU, rozmiary 48-62

Working trousers, high quality fabric 65 % polyester, 35 % cotton 
canvas, 320 g/m2, reinforcement 600D polyester oxford/PU, 
sizes 48-62

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

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

kod/code   kolor/colour

0301010240xxx*  granatowy/navy

kod/code   kolor/colour

0302006340xxx*  granatowy/navy

wzmocnione ramiona
reinforced shoulders

kieszenie na nakolanniki, str. 94
pocket for knee protector, page 94
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AMISO kurtka

Modna kurtka robocza, 100% bawełna, 240 g/m2, 
rozmiary 48-62

Fashionable working jacket, 100% cotton, 240 g/m2, sizes 48-62

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

kod/code   kolor/colour

0301010510xxx*  zielony/green
0301010540xxx*  granatowy/navy

AMISO spodnie

Modne spodnie robocze w pas 100% bawełna, 240 g/m2, 
rozmiary 48-62

Fashionable working trousers, 100% cotton, 240 g/m2, 
sizes 48-62

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

kod/code   kolor/colour

0302007110xxx*  zielony/green
0302007140xxx*  granatowy/navy
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AMISO spodnie ogrodniczki

Modne spodnie robocze ogrodniczki, 100% bawełna, 240 g/m2, 
rozmiary 48-62

Fashionable working bibpants, 100% cotton, 240 g/m2, 
sizes 48-62

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

kod/code   kolor/colour

0302007010xxx*  zielony/green
0302007040xxx*  granatowy/navy

AMISO kombinezon

Modny kombinezon roboczy, 100% bawełna, 240 g/m2, 
rozmiary 48-62

Fashionable working kombinezonl, 100% cotton, 240 g/m2, 
sizes 48-62

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

kod/code   kolor/colour

0315004510xxx*  zielony/green
0315004542xxx*  granatowy/navy
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CRATER - bawełna

Pikowany kombinezon, 100% bawełna, 240 g/m2, 
rozmiary 48-62

Stitched working kombinezonl, 100% cotton, 240 g/m2, 
sizes 48-62

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

kod/code   kolor/colour

0315000210xxx*  zielony-biały/green-white
0315000220xxx*  czerwono-biały/red-white
0315000240xxx*  niebiesko-biały/royal-white

CRATER - mieszanka

Pikowany kombinezon, 65% poliester / 35% bawełna, 
200 g/m2, rozmiary 48-62

Stitched working kombinezonl, 65% polyester/35% cotton, 
200 g/m2, sizes 48-62

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

kod/code   kolor/colour

0315000910xxx*  zielony-biały/green-white
0315000920xxx*  czerwono-biały/red-white
0315000940xxx*  niebiesko-biały/royal-white

pikowany kombinezon
stitched kombinezonl

dziane mankiety
 knitted cuff s
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REX - bawełna

Spodnie ogrodniczki robocze, 100% bawełna, 240 g/m2, 
rozmiary 48-62

Working bibpants, 100% cotton, 240 g/m2, sizes 48-62

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

kod/code   kolor/colour

0302001610xxx*  zielony/green
0302001620xxx*  czerwony/red
0302001640xxx*  niebieski/royal

REX - mieszanka

Spodnie ogrodniczki robocze, 65% poliester / 35% bawełna, 
200 g/m2, rozmiary 48-62

Working bibpants, 65% polyester/35% cotton, 200 g/m2, 
sizes 48-62

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

kod/code   kolor/colour

0302001410xxx*  zielony/green
0302001420xxx*  czerwony/red
0302001440xxx*  niebieski/royal
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HADES - bawełna

Spodnie robocze w pas, 100% bawełna, 240 g/m2, 
rozmiary 48-62

Working trousers, 100% cotton, 240 g/m2, sizes 48-62

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

kod/code   kolor/colour

0302001710xxx*  zielony/green
0302001720xxx*  czerwony/red
0302001740xxx*  niebieski/royal

HADES - mieszanka

Spodnie robocze w pas, 65% poliester / 35% bawełna, 
200 g/m2, rozmiary 48-62

Working trousers, 65% polyester/35% cotton, 200 g/m2, 
sizes 48-62

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

kod/code   kolor/colour

0302001510xxx*  zielony/green
0302001520xxx*  czerwony/red
0302001540xxx*  niebieski/royal

NAXOS - bawełna

Kurtka robocza, 100% bawełna, 240 g/m2, rozmiary 48-62

Working jacket, 100% cotton, 240 g/m2, sizes 48-62

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

kod/code   kolor/colour

0301003810xxx*  zielony/green
0301003820xxx*  czerwony/red
0301003840xxx*  niebieski/royal

NAXOS - mieszanka

Kurtka robocza, 65% poliester / 35% bawełna, 200 g/m2, 
rozmiary 48-62

Working jacket, 65% polyester/35% cotton, 200 g/m2, sizes 48-62

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

kod/code   kolor/colour

0301007210xxx*  zielony/green
0301007220xxx*  czerwony/red
0301007240xxx*  niebieski/royal

1/20

MOQ opa
kow

anie

pac
kin
g

1/20

MOQ opa
kow

anie

pac
kin
g

1/40

MOQ opa
kow

anie

pac
kin
g

1/40

MOQ opa
kow

anie

pac
kin
g



ODZIEŻ ROBOCZA - ČERVA

94

* objaśnienia na stronie 389

ORION

Dwuczęściowe ubranie robocze, spodnie ogrodniczki i kurtka 
w pas, 65% poliester / 35% bawełna, 190 g/m2, rozmiary 
S-XXXXL

Working set of bib pants and jacket with elasticated wrist, 
65% polyester/35% cotton, 190 g/m2, sizes S-XXXXL

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

kod/code   kolor/colour

0312000510xxx*  zielony/green
0312000540xxx*  granatowy/navy

NAKOLANNIKI
KNEE PROTECTOR

Wkładka do specjalnej kieszeni na kolanach spodni roboczych, 
odpowiednia dla zestawów roboczych NARELLAN, ARGES, 
BRONDBY, OLZA i innych, materiał EVA (etylen, winylu, octan).

Insert into knee pocket of working trousers, suitable for working 
suits NARELLAN, ARGES, BRONDBY, OLZA and other,  
EVA foam (ethylene, vinyl, acetate).

kod/code   kolor/colour

9901000299999

NAKOLANNIK
KNEE PAD

Nakolannik, guma piankowa

Knee pad, rubber foam

kod/code   kolor/colour

9901000199999
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* see explanation on page 389

COEN kurtka

Kurtka antystatyczna niepalna, 100% bawełna, 360 g/m2, 
rozmiary 48-62

Antistatic jacket with fire retardant treatment, 100% cotton,  
360 g/m2, size 48-62

Zastosowanie: przemysł chemiczny, przemysł hutniczy
Application: chemical industry, metallurgy

kod/code   kolor/colour

0301010640xxx*  granatowy/navy

COEN spodnie

Antystatyczne spodnie niepalne, 100% bawełna, 360 g/m2, 
rozmiary 48-62

Antistatic trousers with fire retardant treatment, 100% cotton, 
360 g/m2, size 48-62

Zastosowanie: przemysł chemiczny, przemysł hutniczy
Application: chemical industry, metallurgy

kod/code   kolor/colour

0302007240xxx*  granatowy/navy

COEN spodnie ogrodniczki

Antystatyczne spodnie ogrodniczki niepalne, 100% bawełna, 
360 g/m2, rozmiary 48-62

Antistatic bibpants with fire retardant treatment, 100% cotton, 
360 g/m2, size 48-62

Zastosowanie: przemysł chemiczny, przemysł hutniczy
Application: chemical industry, metallurgy

kod/code   kolor/colour

0302007340xxx*  granatowy/navy
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