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Art. 4550

Fartuch długi
zapinany na napy
modelujące cięcia pionowe
karczki przodów odcinane
podkrój szyi w kształcie litery „V”
w środkowej części przodów i tyłu – tkanina w paski
dwie kieszenie dolne wykończone kontrastowym
odszyciem
rękawy krótkie wykończone kontrastowym mankietem
pasek kontrastowy z regulacją, z tyłu w talii
zaczep na identyfikator na lewej piersi
zaczep na klucze w prawej kieszeni
tkanina: 65%PES, 35%BW, 210 g/m2
dostępne rozmiary: od S do XXL
kolory:

*
45
90

*
43
90

15
90

*Proszę pytać o czas realizacji.

Art. 4552

Fartuch krótki
zapinany na napy
modelujące cięcia pionowe
karczki przodów odcinane
podkrój szyi w kształcie litery „V”
w środkowej części przodów i tyłu – tkanina w paski
dwie kieszenie dolne wykończone kontrastowym odszyciem
rękawy krótkie wykończone kontrastowym mankietem
pasek kontrastowy z regulacją, z tyłu w talii
zaczep na identyfikator na lewej piersi
zaczep na klucze w prawej kieszeni
tkanina: 65%PES, 35%BW, 210 g/m2
dostępne rozmiary: od S do XXL
kolory:
zaczep na klucze w prawej kieszeni
*
45
90

*
43
90

15
90

zaczep na identyfikator
*Proszę pytać o czas realizacji.

Art. 4551

Fartuch długi
zapinany na napy
modelujące cięcia pionowe
karczki przodów odcinane w kolorze
białym
podkrój szyi w kształcie litery „V”
dwie kieszenie dolne wykończone
kontrastowym odszyciem
rękawy krótkie wykończone mankietem
w kolorze białym
pasek kontrastowy z regulacją,
z tyłu w talii
zaczep na identyfikator na lewej piersi
zaczep na klucze w prawej kieszeni
tkanina: 65%PES, 35%BW, 180 g/m2
dostępne rozmiary: od S do XXL
kolory:

*
44
90

*
42
90

14
90

*Proszę pytać o czas realizacji.

Art. 4553

Fartuch krótki
zapinany na napy
modelujące cięcia pionowe
karczki przodów odcinane
w kolorze białym
podkrój szyi w kształcie litery „V”
dwie kieszenie dolne wykończone
kontrastowym odszyciem
rękawy krótkie wykończone
mankietem w kolorze białym
pasek kontrastowy z regulacją,
z tyłu w talii
zaczep na identyfikator
na lewej piersi
zaczep na klucze w prawej kieszeni
tkanina: 65%PES, 35%BW, 180 g/m2
dostępne rozmiary: od S do XXL
kolory:

Art. 4554

Fartuch wkładany przez głowę
*
44
90

*
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90
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90

zaszewki modelujące w przodzie i tyle
karczek przodu w kolorze białym
dwie kieszenie dolne naszywane
paski po bokach regulujące obwód talii
fartuch wykończony lamówką
zaczep na identyfikator na lewej piersi
zaczep na klucze w prawej kieszeni

*Proszę pytać o czas realizacji.

tkanina: 65%PES, 35%BW, 180 g/m2
dostępne rozmiary: od S do XXL
kolory:
Art. 5015

Spodnie damskie
*
76
90

*
75
90

74
90

*Proszę pytać o czas realizacji.

zapinane na guzik, po bokach guma dopasowująca
rozporek zapinany na zamek
dwie kieszenie wpuszczane
nogawki wykończone podwinięciem
tkanina: 65%PES / 35%BW, 210g/m2
dostępne rozmiary: od 34 do 52
kolory:

*
51
30

*
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*Proszę pytać o czas realizacji.

Art. 0103

Czapka z daszkiem
cztery wywietrzniki
obwód regulowany plastikowym zapięciem z tyłu
tkanina: 65%PES / 35%BW, 245g/m2
rozmiar: uniwersalny
kolory:

22
30

50
30

60
40

30
40

40
30

80
10

Art. 6302

Spodnie ogrodniczki
górna część karczka z tkaniny kontrastowej
na karczku kieszeń z patką zapinaną na rzepy
rozporek zapinany na zamek
dwie kieszenie dolne wpuszczane
elastyczne ściągacze po bokach
dwie kieszenie tylne z patkami zapinanymi na napy
jedna kieszeń miarowa na prawej nogawce
pasek na narzędzia na boku lewej nogawki
szelki z regulacją na rozdzielcze klamerki
nogawki wykończone obrębem
tkanina: 60%BW / 40%PES, 315g/m2
dostępne rozmiary: od S do XXXL
kolory:

tkanina: 60%BW / 40%PES, 315g/m2
dostępne rozmiary: od S do XXXL
kolory:

*
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*Proszę pytać o czas realizacji.

*
07
90

Bluza
zapinana na zatrzaski
karczki przednie i tylny z tkaniny kontrastowej
podkrój szyi wykończony kołnierzem
jedna kieszeń piersiowa na telefon na prawym przodzie
jedna kieszeń piersiowa z patką na lewym przodzie
jedna kieszeń wewnętrzna
dwie kieszenie dolne naszywane
rękawy wykończone mankietami z regulacją
pod pachami wywietrzniki
dół bluzy wykończony paskiem z regulacją obwodu

*
06
90

Art. 3302

*
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90

03
90
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90
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*Proszę pytać o czas realizacji.

Art. 1002

Kurtka PILOT
chroniąca przed zimnem do -30°C
zapinana na zamek kryty plisą
podkrój szyi wykończony kołnierzem
dwie kieszenie piersiowe, zapinane na zamek,
nad lewą zaczep na identyfikator
dwie kieszenie dolne, cięte z listewkami
jedna kieszeń wewnętrzna
rękawy wykończone ściągaczem
na lewym rękawie kieszeń zapinana na zamek,
z przegródką na długopis i kieszonką na telefon
dół kurtki wykończony paskiem z wszytą gumą

-30°C

tkanina wodoodporna: 70%PES / 30%BW, 230g/m2
dostępne rozmiary: od S do XXXL
kolory:

ENV 342
50
30

30
40

40
30

Art. 5302

Spodnie do pasa
zapinane na guzik
rozporek zapinany na zamek
dwie kieszenie wpuszczane
zaczep na klucze po prawej stronie, pod paskiem
dwie kieszenie tylne, kryte patkami
kieszeń miarowa na prawej nogawce
pasek na narzędzia na boku lewej nogawki
nogawki wykończone obrębem
tkanina: 60%BW / 40%PES, 315g/m2
dostępne rozmiary: od 46 do 66
kolory:

-30°C

kolory:

ENV 342

22
30

tkanina wodoodporna: 70%PES / 30%BW, 230g/m2
dostępne rozmiary: od S do XXXL

20
30

Kurtka KOALA
chroniąca przed zimnem do -30°C
zapinana na zamek kryty plisą zapinaną na zatrzaski
podkrój szyi wykończony kołnierzem
kaptur dopinany na zamek
dwie kieszenie piersiowe cięte z listewkami, nad lewą zaczep
na identyfikator
dwie podwójne kieszenie dolne z mieszkami, kryte patkami
jedna kieszeń wewnętrzna
w pasie tunel ściągany sznurkiem od wewnątrz, z tyłu wszyta guma
rękawy wykończone obrębem, wewnątrz wszyty
ściągacz ochronny
na lewym rękawie kieszeń zapinana na zamek
z przegródką na długopis i kieszonką na telefon
dół kurtki wykończony obrębem z sznurkiem

30
40

40
30

art. 1001
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Art. 2253

Kamizelka
zapinana na zamek
na barkach zakładki na rzepy regulujące długość
na przodach wzmocnienia pod kieszeniami
jedna prawa kieszeń piersiowa z przegródkami i paskiem,
kryta patką
jedna lewa kieszeń piersiowa z przegródkami i paskiem
po dwie wiszące kieszenie z przodu i z tyłu,
doszyte do dołu kamizelki
podtrzymywacze na założenie pasa narzędziowego
tył z dzianiny
tkanina: 70%PES / 30%BW, 230 g/m2
dostępne rozmiary: od S do XXXL
kolory:

40
30

Art. 2300

Kamizelka ocieplana
zapinana na zamek, kryty plisą
podkrój szyi wykończony stójką
karczki przednie i tylny z tkaniny kontrastowej
jedna kieszeń piersiowa na telefon na prawym przodzie
jedna kieszeń wewnętrzna
dwie naszywane kieszenie dolne
tył kamizelki wydłużony
tkanina: 60%BW / 40%PES, 315 g/m2
dostępne rozmiary: od S do XXXL
kolory:
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*Proszę pytać o czas realizacji.

Art. 1375

Kurtka POLAROWA
zapinana na zamek
podkrój szyi wykończony wysoką stójką
karczki przodów odcinane
dwie kieszenie przednie z wypustkami,
zapinane na zamek
rękawy wykończone mankietem z gumą
dół wykończony tunelem z sznurogumką,
regulującą obwód
tkanina: 100%PES, 280 g/m2
dostępne rozmiary: od S do XXXL
kolory:
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40

40
30
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