
GARMENTS JACKETS - ČERVA

123

* see explanation on page 389

ANVIK

Kurtka softshellowa, 100% poliester, strona wewnętrzna 
powlekana polarem, przepuszczająca parę  wodną, odpinany 
kaptur, rozmiary S-XXXL

SOFTSHELL jacket, 100% polyester, fleece inside, breathable, 
detachable hood, sizes S - XXXL

Zastosowanie: magazyn, transport, czas wolny
Application: warehouse, transportation, leisure

kod/code   kolor/colour

0301015260xxx*  czarno-szary/black-grey

1/20

MOQ opakowanie

packing

CROMER

Kurtka nieprzemakalna, 96% poliester, 4% spandex, strona 
wewnętrzna powlekana polarem, odporność na przenikanie wody 
10000 mm, przepuszczalność pary wodnej 800 g/m2/dobę, 
rozmiary S-XXXL

Waterproof jacket, 96% polyester, 4% spandex, water resistance 
up to 10000 mm, breathable 800 g/m2/24 hours, sizes S - XXXL

Zastosowanie: magazyn, czas wolny
Application: warehouse, leisure

kod/code   kolor/colour

0301001260xxx*  czarny/black

1/20

MOQ opakowanie

packing
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JANNALI

Kurtka damska, 93% poliester i 7% spandex, strona wewnętrzna 
powlekana polarem, przepuszczająca parę wodną, 
rozmiary XS-XXL

Lady jacket, 93% polyester and 7% spandex, fleece inside, 
breathable, sizes XS - XXL

Zastosowanie: magazyn, czas wolny
Application: warehouse, leisure

kod/code   kolor/colour

0301000720xxx*  czerwony/red
0301000742xxx*  granatowy/navy
0301000752xxx*  niebieski/royal
0301000760xxx*  czarny/black

1/20

MOQ opakowanie

packing

SEMOIS LADY / MAN

Kurtka softshellowa, 96% poliester i 4% spandex, strona 
wewnętrzna powlekana polarem, przepuszczająca parę wodną, 
model damski i męski, rozmiary damskie XS-XXL, rozmiary 
męskie S-XXXL

SOFTSHELL jacket, 96% polyester and 4% spandex, fleece 
inside, breathable, lady and man design, sizes lady XS - XXL, 
sizes men S - XXXL

Zastosowanie: magazyn, transport, czas wolny
Application: warehouse, transportation, leisure

kod/code   kolor/colour

0301009400xxx* - lady                  pomarańczowo-szary/orange-grey
0301009590xxx* - man                  szaro-pomarańczowy/grey-orange

1/20

MOQ opakowanie

packing
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EGER

Damska kurtka polarowa bez podszewki, 100% poliester, 
180 g/m2, rozmiary XS-XXL

Ladies fleece jacket without lining, 100% polyester, 180 g/m2, 
sizes XS - XXL

Zastosowanie: magazyn, czas wolny
Application: warehouse, leisure

kod/code   kolor/colour

0301008252xxx* niebieski/royal
0301008260xxx* czarny/black
0301008280xxx* biały/white
0301008220xxx* czerwony/red

1/20

MOQ opakowanie

packing

GILA

Kurtka nieprzemakalna, mikrowłókno polarowe, strona 
wewnętrzna powlekana TPU, odporność na przenikanie wody 
5000 mm, przepuszczalność pary wodnej 3000 g/m2/dobę, 
rozmiary S-XXXL

Waterproof jacket, micro polar fleece bonded polyester mesh 
with TPU lamination, water resistance 5000mm, vapour 
transmission 3000 g/m2/24hours, sizes S - XXXL

Zastosowanie: magazyn, czas wolny
Application: warehouse, leisure

kod/code   kolor/colour

0301009110xxx* zielono-pomarańczowy/green-orange
0301009120xxx* czerwono-czarny/red-black
0301009160xxx* czarno-pomarańczowy/black-orange

1/20

MOQ opakowanie

packing
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BONDI

Kurtka polarowa ocieplana sztucznym futrem (baranek), 
100% poliester, rozmiary XS-XXXL

Fleece jacket, artificial boa lining, 100% polyester, sizes XS - XXXL

Zastosowanie: przemysł budowlany, rolnictwo, transport, czas 
wolny
Application: building industry, agricultural industry, transportation, 
leisure

kod/code   kolor/colour

0301006000xxx*  szary/grey
0301006090xxx*  pomarańczowy/orange

1/10

MOQ opakowanie

packing

podšívka beránek
 lining akryl fur

GALSTON

HI-TECH kurtka polarowa z podszewką, 100% poliester, 
czerwona, niebieska, rozmiary S-XXXL

Polyester HI-TECH fleece jacket with lining, red and blue colours, 
sizes S - XXXL

Zastosowanie: magazyn, czas wolny
Application: warehouse, leisure

kod/code   kolor/colour

0301001020xxx*  czerwony/red
0301001052xxx*  granatowy/navy
0301001060xxx*  czarny/black

1/10

MOQ opakowanie

packing



GARMENTS JACKETS - ČERVA

127

* see explanation on page 389

KARELA

Kurtka polarowa bez podszewki, 280 g/m2, 100% poliester, 
rozmiary XS-XXXL

Fleece jacket without lining, 280 g/m2, 100% polyester, sizes 
XS - XXXL

Zastosowanie: magazyn, czas wolny
Application: warehouse, leisure

kod/code   kolor/colour

0301006200xxx*  szary/grey
0301006220xxx*  czerwony/red
0301006252xxx*  niebieski/royal
0301006241xxx*  granatowy/navy
0301006260xxx*  czarny/black
0301006280xxx*  biały/white

1/20

MOQ opakowanie

packing

RANDWIK

Kurtka polarowa z podszewką, wzmocnione ramiona i łokcie, 
100% poliester, rozmiary S-XXXL

Fleece jacket with lining, reinforced shoulders and elbows, 100% 
polyester, sizes S - XXXL

Zastosowanie: magazyn, czas wolny
Application: warehouse, leisure

kod/code   kolor/colour

0301006115xxx*  zielony/green
0301006120xxx*  czerwony/red
0301006140xxx*  granatowy/navy
0301006160xxx*  czarny/black

1/10

MOQ opakowanie

packing

wzmocnione ramiona i łokcie
reinforced shoulders and elbows


