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TICINO kurtka

TICINO spodnie

Kurtka wysokiej widoczności, 100% poliester powleczony 
poliuretanem, odporność na przenikanie wody 2000 mm, 
przepuszczalność pary wodnej 2000 g/m2/dobę, podklejone 
szwy, odzież ostrzegawcza wysokiej widoczności zgodnie 
z EN 471, rozmiary S-XXXL

High visibility jacket, 300D poly-oxford pu coating, water 
resistance 2000 mm, vapour transmission 2000 g/m2/24hours, 
sealed seams, meets requirements EN 471, sizes  S-XXXL

Spodnie wysokiej widoczności w pas, 100% poliester powlec-
zony poliuretanem, odporność na przenikanie wody 2000 mm, 
przepuszczalność pary wodnej 2000 g/m2/dobę, podklejone 
szwy, odzież ostrzegawcza wysokiej widoczności zgodnie z 
EN 471, rozmiary S-XXXL.

High visibility trousers, 300D poly-oxford pu coating, water 
resistance 2000 mm, vapour transmission 2000 g/m2/24hours, 
sealed seams, meets requirements EN 471, sizes  S-XXXL

Zastosowanie:  transport, przemysł budowlany
Application: transportation, building industry

Zastosowanie:  transport, przemysł budowlany
Application: transportation, building industry

kod/code   kolor/colour

0301009270xxx*                                             żółto-czarny/yellow-black
0301009290xxx*                          pomarańczowo-czarny/orange-black

kod/code   kolor/colour

0302006470xxx*  żółto-czarny/yellow-black
0302006490xxx*                        pomarańczowo-czarny/orange-black

dodatki odblaskowe
reflective accessories

odblaskowy
reflective

wzmocnione kolana
reinforcement

EN 471

EN 471

1/10

MOQ opakowanie

packing

1/10

MOQ opakowanie

packing
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COLYTON spodnie

Spodnie wysokiej widoczności w pas, 65% poliester, 
35% bawełna, 310 g/m2, obróbka teflonowa, odzież ostrzegawcza 
wysokiej widoczności zgodnie z EN 471, rozmiary 48-62

High visibility trousers, 65% polyester, 35% cotton, 310 g/m2, 
TEFLON treatment, meets requirements EN 471, sizess 48-62

Zastosowanie: transport, przemysł budowlany, personel 
naziemny lotniska
Application: transportation, building industry, ground staff at 
the airport

kod/code   kolor/colour

0302005670xxx*  żółto-szary/yellow-grey
0302005690xxx*                            pomarańczowo-szary/orange-grey

COLYTON kurtka

Kurtka wysokiej widoczności, 65% poliester, 35% bawełna, 
310 g/m2, obróbka teflonowa, odzież ostrzegawcza wysokiej 
widoczności zgodnie z EN 471, rozmiary 48-62

High visibility jacket, 65% polyester, 35% cotton, 310 g/m2,  
TEFLON treatment, meets requirements EN 471, sizess 48-62

Zastosowanie: transport, przemysł budowlany, personel 
naziemny lotniska
Application: transportation, building industry, ground staff at 
the airport

kod/code   kolor/colour

0301009970xxx*  żółto-szary/yellow-grey
0301009990xxx*                            pomarańczowo-szary/orange-grey

dodatki odblaskowe
reflective accessories   

dodatki odblaskowe
reflective accessories

1/10

MOQ opakowanie

packing

1/10

MOQ opakowanie

packing

EN 471

EN 471

kieszenie na nakolanniki, str. 94
pocket for knee protector, page 94
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KOROS spodnie ogrodniczki

Spodnie ogrodniczki wysokiej widoczności, 60% poliester, 
40% bawełna, 230 g/m2, kolor pomarańczowy, odzież ostrzegawcza 
wysokiej widoczności zgodnie z EN 471, rozmiary 48-62

High visibility bibpants, 60% polyester, 40% cotton, 230 g/m2, 
orange colour, meets requirements EN 471, sizes 48-62

Zastosowanie: transport, magazyn
Application: transportation, warehouse

kod/code   kolor/colour

0302006590xxx*  pomarańczowy/orange

KOROS kurtka

Kurtka wysokiej widoczności, 60% poliester, 40% bawełna, 
230 g/m2, kolor pomarańczowy, odzież ostrzegawcza wysokiej 
widoczności zgodnie z EN 471, rozmiary 48-62

High visibility jacket, 60% polyester, 40% cotton, 230 g/m2, 
orange colour, meets requirements EN 471, sizes 48-62

Zastosowanie: transport, magazyn
Application: transportation, warehouse

kod/code   kolor/colour

0301010390xxx*  pomarańczowy/orange

KOROS spodnie

Spodnie wysokiej widoczności w pas, 60% poliester, 40% bawełna, 
230 g/m2, kolor pomarańczowy, odzież ostrzegawcza wysokiej 
widoczności zgodnie z EN 471, rozmiary 48-62

High visibility trousers, 60% polyester, 40% cotton, 230 g/m2, 
orange colour, meets requirements EN 471, sizes 48-62

Zastosowanie: transport, magazyn
Application: transportation, warehouse

kod/code   kolor/colour

0302006690xxx*  pomarańczowy/orange

1/20

MOQ opakowanie

packing

1/20

MOQ opakowanie

packing

1/20

MOQ opakowanie

packing

dodatki odblaskowe
reflective accessories

dodatki odblaskowe
reflective accessories

EN 471

EN 471

EN 471
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SEFTON

Nieprzemakalna kurtka ocieplana wysokiej widoczności, poliester 
z warstwą poliuretanową przepuszczającą parę wodną, kaptur 
w kołnierzu, odzież ostrzegawcza wysokiej widoczności 
zgodnie z EN 471, ochrona przed deszczem i warunkami 
atmosferycznymi, rozmiary M-XXXL

High visibility, waterproof winter parka, polyester with breathable 
polyurethane layer, hood in collar, high visibility garment,  meets 
requirements EN471, protection against rain and weather 
conditions, sizes M-XXXL

Zastosowanie: transport, przemysł budowlany, personel 
naziemny lotniska
Application: transportation, building industry, ground staff at 
the airportkod/code   kolor/colour

0301007370xxx*  żółty/yellow
0301007390xxx*  pomarańczowy/orange

MALABAR

Ocieplana kurtka wysokiej widoczności, taśmy odblaskowe 3M, 
odpinany kaptur, nieprzemakalna, odpinana ocieplana podszewka, 
2+1 kieszeni, przeklejone szwy, skład poliester powlekany 
poliuretanem (żółto-zielony lub pomarańczowy materiał), nylon 
powlekany pCV (kolor granatowy), 100% podszewka nylonowa, 
ocieplenie 100% poliester, rozmiary S-XXXL

Winter jacket, 3M reflective bands, detachable hood, waterproof, 
detachable thermal lining, 2 + 1 pockets, polyester laminated by 
polyuretane (yellow-green or orange colour), nylon laminated by 
pVC (dark blue colour), pES padding, nylon lining, taped seams, 
sizes S-XXXL

Zastosowanie: transport, przemysł budowlany, personel 
naziemny lotniska
Application: transportation, building industry, ground staff at 
the airport

kod/code   kolor/colour

0301007070xxx*  żółty/yellow
0301007090xxx*  pomarańczowy/orange

mankiet
cuff

1/10

MOQ opakowanie

packing

1/10

MOQ opakowanie

packing

dodatki odblaskowe
reflective accessories

dodatki odblaskowe
reflective accessories

EN 471 EN 343

EN 471 EN 343

odpinana podszewka
detachable lining
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kamizelka obustronna
reversible vest 

CLOVELLY PILOT

Kurtka ocieplana wysokiej widoczności, taśmy odblaskowe 3M, 
kaptur w kołnierzu, nieprzemakalna, odpinane rękawy, 
5+1 kieszeni, poliester powlekany poliuretanem, ocieplenie 
pES, podszewka pES, przeklejone szwy, elastyczna talia, 
rozmiary M-XXXL

Winter jacket, 3M reflective bands, foldaway hood in colar, 
waterproof, detachable sleeves, 5+1 pockets, polymer laminated 
polyester, pES padding, pES lining, taped seames, elasticated 
waist, sizes M-XXXL

Zastosowanie: transport
Application: transportation

kod/code   kolor/colour

0301007170xxx*  żółty/yellow
0301007190xxx*  pomarańczowy/orange

odpinane rękawy
detachable sleeves

dodatki odblaskowe
reflective accessories

dodatki odblaskowe
reflective accessories

1/20

MOQ opakowanie

packing

1/10

MOQ opakowanie

packing

REVESBY

Dwustronna ocieplana kamizelka wysokiej widoczności, 
100% poliester powlekany pu, podszewka 65% poliester, 
35% bawełna, ocieplenie 100% poliester, strona ostrzegawcza 
wysokiej widoczności zgodnie z EN 471, rozmiary M-XXXL.

Reversible, high visibility padded vest, 100% polyester layered 
pu, lining - 65% polyester, 35% bavlna, padding 100% polyester, 
reflective side meets the requirements EN471, sizes M-XXXL

Zastosowanie: transport, magazyn
Application: transportation, warehouse

kod/code   kolor/colour

0303001970xxx* żółty-granatowy/yellow-navy
0303001990xxx* pomarańczowy-granatowy/orange-navy

EN 471

EN 471

EN 343
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PHOENIX

Nieprzemakalna kurtka ocieplana, nylon / pCV / poliester, 
odpinane rękawy i kaptur, ostrzegawcze lamówki, kolor 
pomarańczowy, ochrona przed zwykłymi wpływami 
atmosferycznymi, rozmiary M-XXXL

Waterproof jacket with thermal padding, nylon / pVC / polyester, 
detachable sleeves and hood, reflective stripes, signal orange 
colour, protection against weather conditions, sizes M-XXXL

Zastosowanie: przemysł budowlany
Application: building industry

kod/code   kolor/colour

0301007720xxx*  pomarańczowy/orange

EPPING

Spodnie nieprzemakalne wysokiej widoczności, 100% poliester 
powlekany poliuretanem, odzież ostrzegawcza wysokiej 
widoczności zgodnie z EN471, rozmiary M-XXXL. 

High visibility waterproof trousers, 100% polyester 
with polyurethane layer, meets the requirements EN471, 
sizes M-XXXL

Zastosowanie: transport, magazyn
Application: transportation, warehouse

kod/code   kolor/colour

0302001870xxx* żółto-granatowy/yellow-dark blue
0302001890xxx* pomarańczowo-granatowy/orange-dark blue

odpinane rękawy
detachable sleeves

dodatki odblaskowe
reflective accessories

dodatki odblaskowe
reflective accessories

1/10

MOQ opakowanie

packing

1/20

MOQ opakowanie

packing

EN 471



GARMENTS HIGH VISIBILITY - ČERVA

105

*  see explanation on page 389

GORDON spodnie

GORDON kurtka

Spodnie nieprzemakalne wysokiej widoczności, 100% 
poliester powlekany poliuretanem, kolor pomarańczowy, odzież 
ostrzegawcza wysokiej widoczności zgodnie z EN471, 
rozmiary M-XXXL.

High visibility waterproof trousers, 100% polyester with 
polyurethane layer, orange colour, meets the requirements 
EN471, sizes M-XXXL

Kurtka nieprzemakalna wysokiej widoczności, 100% poliester, 
kolor pomarańczowy, odzież ostrzegawcza wysokiej widoczności 
zgodnie z EN471, rozmiary M-XXXL

High visibility waterproof jacket, 100% polyester 
with polyurethane layer, orange colour, meets the requirements 
EN471, sizes M-XXXL

Zastosowanie: transport, przemysł budowlany
Application: transportation, building industry

Zastosowanie: transport, przemysł budowlany
Application: transportation, building industry

kod/code   kolor/colour

0302002090xxx*  pomarańczowy/orange

kod/code   kolor/colour

0301000290xxx*  pomarańczowy/orange

kaptur w kołnierzu
hood in collar

dodatki odblaskowe
reflective accessories

dodatki odblaskowe
reflective accessories

1/20

MOQ opakowanie

packing

1/20

MOQ opakowanie

packing

EN 471

EN 471
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AVALON

Koszulka polo wysokiej widoczności, 100% poliester, odzież 
ostrzegawcza wysokiej widoczności zgodnie z EN471, 
rozmiary M-XXL.

High visibility shirt with collar, 100% polyester, meets the 
requirements EN471, sizess M-XXL

Zastosowanie: transport, przemysł budowlany
Application: transportation, building industry

kod/code   kolor/colour

0305000270xxx*  żółty/yellow
0305000290xxx*  pomarańczowy/orange

TEGUS

Koszulka wysokiej widoczności z tkaniny siatkowej, 100% 
poliester, odzież ostrzegawcza wysokiej widoczności zgodnie 
z EN471, rozmiary M-XXL

High visibility shirt from mesh, 100% polyester, meets the 
requirements EN471, sizes M-XXL

Zastosowanie: transport, przemysł budowlany
Application: transportation, building industry

kod/code   kolor/colour

0305001370xxx*  żółty/yellow
0305001390xxx*  pomarańczowy/orange

tkanina siatkowa
mesh

dodatki odblaskowe
reflective accessories

dodatki odblaskowe
reflective accessories

1/20

MOQ opakowanie

packing

1/20

MOQ opakowanie

packing

EN 471

EN 471
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DEGU

QUOLL

Dziecięca kamizelka nieprzemakalna z kapturem 
i kieszenią na plecach, poliester powlekany PU, z taśmami 
odblaskowymi, rozmiary XS-M 

Children waterproof vest, hood and back pocket, polyester with 
pu coating, reflective stripes, sizes XS-M

Kamizelka wysokiej widoczności z tkaniny siatkowej, 
100% poliester, odzież ostrzegawcza wysokiej widoczności 
zgodnie z EN471, rozmiar uniwersaln

High visibility vest from mesh, 100% polyester, meets the 
requirements EN471, universal size

Zastosowanie: transport, magazyn
Application: transportation, warehouse

Zastosowanie: transport, przemysł budowlany
Application: transportation, building industry

kod/code   kolor/colour

0303001270xxx*  żółty/yellow

kod/code   kolor/colour

0303004870999  żółty/yellow
0303004890999  pomarańczowy/orange

rozmiar/sizes wiek/age wysokość/height

XS  3 - 4 110
S  5 - 6 122
M  7 - 8 134

LYNX

Kamizelka sygnalizacyjna z taśmami odblaskowymi, poliester, 
do noszenia na odzieży wierzchniej, rozmiar uniwersalny

Signal vest with reflective stripes, polyester, for use on clothing, 
universal size

Zastosowanie: transport, przemysł budowlany
Application: transportation, building industry

kod/code   kolor/colour

0303000890999  pomarańczowy/orange
0303000570999  żółty/yellow

dodatki odblaskowe
reflective accessories

dodatki odblaskowe
reflective accessories

dodatki odblaskowe
reflective accessories

1/50

MOQ opakowanie

packing

1/50

MOQ opakowanie

packing

1/100

MOQ opakowanie

packing

EN 471

EN 471
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TAHR

Czapka poliestrowa z daszkiem, w kolorze sygnalizacyjnym, 
60% bawełna, 40% poliester, rozmiar uniwersalny

polyester cap with eyeshade in signal colour, 60 % cotton, 
40% polyester, universal size

kod/code   kolor/colour

0314002270999  żółty/yellow
0314002290999  pomarańczowy/orange

NORTH

Zimowa czapka w kolorze sygnalizacyjnym, materiał 
60% bawełna, 40% poliester, podszewka flanelowa, ocieplana 
poliestrem, rozmiary L-XXL

Winter cap in signal colour, material 60% cotton 40% polyester, 
lining: 100% cotton, padding 100% polyester, sizes L-XXL

kod/code   kolor/colour

0314002770xxx  żółty/yellow
0314002790xxx  pomarańczowy/orange

podszewka flanelowa
flannel lining

TURIA

Czapka dziana, 100% akryl, ocieplenie Thinsulate®, w kolorze 
sygnalizacyjnym, rozmiar uniwersalny

Knitted cap, 100% acryl, padding Thinsulate®, signal colour, 
universal size

kod/code   kolor/colour

0314004370999  żółty/yellow
0314004390999  pomarańczowy/orange

1/144

MOQ opakowanie

packing

1/200

MOQ opakowanie

packing

1/50

MOQ opakowanie

packing


