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ROCKDALE

Ocieplana kamizelka nieprzemakalna z podszewką nylonową 
powlekaną poliuretanem, kaptur w kołnierzu, podszewka 
poliestrowa z zamkiem błyskawicznym, możliwość wykonania 
haftu, rozmiary S-XXXL

Thermoinsulated waterproof vest, nylon / PU, hood in collar, 
polyester lining with inner zipper suitable for broidery, sizes 
S - XXXL

Zastosowanie: magazyn, czas wolny
Application: warehouse, leisure

kod/code   kolor/colour

0303003660xxx*  czarny/black

NYALA

Ocieplana kamizelka nieprzemakalna, 100% poliester powlekany 
PCV, ocieplenie i podszewka poliester, kieszeń wewnętrzna 
na telefon komórkowy, rozmiary S-XXXL

Waterproof, thermoinsulated vest, 100% polyester with PVC 
coating, polyester lining and padding, inside pocket for mobil 
phone, sizes S - XXXL

Zastosowanie: magazyn, czas wolny
Application: warehouse, leisure

kod/code   kolor/colour

0303001000xxx* szaro-czarny/grey-black
0303001010xxx* zielono-czarny/green-black
0303001020xxx* czerwono-czarny/red-black
0303001040xxx* granatowo-czarny/navy-black

kurtka NYALA, strona 110
jacket NYALA, page 110

kaptur w kołnierzu
hood in collar

1/20

MOQ opakowanie

packing

1/20

MOQ opakowanie

packing



GARMENTS VESTS - ČERVA

129

* see explanation on page 389

KSUOL

Ocieplana kamizelka nieprzemakalna, 100% poliester, podszewka 
polarowa, kieszeń wewnętrzna na telefon komórkowy, rozmiary 
S-XXXL

Thermoinsulated waterproof vest, 100% polyester, fleece liner, 
inside pocket for mobile phone, sizes S - XXXL

Zastosowanie: magazyn, czas wolny
Application: warehouse, leisure

kod/code   kolor/colour

0303001360xxx*                        czarno-pomarańczowy/black-orange

BEAVER

Nieprzemakalna kamizelka ocieplana wełną poliestrową, 100% 
poliester powlekany PCV, podszewka poliestrowa z zamkiem 
błyskawicznym, możliwość wykonania haftu,, rozmiary S-XXXL

Waterproof padded vest, 100% polyester with PVC coating, 
polyester lining with zipper suitable for machine embroider, 
sizes S - XXXL

Zastosowanie: magazyn, czas wolny
Application: warehouse, leisure

kod/code   kolor/colour

0303002442xxx*  granatowy/navy
0303002460xxx*  czarny/black
0303002410xxx*  zielony/green

zamek błyskawiczny z boku 
dla wygodnego siedzenia

zip on the sides for  
comfortable seating

1/20

MOQ opakowanie

packing

1/20

MOQ opakowanie

packing
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TRITON

Kamizelka ocieplana, poliester-bawełna, z naszytymi kieszeniami, 
rozmiary M-XXXL

Padded vest, polyester-cotton, patch pockets, sizes M - XXXL

Zastosowanie: magazyn, czas wolny
Application: warehouse, leisure

kod/code   kolor/colour

0303002810xxx*  zielony/green
0303002840xxx*  granatowy/navy
0303002860xxx*  czarny/black

DAVIDA

Ocieplana kamizelka ze sztruksowymi naramiennikami, poliester 
/ bawełna, podszewka z nylonu, ocieplenie z poliestru, 
rozmiary M-XXXL

Thermoinsulated vest with corduroy shoulders, polyester / 
cotton, nylon lining, polyester padding, sizes M - XXXL

Zastosowanie: magazyn, czas wolny
Application: warehouse, leisure

kod/code   kolor/colour

0303002910xxx*  zielony/green
0303002940xxx*  granatowy/navy
0303002960xxx*  czarny/black

1/20

MOQ opakowanie

packing

1/20

MOQ opakowanie

packing
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ROSEVILLE

Damska kamizelka ocieplana obustronna, jedna strona 100% 
nylon, druga strona 100% poliester polar, rozmiary XS-XXXL
 
Ladies thermoinsulated reversible vest, one side 100% nylon, 
other side 100% polyester polar fleece, sizes XS - XXXL

Zastosowanie: magazyn, czas wolny
Application: warehouse, leisure

kod/code   kolor/colour

0303003741xxx* granatowy-niebieski/navy-royal
0303003760xxx* brązowo-czarny/brown-black
0303003790xxx* pomarańczowo-brązowo/orange-brown

GEMINI

Obustronna kamizelka ocieplana, poliester-bawełna, rozmiary 
M-XXXL

Reversible padded vest, polyester-cotton, sizes M - XXXL

Zastosowanie: magazyn, czas wolny
Application: warehouse, leisure

kod/code   kolor/colour

0303002710xxx* zielono-granatowy/green-navy
0303002720xxx* czerwono-granatowy/red-navy

obustronna
reversible 

1/20

MOQ opakowanie

packing

1/20

MOQ opakowanie

packing
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GRUS

Kamizelka obustronna, kombinacja nylon (jasny beż) i polar 
(ciemnoszary), rozmiary S-XXXL

Reversible vest, combination of nylon (light beige) and fleece 
(dark-grey), sizes S - XXXL

Zastosowanie: magazyn, czas wolny
Application: warehouse, leisure

kod/code   kolor/colour

0303001180xxx*  beżowo-szary/beige-grey

TEMPE

Kamizelka polarowa, naramienniki materiałowe, praktyczne 
kieszenie, rozmiary S-XXXL

Fleece vest with textile fabric shoulders, practical pockets,  
sizes S - XXXL

Zastosowanie: magazyn, czas wolny
Application: warehouse, leisure

kod/code   kolor/colour

0303001840xxx* granatowy/navy
0303001890xxx* pomarańczowo-granatowy/orange-navy

naramienniki materiałowe
textile fabric shoulders

obustronna
reversible 

1/20

MOQ opakowanie

packing

1/20

MOQ opakowanie

packing
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COATI

Lekka kamizelka softshellowa, strona wewnętrzna powlekana 
polarem, rozmiary S-XXXL

Light softshell vest, fleece inside, sizes S - XXXL

Zastosowanie: magazyn, czas wolny
Application: warehouse, leisure

kod/code   kolor/colour

0303001620xxx*  czerwono-szary/red-grey
0303001660xxx*  czarno-szary/black-grey

TRIOK

Lekka kamizelka nieprzemakalna obustronna z praktycznymi 
kieszeniami, poliester powlekany PCV, podszewka poliester, 
rozmiary M-XXXL

Light waterproof vest with functional pockets, polyester 
with PVC coating, polyester lining, sizes M - XXXL

Zastosowanie: magazyn, czas wolny
Application: warehouse, leisure

kod/code   kolor/colour

0303002210xxx*  zielony/green
0303002240xxx*  granatowy/navy

CORONA

Lekka kamizelka robocza z praktycznymi kieszeniami, poliester/
bawełna, rozmiary S-XXXL

Light working vest with practical patch pockets, polyester/
cotton, sizes S - XXXL

Zastosowanie: magazyn, czas wolny
Application: warehouse, leisure

kod/code   kolor/colour

0303002610xxx*  zielony/green
0303002660xxx*  czarny/black
0303002682xxx*  szary/grey

1/20

MOQ opakowanie

packing

1/20

MOQ opakowanie

packing

1/40

MOQ opakowanie

packing


