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 7241B

 Półbuty bezpieczne skórzane, podnosek 
stalowy, wkładka antyprzebiciowa 
stalowa
Rozmiary: 35 – 48
EN  20345 S1P SRC

 7241CK

 Półbuty bezpieczne skórzane, wodo-
odporne, podnosek stalowy, wkładka 
antyprzebiciowa z włókna kompozyto-
wego
Rozmiary: 35 – 48
EN  20345 S3 SRC

 7243BK

Trzewiki bezpieczne skórzane, podnosek 
stalowy, wkładka antyprzebiciowa 
z włókna kompozytowego
Rozmiary: 35 – 48
EN  20345 S1P SRC

 7243CK

Trzewiki bezpieczne skórzane, wodood-
porne, z systemem szybkiego zdejmowa-
nia, podnosek stalowy, wkładka anty-
przebiciowa z włókna kompozytowego
Rozmiary: 35 – 48
EN  20345 S3 RS SRC

 7243CR

 Trzewiki bezpieczne skórzane, wodoodpor-
ne, z podeszwą gumową i systemem szyb-
kiego zdejmowania, podnosek stalowy, 
wkładka antyprzebiciowa stalowa 
Rozmiary: 35-48
EN 20345 S3 RS HRO SRC

 7243FT

Trzewiki zawodowe skórzane, wodo-
odporne, bez podnoska, bez wkładki 
antyprzebiciowej   
Rozmiary: 35-48
EN 20347 O2 FO SRC

7239C

Trzewiki wysokie bezpieczne skórzane, 
wodoodporne, podnosek stalowy, 
wkładka antyprzebiciowa stalowa, 
z membraną termoizolacyjną i wzmocnie-
niem noska z poliuretanu
Rozmiary: 35 – 48
EN 20345 S3 CI SRC

7243PL

 Trzewiki bezpieczne skórzane, wodoodpor-
ne, podszewka z futerkiem, podnosek sta-
lowy, wkładka antyprzebiciowa stalowa
   Rozmiary: 35 – 48
EN  20345 S3 SRC

podszewka z futerkiem

 7246BK

Półbuty bezpieczne zamszowe, perforo-
wane, podnosek stalowy, wkładka anty-
przebiciowa z włókna kompozytowego
Rozmiary: 35 – 48
EN  20345 S1P SRC
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 7245BK

 Trzewiki bezpieczne skórzane, wodood-
porne, z systemem szybkiego zdejmo-
wania i osłoną sznurowadeł zapinaną na 
rzep, podnosek stalowy, wkładka anty-
przebiciowa z włókna kompozytowego
Rozmiary: 35 – 48
EN  20345 S3 RS SRC

 7247BK

Sandały bezpieczne skórzane, perforowa-
ne, podnosek stalowy, wkładka antyprze-
biciowa z włókna kompozytowego
Rozmiary: 35 – 48
EN  20345 S1P SRC

7200BKK

 Półbuty bezpieczne skórzane, wodood-
porne, podnosek polimerowy, wkładka 
antyprzebiciowa z włókna kompozyto-
wego
  
Rozmiary: 35 – 48
EN  20345 S3 SRC

7201BKK

Trzewiki bezpieczne skórzane, wodood-
porne, podnosek polimerowy, wkładka 
antyprzebiciowa z włókna kompozyto-
wego
Rozmiary: 35 – 48
EN  20345 S3 SRC

 7216SN

 Sandały bezpieczne zamszowe, perfo-
rowane, z paskiem zapinanym na rzep, 
podnosek polimerowy, wkładka antyprze-
biciowa z włókna kompozytowego   
Rozmiary: 36 – 48
EN 20345 S1P SRC

ILOŚĆ OGRANICZONA

510707

Sandały bezpieczne zamszowe, perforo-
wane, zapinane na rzep, podnosek 
z włókna szklanego, wkładka antyprzebi-
ciowa tekstylna
Rozmiary: 36 – 48
EN 20345 S1P SRC WALKSAFE

510745

Półbuty bezpieczne, przewiewne, 
zamszowe ze wstawkami z siatki, 
podnosek z włókna szklanego, wkładka 
antyprzebiciowa tekstylna
Rozmiary: 37 – 47
EN 20345 S1P SRC WALKSAFE

Półbuty bezpieczne zamszowe, wstawki 
z przewiewnej siateczki, osłona noska, 
podnosek polimerowy, wkładka anty-
przebiciowa z włókna kompozytowego
Rozmiary: 35-48
EN 20345 S1P SRC

Półbuty bezpieczne zamszowe, osłona 
noska, podnosek polimerowy, wkładka 
antyprzebiciowa z włókna kompozyto-
wego
Rozmiary: 35-48
EN 20345 S1P SRC

 7223PEK

 7224PEK
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7212FG

Półbuty bezpieczne zamszowe, perforo-
wane, osłona noska, podnosek polimero-
wy, wkładka antyprzebiciowa z włókna 
kompozytowego*
Rozmiary: 35 – 48
EN 20345 S1P SRC

7213FG

Półbuty bezpieczne zamszowe, wstawki 
z siateczki, podnosek polimerowy, wkład-
ka antyprzebiciowa z włókna kompozyto-
wego*
    Rozmiary: 35 – 48
EN 20345 S1P SRC

*Obuwie FLEX ze względu na rodzaj elastycznej po-
deszwy z poliuretanu o jednej gęstości, jest szczególnie 
polecane dla pracowników magazynowych, serwisan-
tów oraz w transporcie i usługach (np. hotelarskich)

Elastyczna 
podeszwa

7214FN

Półbuty bezpieczne z wodoodpornego 
nubuku Action, osłona noska, podnosek 
polimerowy, wkładka antyprzebiciowa 
z włókna kompozytowego*
    Rozmiary: 35 – 48
EN  20345 S3 SRC

Elastyczna 
podeszwa

 7212LG

Półbuty bezpieczne damskie, zamszowe, 
perforowane, ze wstawkami z siateczki, 
podnosek polimerowy, wkładka antyprzebi-
ciowa z włókna kompozytowego, lekkie – 
rozmiar 38 ok. 380 g*
 Rozmiary: 34 – 42
EN 20345 S1P SRC

 7214LN

Półbuty bezpieczne damskie, zamszowe,
wodoodporne, osłona noska, podnosek 
polimerowy, wkładka antyprzebiciowa 
z włókna kompozytowego, lekkie – rozmiar 
38 ok. 380 g*
 Rozmiary: 34 – 42
EN 2035 S3 SRC

 7215FN

Półbuty typu mokasyny,    bezpieczne
z wodoodpornego nubuku Action, 
osłona noska, podnosek polimerowy, 
wkładka antyprzebiciowa z włókna 
kompozytowego*
Rozmiary: 35-48
EN 20345 S3 SRC

Elastyczna 
podeszwa

Elastyczna 
podeszwa

Elastyczna 
podeszwa

7310CRK

Trzewiki bezpieczne skórzane, wodood-
porne, sznurowane, system szybkiego 
zdejmowania, osłona sznurowadeł 
zapinana na rzep, szwy trudnopalne, 
odporna na ścieranie podeszwa gumo-
wa, osłona noska, podnosek polimero-
wy   , wkładka antyprzebiciowa z włókna 
kompozytowego
 Rozmiary: 35-48
EN 20345 S3 RS HRO SRC

7218FN

Trzewiki bezpieczne z wodoodpornego 
nubuku ACTION, osłona noska, system 
szybkiego zdejmowania, podnosek 
polimerowy, wkładka antyprzebiciowa z 
włókna kompozytowego*
    Rozmiary: 35 – 48
EN  20345 S3 RS SRC

Elastyczna 
podeszwa

 7238WR

Trzewiki bezpieczne zamszowe ze 
wstawkami z nylonu, wodoodporne, 
z podeszwą gumową i systemem 
szybkiego zdejmowania, podnosek 
polimerowy, wkładka antyprzebiciowa 
z włókna kompozytowego
Rozmiary: 35 – 48
EN  20345 S3 RS WR HRO SRC
WR – obuwie wodoodporne, po 1000 krokach w zbiorniku 
z 3 cm wody, mokra powierzchnia wewnętrzna musi być  
mniejsza/równa 3 cm2 (plama)

HIT!

Pełna dostępność – koniec lutego

Elastyczna 
podeszwa
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Półbuty bezpieczne z przewiewnej sia-
teczki, stabilizujący zapiętek, podeszwa 
z gumy nitrylowej, podnosek polimero-
wy, wkładka antyprzebiciowa z włókna 
kompozytowego
 Rozmiary: 35 – 48
EN 20345 S1P HRO SRC

510131

Półbuty bezpieczne, z wodoodpornej 
tkaniny technicznej, odporne na prze-
tarcia, bardzo wytrzymałe, podnosek 
polimerowy, wkładka antyprzebiciowa 
poliestrowa
Rozmiary: 37 – 47
EN 20345 S3 SRC

HIT!

510198

Półbuty bezpieczne z mikrofi bry, perforowa-
ne z podeszwą wymuszającą prawidło-
wą postawę, podnosek stalowy, wkładka 
antyprzebiciowa niemetalowa
  Rozmiary: 38 – 48
EN 20345 S1P SRC

510777

Półbuty bezpieczne ESD wykonane z mi-
krofi bry i siateczki KPU, podnosek polime-
rowy, wkładka antyprzebiciowa tekstylna
Rozmiary: 37 – 47
EN 20345 S1P SRC ESD 

515142

Trzewiki bezpieczne, z wodoodpornej 
tkaniny technicznej odporne na prze-
tarcia, bardzo wytrzymałe, podnosek 
polimerowy, wkładka antyprzebiciowa 
poliestrowa
Rozmiary: 37 – 47
EN 20345 S3 SRC

HIT!

7315AN

Półbuty bezpieczne z zamszu i mikrofi bry, 
wodoodporne, podnosek polimerowy, 
wkładka antyprzebiciowa z włókna 
kompozytowego

    Rozmiary: 35 – 48
EN 20345 S3 SRC

7318AN

Trzewiki bezpieczne z zamszu i mikrofi -
bry, wodoodporne, podnosek polimero-
wy, wkładka antyprzebiciowa z włókna 
kompozytowego
Rozmiary: 35 – 48
EN 20345 S3 SRC

7352A

7352G

Półbuty bezpieczne z przewiewnej 
siateczki ze wstawkami z TPU, stabi-
lizujący zapiętek, podeszwa z gumy 
nitrylowej, podnosek polimerowy, 
wkładka antyprzebiciowa z włókna 
kompozytowego
 Rozmiary: 38 – 48
EN 20345 S1P HRO SRC

roz. 42
~450 g

roz. 42
~450 g

0-Gravity
zero grawitacji

0-Gravity
zero grawitacji

7355V

Trzewiki bezpieczne z siateczki, wodood-
porne, ze wstawkami z TPU, stabilizujący 
zapiętek, podeszwa z gumy nitrylowej, 
podnosek polimerowy, wkładka anty-
przebiciowa z włókna kompozytowego 
 Rozmiary: 38 – 48
EN 20345 S3 HRO SRC 

roz. 42
~450 g

0-Gravity
zero grawitacji

ILOŚĆ OGRANICZONA
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7356G

Półbuty bezpieczne, bardzo lekkie, 
z wodoodpornej mikrofi bry ze wstaw-
kami z TPU, stabilizujący zapiętek, po-
deszwa z wytrzymałej gumy nitrylowej, 
podnosek polimerowy, wkładka anty-
przebiciowa z włókna kompozytowego
 Rozmiary: 38 – 48
EN 20345 S3  HRO SRC 

roz. 42
~460 g

0-Gravity
zero grawitacji

7357G

Trzewiki bezpieczne, z wodoodpornej 
mikrofi bry, ze wstawkami z TPU, sta-
bilizujący zapiętek, podeszwa z wy-
trzymałej gumy nitrylowej, podnosek 
polimerowy, wkładka antyprzebiciowa 
z włókna kompozytowego
 Rozmiary: 38 – 48
EN 20345 S3  HRO SRC 

roz. 42
~480 g

0-Gravity
zero grawitacji

roz. 42
~490 g

0-Gravity
zero grawitacji

7376A

Sandały bezpieczne z mikrofi bry i siatecz-
ki, perforowane, zapiętek stabilizujący 
część piętową, tradycyjnie sznurowane, 
elastyczne sznurowadła, podeszwa 
z wytrzymałej gumy nitrylowej, podnosek 
polimerowy, wkładka antyprzebiciowa 
z włókna kompozytowego
  Rozmiary: 39 – 48
EN 20345 S1P HRO SRC ESD

7362B

Półbuty zawodowe z siateczki ze 
wstawkami z TPU, stabilizujący zapię-
tek, podeszwa z wytrzymałej gumy, bez 
podnoska, bez wkładki antyprzebi-
ciowej
 Rozmiary: 39 – 48
EN 20347 O1 FO HRO SRC

roz. 42
~330 g

0-Gravity
zero grawitacji

7363N

Półbuty zawodowe z siateczki wodood-
pornej ze wstawkami TPU, stabilizujący 
zapiętek, podeszwa z wytrzymałej gumy 
nitrylowej, bez podnoska, bez wkładki 
antyprzebiciowej
  Rozmiary: 39 – 48
EN 20347 O2 FO HRO SRC

roz. 42
~330 g

0-Gravity
zero grawitacji

7352LG

Półbuty bezpieczne, damskie, z prze-
wiewnej siateczki, ze wstawkami 
z TPU i EVA, podnosek polimerowy, 
podeszwa z wytrzymałej gumy nitrylo-
wej, wkładka antyprzebiciowa z włókna 
kompozytowego
 Rozmiary: 34 – 42
EN ISO 20345:2011 S1P HRO SRC

roz. 38
~380 g

0-Gravity
zero grawitacji

7356LN

Półbuty bezpieczne, damskie, 
z wodoodpornej mikrofi bry, ze wstaw-
kami z TPU i EVA, podnosek polimerowy, 
podeszwa z wytrzymałej gumy nitrylo-
wej, wkładka antyprzebiciowa z włókna 
kompozytowego
 Rozmiary: 34 – 42
EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC

roz. 38
~460 g

0-Gravity
zero grawitacji

ILOŚĆ OGRANICZONA

510224

Półbuty bezpieczne z perforowanej na-
tłuszczonej skóry licowej, bardzo dobrze 
oddychające, podszewka hydrofi lowa, 
przeciwwilgociowa, podnosek stalowy, 
wkładka antyprzebiciowa tekstylna
  Rozmiary: 39 – 47
EN 20345 S1P SRA
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 7340R

Półbuty bezpieczne z siateczki, ze wstaw-
kami z poliuretanu, osłona noska, podno-
sek aluminiowy, wkładka antyprzebiciowa 
z włókna kompozytowego
  Rozmiary: 36 – 47
EN  20345 S1P SRC ILOŚĆ OGRANICZONA

 7341N

Półbuty bezpieczne z mikrozamszu, 
wodoodporne ze wstawkami z poliureta-
nu, osłona noska, podnosek aluminiowy, 
wkładka antyprzebiciowa z włókna 
kompozytowego
  Rozmiary: 36 – 47
EN  20345 S3 SRC

7293HN

Półbuty bezpieczne z nubuku, wodoodpor-
ne, z systemem zwiększającym stabil-
ność stopy, trwałe gumowe urzeźbienie, 
ze wzmocnieniem noska,     podnosek 
stalowy, wkładka antyprzebiciowa z 
włókna kompozytowego
Rozmiary: 39 – 47
20347 S3 HRO HI SRC

7294HM

Trzewiki bezpieczne ze skóry licowej 
impregnowanej mieszaniną tłuszczową, 
wodoodporne z podeszwą VIBRAM®, 
podnosek z włókna szklanego, wkładka an-
typrzebiciowa z włókna kompozytowego
Rozmiary: 39 – 48
EN 20345 S3 HRO HI WR SRC

570005

 Buty wysokie zawodowe z PCW, pod-
szewka z płótna bawełnianego, wysoka 
elastyczność tworzywa nawet w niskich 
temperaturach (do -20° C), podeszwa 
z protektorem antypoślizgowym, bez 
podnoska i wkładki antyprzebiciowej
Rozmiary: 38 – 46
EN ISO 20347 OB SRA

570110

Buty wysokie bezpieczne z PCW, podno-
sek stalowy, wkładka antyprzebiciowa 
stalowa
Rozmiary: 38 – 48
EN 20345 S5 SRC

570400

Obuwie techniczne, super lekkie, wy-
konane w technologii TPR / tech-fabric, 
wierzch z tkaniny wodoodpornej przysto-
sowanej do niskich temperatur, podszew-
ka z polaru*
    Rozmiary: 38 – 47

570105

Buty wysokie bezpieczne z mieszaniny 
PCW i gumy nitrylowej, podnosek sta-
lowy, wkładka antyprzebiciowa ze stali 
nierdzewnej
Rozmiary: 37 – 48
EN  20345 S5 SRC

510717

Sandały bezpieczne, zamszowe, perforo-
wane zapinane na rzep, ESD
– Podszewka hydrofi lowa z siatki 
– Wkładka wyjmowana z pamięcią ( EVA/guma)
– Podnosek z włókna szklanego i tekstylna wkładka 
   antyprzebiciowa
 Rozmiary: 38 – 47
EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD

STREET

ILOŚĆ OGRANICZONA
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7328...

Buty wysokie z PCW i kauczuku 
nitrylowego, podnosek stalowy, 
wkładka antyprzebiciowa stalowa

7328A – pomarańczowe
7328N – czarne
   
  Rozmiary: 38 – 47
EN  20345 S5 SRC

7328A

7398TNT

 Wkładki do butów typu „Carbon” wyko-
nane z tworzywa perforowanego*
Rozmiary: 35 – 48

7398GEL

 Wkładki do butów ze wstawkami 
żelowymi, anatomicznie 
wyprofi lowane   *
Rozmiary: 35 – 48

7398EF

Wkładki do butów z pianki poliureta-
nowej, anatomicznie wyprofi lowane, 
z grubszą częścią piętową dla lepszej 
amortyzacji   *
   Rozmiary: 35 – 48

7398ESD

Wkładki wymienne niezbędne w certy-
fi kowanym obuwiu ESD, anatomicznie 
wyprofi lowane, oddychające, z powłoką 
antybakteryjną zapobiegającą powsta-
waniu nieprzyjemnego zapachu*
Rozmiary: 35 – 48

7398T

 Wkładki do butów z izolacją WINTHERM, 
anatomicznie wyprofi lowane, 70% poli-
estru powlekanego aluminium, 30% poli-
etylenu, spojone z włókniną syntetyczną, 
antyelektrostatyczne, oddychające, szyb-
ko wchłaniające wilgoć, przeciwzapacho-
we, antybakteryjne, przeciwgrzybicze*
   Rozmiary: 35 – 48

7398U

 Wkładki uniwersalne do butów GEL, 
do samodzielnego docinania rozmiarów*
Rozmiary: 36/40, 41/46

7398UP

Wkładki uniwersalne z żelem TPE 
o cytrusowym zapachu, konstrukcja 
anatomiczna z podparciem łuku stopy, 
do samodzielnego docinania rozmiarów*
Rozmiary: 35/40 i 41/46

550070

ICE GRIPPER – antypoślizgowe, nabijane 
ćwiekami nakładki na buty wykonane 
z termoplastycznej gumy
– Łatwe do założenia, pasują do wszystkich butów
– Do stosowania na śliskich lub oblodzonych 
   nawierzchniach
– Sprawdzają się nawet w temp. do -40°C
Zgodne z dyrektywą 89/686/EEC
Rozmiary: M(39-44),  L(45-48)

9583DP

 Wkłady zapachowe 
do butów 
(2 sztuki 
w opakowaniu)*

ZIMOWE

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

HIT!

7328N
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* Produkt nie jest klasyfi kowany jako ŚOI i wobec 
tego nie podlega obowiązkowi deklaracji CE

L
cm
100
120
140

7399 A|N100
7399 A|N120
7399 A|N140

7399 A/N
Sznurowadła, opakowanie 10 par*

545046

Podkolanówki techniczne, 52% Meryl 
Skin-Life®, 48% poliamid*
– Nieuciskający  mankiet
– Elastyczna gumka stabilizująca kostkę i stopę
– Wzmocnienia w okolicach palców i w części 
   piętowej
– Antybakteryjne, 
   antyzapachowe, 
   antystatyczne
Rozmiary:  
35/38 
39/42
43/46
47/49

545048

Skarpety techniczne, 70% bawełny 
czesanej, 23% poliamidu, 6% tkaniny 
Cordura®, 1% elastanu*
– Nieuciskający mankiet
– Gumka stabilizująca kostkę i stopę
– Wzmocnione ochronnie z przodu,  na podbiciu, 
   z tyłu na ścięgnie Achillesa i z boku na kostce
– Wzmocnienia w okolicach palców, w części piętowej
    i golenia
– Antybakteryjne, antyzapachowe, antystatyczne
Rozmiary:  
35/38
39/42
43/46
47/49

7431P

Skarpety z nylonu i bawełny, część 
podeszwowa z materiału frotte z włók-
na bambusowego, dwie pary w opako-
waniu: jedna para czarno-szara i jedna 
pomarańczowo-czarna*
Rozmiary:  
39/42
42/46

7421

– Stopa i pięta wzmocnione
– Anatomiczny kształt
– Nieuciskające
– Elastyczne w śródstopiu
– O właściwościach: antybakteryjnych, 
   przeciwdrobnoustrojowych, antyzapachowych,
– Absorbują wilgoć, minimalizują pocenie się ciała
– Materiał bardziej wytrzymały od bawełny,  
   przewiewny i oddychający

 Rozmiary:  39/42, 43/46

Skarpety długie frotte (podkolanówki)*

SKARPETY z materiału z nitek 
nylonowych i naturalnych 

bambusowych

7423

Skarpety*

7425

Skarpety przewiewne*

7427

Skarpety przewiewne z osłoną kości 
piszczelowej*

7429

Skarpety, przewiewne*
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7900...

Spodnie robocze z wieloma kieszeniami
7900G – szare
7900P – niebieskozielone
7900V – zielone
7900B – niebieskie

NOWA linia EASY

Ubrania robocze wykonane z płótna T/C, 
65% poliestru, 35% bawełny, 260 g/m², 
do wstawek wzmacniających i kieszeni 
na nakolanniki zastosowano tkaninę 
poliestrową typu „OXFORD” 220 g/m²
   Rozmiary:  XS, S, M, L,  XL, XXL, XXXL, XXXXL

7907...

Kamizelki robocze
7907G – szare
7907P – niebieskozielone

Spodnie robocze na szelkach
7903G – szare
7903P – niebieskozielone

7903... 7905G

   Kombinezony robocze, szare

7909...

Kurtki robocze
7909G – szare
7909P – niebieskozielone
7909V – zielone
7909B – niebieskie
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linia BASIC

7840BL

7840-49BL

Spodnie robocze 
ze wstawkami 
elastycznymi 
w talii po bokach

Ubrania robocze, płótno T/C 245 g/m2, 
65% poliestru, 35% bawełny, granatowe
Rozmiary: S, M, L,  XL, XXL, XXXL

BASIC

7849BL

Kurtki robocze, ściągacz elastyczny 
w talii

Dr
ug

i g
at

un
ek

 –
 d

o 
w

yc
ze

rp
an

ia
 za

pa
su

Drugi gatunek – do wyczerpania zapasu

Drugi gatunek – do wyczerpania zapasu

+

SUPER CENA

W JESZCZE NIŻSZEJ CENIE
ZESTAW

linia EASY

Ubrania robocze, płótno T/C, 
65% poliestru, 35% bawełny; 260 g/m2, 
kolor szary, wstawki pomarańczowe

   Rozmiary:  XS, S, M, L,  XL, XXL, XXXL, XXXXL

7905E

   Kombinezony robocze, szare
– Czarne wstawki wzmacniające i specjalne kieszenie 
na nakolanniki wykonane z poliestru typu „Oxford“/
poliuretan, 220 g/m2

7907E

Kamizelki robocze, szare
– Czarne wstawki wzmacniające z poliestru typu 
„Oxford“/ poliuretan, 220 g/m2

IL
OŚ
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RA
N
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N
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7870E

   Spodnie robocze, lekkie, granatowe
– Wstawki wzmacniające i specjalne kieszenie na 
   nakolanniki wykonane z poliestru typu „Oxford“/
   poliuretan, 220 g/m2

78..

Kamizelki robocze, lekkie
7867E – szare
7877E – granatowe
– Wstawki wzmacniające wykonane z poliestru typu 
   „Oxford“/ poliuretan, 220 g/m2

linia EASY LIGHT

Ubrania robocze, płótno T/C, 
65% poliestru, 35% bawełny; 180 g/m2, 
wstawki pomarańczowe
   Rozmiary:  XS, S, M, L,  XL, XXL, XXXL, XXXXL

LIGHT

ILOŚĆ OGRANICZONA
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78..

Kombinezony robocze, lekkie
7865E – szare
7875E – granatowe
– Wstawki wzmacniające i specjalne kieszenie na 
   nakolanniki wykonane z poliestru typu „Oxford“/
   poliuretan, 220 g/m2

ILOŚĆ OGRANICZONA

7879E

Kurtki robocze, lekkie, granatowe
– Wstawki wzmacniające wykonane z poliestru typu 
   „Oxford“/ poliuretan, 220 g/m2

ILOŚĆ OGRANICZONA

linia STRETCH

Ubrania robocze ze streczem, płótno T/C, 
250 g/m2, 63% poliestru, 34% bawełny, 
3% streczu, szare, fason dopasowany, 
wzmocnienie w kroku i wstawki ela-
styczne w talii po bokach
 Rozmiary:  XS, S, M, L,  XL, XXL, XXXL

7833ST

Spodnie robocze na szelkach
– Dwie duże kieszenie boczne, jedna z małą kieszonką
– Dwie tylne kieszenie zapinane na rzep
– Duża lewa kieszeń na udzie zapinana na rzep, 
   z kieszonką na identyfi kator
– Kieszeń na przymiar i uchwyt na młotek
– Kieszenie na nakolanniki

7835ST

 Kombinezony robocze
– Dwie duże kieszenie boczne, jedna z małą kieszonką
– Dwie tylne kieszenie zapinane na rzep
– Dwie kieszenie na piersi
– Duża lewa kieszeń na udzie zapinana na rzep, 
   z kieszonką na identyfi kator
– Kieszeń na przymiar i uchwyt na młotek
– Kieszenie na nakolanniki

linia COTTON & STRETCH

Ubrania robocze 97% bawełny, 3% tkaniny 
elastycznej, 220 g/ m2, fason dopasowany
Rozmiary: XS, S, M, L,  XL, XXL, XXXL

7939G

Kurtka robocza
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7930G 7933G

7935G

Spodnie robocze Spodnie robocze na szelkach

Kombinezon roboczy

linia SUPER/BLU

Ubrania robocze, 100% bawełny, 
gramatura 270 g/m2, stopień kurczenia 
się materiału +/–2%, niebieskie

Tęgości
44 i 46
48 i 50
52 i 54
56 i 58
60 i 62
64

Rozmiary
S

M
L

XL
XXL

XXXL

–
–
–
–
–
–

–

Dwie tęgości na rozmiar

435210

Kurtki robocze
– Kieszonka na piersi
– Dwie kieszenie na wysokości 
   pasa
– Kołnierz z dwuwarstwowego 
   materiału
– Zapinany na guziki zakryte 
   listwą

435220

Spodnie robocze
– Dwie kieszenie boczne
– Jedna tylna kieszeń po prawej stronie zapinana 
   na guzik
– Jedna kieszeń na przymiar po prawej stronie 
– Zapięcie w pasie na guzik

435260

Fartuch/kitel roboczy
– Kieszonka na piersi
– Dwie kieszenie na wysokości pasa
– Kołnierz z dwuwarstwowego materiału
– Zapinany na guziki zakryte listwą
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linia SUPER/BLU HV

435230

Spodnie robocze
– Dwie kieszenie boczne
– Kieszeń boczna z patką zapinana na rzep na lewej 
   nogawce z dodatkową przegródką na długopis
– Kieszeń na przymiar 
   na prawej nogawce
– Tylna kieszeń po prawej 
   stronie zapinana na guzik
– Rozporek zapinany 
   na guziki

Ubrania robocze, 100% dekatyzowanej 
bawełny, z pasami odblaskowymi, 
gramatura 270 g/m2, stopień kurczenia 
się materiału +/–2%, niebieskie

Tęgości
44 i 46
48 i 50
52 i 54
56 i 58
60 i 62
64

Rozmiary
S

M
L

XL
XXL

XXXL

–
–
–
–
–
–

Dwie tęgości na rozmiar

435255

Bluza robocza, 270 g/m2

– Dwuwarstwowy kołnierzyk koszulowy
– Dwie kieszenie na piersi z patką i guzikiem
– Przednie zapięcie na guziki, zakryte patką
– Pas z zapięciem na guzik
– Mankiety zapinane na guziki

linia BETA MULTI NORMS

Ubrania robocze z materiału T/C, 
250 g/m2, chroniące przed wieloma 
zagrożeniami: gorącem, płomieniami, 
efektami łuku elektrycznego, procesami 
spawalniczymi i chemikaliami, granatowe
Rozmiary:  XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL

7940

7949

Spodnie robocze

Kurtka robocza

EN ISO 
11611:2015

Classe 1

EN ISO
11612:2015

A1 B1 C1

EN 1149-5:
2018

EN13034:2005
+A1:2009

Type 6

IEC 61482-2:
2018

APC 1

EN ISO 
11611:2015

Classe 1

EN ISO
11612:2015

A1 B1 C1

EN 1149-5:
2018

EN13034:2005
+A1:2009

Type 6

IEC 61482-2:
2018

APC 1

linia RAIN

Ubrania robocze, wodoodporne, 
wykonane z poliestru powlekanego 
PCW, ze szwami podklejanymi 
termicznie, granatowe
Rozmiary:  XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

7970

 Spodnie robocze
– W pasie sznurek pozwalający na regulację
EN 343

7979

Kurtki robocze
– Chowany kaptur
– Mankiety z zapięciami na rzep pozwalającymi 
   na regulację
– Dwie głębokie przednie kieszenie
EN 343
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4620...

Komplet przeciwdeszczowy wykonany 
z materiału poliester/PCV, 360 g/m2

462009 – zielone
462010 – żółte
462011 – pomarańczowe
 Rozmiary: S, M, L,  XL, XXL, XXXL ( w wersji 
pomarańczowej brak rozmiaru S)

7530

Spodnie z dżinsu z domieszką sterczu 
ze wzmocnieniami poliestrowymi, 98% 
bawełny, 2% sterczu
– Kieszenie na nakolanniki wykonane z poliestru
– Fason dopasowany
Rozmiary:  XS, S, M, L,  XL, XXL, XXXL

7525

Spodnie z dekatyzowanego dżinsu 
z domieszką streczu, 68% bawełny, 
29% poliestru, 3% streczu, 284 g/m2

Rozmiary:  XS, S, M, L,  XL, XXL, XXXL

HIT!

7528

Spodnie dżinsowe z domieszką streczu, 
postarzane - efekt spranego materiału, 
98% bawełny, 2% streczu
Rozmiary:  XS, S, M, L,  XL, XXL, XXXL

* Produkt nie jest klasyfi kowany jako ŚOI i wobec 
tego nie podlega obowiązkowi deklaracji CE

436510

Spodnie dżinsowe RIDER, 
95% bawełny, 5% elastanu*
– Elastyczny bawełniany dżins, postarzany – efekt 
   spranego materiału
– Dwie kieszenie boczne i dodatkowa przegródka 
   na bilon po lewej stronie
– Podwójna kieszeń boczna na lewej nogawce; jedna 
   z klapką, a druga zapinana na zamek błyskawiczny; 
   uchwyt na młotek
– Wzmocniona podwójna 
   kieszeń na prawej nogawce 
   z miejscem na przymiar 
   i drobne narzędzia
– Dwie pojemne tylne 
   kieszenie
– Rozporek zapinany 
   na metalowy zamek 
   błyskawiczny i guzik
Rozmiary:
46, 48, 50, 52, 54, 
56, 58, 60

NOWOŚĆ
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7650

Spodnie robocze elastyczne, szare z po-
marańczowymi wstawkami 260 g/m², 
wykonane z tkaniny  90% nylonu, 10% 
spandexu
– Z tyłu wyższy stan 
   dla lepszej ochrony pleców
– Zwiększona odporność 
   na rozdarcie w kroku
– Dwie boczne kieszenie, 
   w lewej schowana 
   kieszonka zapinana 
   na zamek
– Dwie tylne kieszenie 
   zapinane na klapki
– Kieszeń boczna 
   z klapką na lewej 
   nogawce 
   i uchwyt na młotek
– Na froncie prawego 
   uda poziomo 
   zapinana 
   na suwak kieszeń 
   na przymiar
– Dwie duże kieszenie 
   na nakolanniki 
   wykonane nową 
   metodą z osłoną 
   wlotu
– Końcówki nogawek wykończone u dołu 
   tkaniną wzmacniającą z poliestru
Rozmiary:  XS, S, M, L,  
XL, XXL, XXXL

Dowiedz się więcej o linii 
„Top Line” skanując kod QR

436194

Spodnie robocze PANTHER  moro, 100% 
bawełny, 220 g/m²
– Dwie kieszenie boczne
– Jedna kieszeń naszyta na lewej nogawce z klapką 
    na rzep + kieszeń na długopis i kieszeń na telefon
– Jedna podwójnie wzmocniona kieszeń naszyta na 
   prawej nogawce, z kieszenią na przymiar i pętlą 
   na młotek
– Dwie duże tylne kieszenie 
   z patką na rzep
– Zapięcie z przodu 
   na zamek błyskawiczny
– Elastyczne wstawki 
   w pasie
– Wstawki 
   wzmacniające 
   w kroku
Rozmiary:  
S, M, L,  XL, XXL, 
XXXL

7816...

Spodnie robocze, płótno 65% poliestru, 
35% bawełny 260 g/m2

– Fason dopasowany
– Wzmocnione w kroku
– Kieszenie na nakolanniki
– Dolna część nogawek wzmocniona poliestrem 
   600D
– Dłuższe w tylnej części pasa dla ochrony pleców
– Elastyczne tylne wstawki dla swobodniejszych 
   ruchów
– Duże kieszenie przednie i jedna mała
– Dwie kieszenie tylne zapinane na guziki
– Duże kieszenie boczne, w jednej 
   pokrowiec na identyfi kator
– Uchwyt na młotek

7816G – szare
7816BL – granatowe

Rozmiary: XS, S, M, L,  XL, XXL, XXXL

7817N

7818LN

Spodnie trekkingowe HEAVY, 90% nylonu, 
10% stretchu, 265 g/m²*
– Wzmocnione wstawki na kolanach, w kroku 
   i u dołu nogawek
Rozmiary: S, M, L, XL, XXL

Spodnie robocze damskie z wieloma 
kieszeniami, 97% bawełny, 3% sterczu, 
220 g/m²
– Wstawki elastyczne 90% nylonu, 10% spandexu, 
   260 g/m²
– Kieszenie na nakolanniki i wzmocnienie dołu nogawek, 
   poliester 300D
– Wstawki elastyczne na wewnętrznej stronie nogawek 
   i w talii po bokach
– Fason dopasowany
Rozmiary: XS, S, M, L, 
XL, XXL, XXXL

* Produkt nie jest klasyfi kowany jako ŚOI i wobec 
tego nie podlega obowiązkowi deklaracji CE
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7880SC

Spodnie robocze, płótno T/C 290 g/m2, 
63% poliestru, 34% bawełny, 3% streczu
– Wzmocnione w kroku
– W talii po bokach wstawki elastyczne
Rozmiary:  XS, S, M, L,  XL, XXL, XXXL

7600...

7610...

Spodnie robocze trekkingowe HEAVY, 
90% nylonu, 10% sterczu, 265 g/m²
7600G – szare
7600N – czarne
– Wstawki wzmacniające na kolanach i z tyłu dla 
   zwiększenia wytrzymałości
– Wstawki odblaskowe
– Fason dopasowany
Rozmiary: 
XS, S, M, L, 
XL, XXL, XXXL

Spodnie robocze trekkingowe LIGHT, 90% 
nylonu, 10% sterczu, 140 g/m²
– Wstawki wzmacniające na kolanach i z tyłu dla 
   zwiększenia wytrzymałości
– Wstawki odblaskowe
– Fason dopasowany

7610G – ciemno-szare
7610N – czarne
Rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

431009

431025

Koszula fl anelowa, FLANELLA, 100% 
bawełny, 155 g/m2*
Rozmiary:  M, L,  XL, XXL

Koszula z przędzy barwionej, 100% 
bawełny, 150 g/m2 *
Rozmiary:  S, M, L,  XL, 
XXL, XXXL

431012

Koszula z długimi rękawami 
OXFORD M/L, 70% bawełny Oxford, 30% 
poliestru, 140 g/m2*
Rozmiary:  S, M, L,  XL, XXL

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

TRICOLORE

Koszulki polo z długim rękawem, 
100% bawełny, 190-200 g/m2*
– Bawełna „drapana” (ta technologia powoduje, 
   że materiał jest przyjemniejszy w kontakcie z ciałem)
– Splot materiału „pique”- materiał dobrze 
   oddychający
– Stylowe rozcięcia po bokach

471056 – granatowe
471057 – szare
471058 – czarne
Rozmiary:   S, M, L,  XL, XXL

ILOŚĆ OGRANICZONA
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471080
7549NE

Koszulka polo THAITI, 100% bawełny, 
190-200g/m2*
– Kołnierzyk koszuli zapinany na trzy guziki
– Kontrastujący kolor fi oletowy pod kołnierzykiem 
   i wewnątrz
Rozmiary: S, M, L,  XL, XXL

T-shirt, 100% bawełny, 150 g/m2, wy-
godny i praktyczny, odpowiedni zarów-
no do pracy jak i do rekreacji*
Rozmiary: XS, S, M, L,  XL, XXL, XXXL

POLO TRICOLORE

Koszulki polo, 100% bawełny, 
190-200 g/m2*
– Bawełna „drapana” (ta technologia powoduje, 
   że materiał jest przyjemniejszy w kontakcie z ciałem)
– Splot materiału „pique”- materiał dobrze 
   oddychający

471031 – granatowe
471032 – szare
471033 – czarne
471034 – błękitne
Rozmiary: S, M, L, XL, XXL

POLO ECO

7550...Koszulki polo, 100% bawełny, 190 g/m2*
– Bawełna „drapana” (ta technologia powoduje, 
   że materiał jest przyjemniejszy w kontakcie z ciałem)
– Splot materiału „pique”- materiał dobrze 
   oddychający
– Rozcięcia na dole po bokach

471027 – granatowe
471028 – zielone
471029 – jasnoszare
471030 – niebieskie
471037 – żółte
Rozmiary:   S, M, L,  XL, XXL

T-shirt, wykonany z poliestru, 120 g/m2, 
z zastosowaniem technologii 37,5®*
– Pozwala pracować bardziej komfortowo, utrzymuje 
   optymalną ciepłotę ciała, regulując wilgotność 
   będącą w kontakcie ze skórą, hypoalergiczny, 
   przyjazny dla skóry

7550G – szary z czarnymi, pomarańczo-
wymi i odblaskowymi detalami
7550N – czarny z szarymi, pomarańczo-
wymi i odblaskowymi detalami
Rozmiary:   S, M, L,  XL, XXL

T-SHIRTY 145

 T-shirty, 100% bawełny, 150 g/m2*
471002 – antracytowe
471003 – czerwone
471004 – żółte
471005 – białe
471006 – granatowe
471007 – szare
471008 – czarne
471009 – pomarańczowe
Rozmiary:   S, M, L,  XL, XXL

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ
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JACKSON

Kamizelki Softshell JACKSON, 
95% poliestru, 5% elastanu, 310 g/m2

– Dwie kieszenie w talii zapinane na zamek, z małymi 
   wstawkami odblaskowymi
– Dwie kieszenie wewnętrzne w talii
– Zapinane na zamek
– Otwory na ręce z elastycznym obramowaniem
– Kołnierz ściągany sznurkiem
– Wewnętrzna strona kamizelki z miękkiego 
   mikropolaru (również na kołnierzu)

422091 – czarne
422094 – granatowe
Rozmiary: S, M, L,  XL, XXL, XXXL

* Produkt nie jest klasyfi kowany jako ŚOI i wobec 
tego nie podlega obowiązkowi deklaracji CE

Kamizelki watowane (100%poliestru), 
65% poliestru, 35% bawełny
– Dwie duże zewnętrzne kieszenie zamykane na rzep, 
   dwie kieszenie wpuszczane do wewnątrz zamykane 
   na zamek, dwie średnie kieszenie na piersi 
   zamykane na rzep, jedna kieszeń wewnętrzna
– Kamizelki zapinane na zamek błyskawiczny, 
   przykryte klapą na zatrzaski
– Kołnierz-stójka wiatroszczelny
– Otwór na rękę z elastycznym wykończeniem
– Boczne gumki do regulacji talii

422042 – granatowe
422044 – szare
Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL 
(brak XXXL w wersji szarej)

ANNECY

SION

 Kamizelki pikowane, 100% poliestru, 
60-65 g/m2

– Trzy zewnętrzne kieszenie zapinane na zamek
– Kołnierz-stójka miękki, chroniący przed wiatrem
– Otwór na rękę z elastycznym wykończeniem
– Na dole kamizelki i przy kołnierzu regulacja obwodu

422052 – czarno-czerwone
422053 – granatowo-zielone
Rozmiary: S, M, L,  XL, XXL, XXXL

422009

Kamizelka Softshell KIEL z watowaną 
podszewką, 94% poliestru, 6% elastanu, 
300 g/m2

– Wodoodporne, oddychające i wiatroodporne
– Membrana TPU
– Wyściółka 100% poliestru
Rozmiary:  M, L,  XL, XXL, XXXL

TAMPERE

Kamizelki watowane z nylonu ze 
wstawkami Softshell, 30 g/m2

422011 – antracytowo-czarne
422021 – granatowo-czarne
422028 – czarne
Rozmiary:  S, M, L,  XL, XXL, XXXL

422039

Kamizelka robocza pikowana NEBRASKA 
100% poliestru, 190 g/m2

– Wodoodporne, oddychające i wiatroodporne
– Podwójna membrana TPU
– Boczne wstawki softshellowe bez podszewki  
– Pikowane w wysokiej częstotliwości
Rozmiary:  M, L,  XL, XXL, XXXL
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455047

422097

Kamizelka z polaru 
MALE, 190 g/m2

Rozmiary: 
 M, L,  XL, XXL, 
XXXL

Kamizelka Softshell 
ALABAMA, 
95% poliestru, 
5% elastanu, 
310 g/m2

Rozmiary:  
M, L,  XL, XXL, XXXL

* Produkt nie jest klasyfi kowany jako ŚOI i wobec 
tego nie podlega obowiązkowi deklaracji CE

CONVOY

Kamizelki robocze z wieloma kieszeniami 
CONVOY 65% poliestru 35% bawełny, 
250 g/m2

– Wstawki z tkaniny technicznej na ramionach
– Wstawki z materiału refl eksyjnego na plecach 
   i na piersiach

422066 – szare
422067 – granatowe
  Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL

455084

 Bluza damska CERMIS LADY, 65% 
poliestru, 35% bawełny, 290 g/m2*
– Kołnierz zapinany na zamek
– Szwy w kontrastowym kolorze
– Rękawy i dół bluzy zakończone ściągaczami
Rozmiary:  XS, S, M, L,  XL

455125

Kurtka damska Softshell BARRIE, 
94% poliestru, 6% elastanu, 310 g/m2

– Dwie kieszenie w talii i jedna na lewym rękawie 
   zapinane na zamek błyskawiczny
– Dwie wewnętrzne kieszenie w talii
– Kołnierz-stójka
– Miękkie i ciepłe mikropolarowe wnętrze
Rozmiary: XS, S, M, L, XL

ILOŚĆ OGRANICZONA

7635N

 Bluza polarowa lekka, 180 g/m2*
Rozmiary:  XS, S, M, L,  XL, XXL, XXXL

420027

MISTER 2000 TOP, kurtka z poliestru/
PCW – odporna na wyjątkowe złe 
warunki atmosferyczne
ODPINANA PODPINKA HUSKY:
– Watowanie z poliestru, dwie kieszenie z przodu i jedna 
   kieszeń wewnętrzna, kołnierz z aksamitu, zapinana 
   na zatrzaski
– Może być noszona samodzielnie, odpinane rękawy
KURTKA ZEWNĘTRZNA: 
– Podszewka poliestrowa, cztery zewnętrzne kieszenie, 
   jedna z przegródką na telefon komórkowy 
   z przegródką na długopis, zapinana na zamek 
   kryty listwą zapinaną na zatrzaski, kaptur chowany 
   z zapięciem na rzep, elastyczne mankiety z zapięciem 
   na rzep, sznurek ściągający w talii
Rozmiary: S, M, L,  XL, XXL, XXXL

ILOŚĆ OGRANICZONA
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Bluza z grubego elastycznego polaru, 
zapinana na długi zamek, 95% poliestru, 
5% spandexu, 280 g/m2*
– Na lewej piersi i na rękawach naszycia ze 
   wzmacniającego materiału
– Na lewej piersi kieszeń na zamek błyskawiczny
– Stylowa wstawka z materiału refl eksyjnego 
   na plecach 
Rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

7657N

455054

Kurtka  polarowa CORK, 100% poliestru, 
345 g/m2

– Zewnętrzne kieszenie: dwie w talii i jedna na piersi, 
   zapinane na zamek
– Neoprenowe wstawki po bokach
– Zapięcie na zamek błyskawiczny z ochroną podbródka
– Ściągacze u dołu
– Kontrastujące czerwone rygle i suwaki
   Rozmiary: S, M, L, XL, XXL

NAVIS

Kurtki  polarowe, 100% poliestru, 

300 g/m2

– Jedna kieszeń na piersi zapinana na zamek
– Dwie kieszenie w talii zapinane na zamek
– Jedna wewnętrzna kieszeń z siatkową podszewką
– Zapięcie na zamek błyskawiczny z przodu z osłoną 
   na brodę
– Kontrastujące czerwone uchwyty do suwaków

455055 – niebieskie
455056 – szare antracytowe
Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL

GSTAAD

Bluzy GSTAAD z mikropolaru, 100% 
poliestru, 200 g/m2

– Dwie zewnętrzne kieszenie w talii zapinane 
   na zamek
– Elastyczne mankiety
– Czerwone uchwyty do suwaków

455095 – niebieskie
455096 – czarne
Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL

CANAZEI

Bluzy polarowe, 100% poliestru, 
280 g/m2

455021 – czarne
455022 – pomarańczowe
455028 – granatowe
Rozmiary: S, M, L, XL, XXL

FELPA

Bluzy, 50% bawełny i 50% poliestru, 
280 g/m2*
455031 – czarne
455033 – szare
455010 – granatowe
   Rozmiary: M, L, XL, XXL
Wersja granatowa dostępna również w rozmiarach: S, XXXL
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455043

7637G

455059

455072

Bluza LIENZ zapinana na zamek, 
65% poliestru, 35% bawełny, 
295 g/m2*
Rozmiary:  
XS, S, M, L,  XL, 
XXL, XXXL

Bluza polarowa ze wstawkami Softshell 
z długim zamkiem i z kapturem, 
270 g/m²*
Rozmiary:  XS, S, M, 
L,  XL, XXL, XXXL

Bluza CERMIS zapinana na krótki zamek, 
65% poliestru, 35% bawełny, 290g/m2*
Rozmiary:  S, M, L,  
XL, XXL, XXXL

Bluza DAVOS zapinana na zamek, 
65% poliestru, 35% bawełny, 290 g/m2*
Rozmiary:  S, M, L,  
XL, XXL, XXXL

BREZ

Bluzy typu MULTIPOCKET, 35% bawełny, 
65% poliestru, 310 g/m2*
– Dwie wewnętrzne kieszenie w talii
– Ciepłe i miękkie od wewnątrz
– Mankiety i kołnierz ze ściągaczem

455080 – granatowe
455081 – szare
   Rozmiary:  S, M, L,  XL, XXL, XXXL

455076

Bluza CORTINA zapinana na zamek, 65% 
poliestru, 35% bawełny, 290 g/m2*
Rozmiary:  S, M, L,  
XL, XXL, XXXL

455079

Bluza CHAMONIX zapinana na zamek, 
dzianina wewnętrznie łączona z polarem 
ze wstawkami 100% poliestru Ripstop, 
435 g/m2*
Rozmiary:  S, M, L,  
XL, XXL, XXXL

7658CM

Kurtka Softshell, 94% poliestru, 6% span-
dexu, 290 g/m2*
– Z wodoodporną, wiatroszczelną, oddychającą 
   membraną TPU (odporność na nacisk słupa 
   wody 8000 mm – oddychalność MVP 8000)
Rozmiary: S, M, L,  XL, XXL, XXXL

NOWOŚĆ
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* Produkt nie jest klasyfi kowany jako ŚOI i wobec 
tego nie podlega obowiązkowi deklaracji CE

 VWJK112 455115

Kurtka Softshell z odpinanym kapturem, 
100% poliestru, membrana z poliureta-
nu – mikropolar 100% poliestru, tkanina 
trzywarstwowa*
– Elementy odblaskowe
– Zamek błyskawiczny z przodu, wodoodporny
– Tył kurtki dłuższy, mankiety regulowane na rzep, 
   kołnierz chroniący brodę
– Dwie zewnętrzne kieszenie zapinane na rzep, jedna 
   wielofunkcyjna kieszeń wewnętrzna
 Rozmiary: S, M, L, XL

Kurtka Softshell ALMONT 94% poliestru, 
6% spandexu*
– Podszewka poliestrowa
– Wstawki techniczne na przedramionach
– Odblaskowe wstawki na rękawach i ramionach
– Elastyczne mankiety
 Rozmiary: S, M, L, XL, XXL

7684

Kurtka Softshell, 94% poliestru, 6% 
spandexu, 290 g/m2*
– Podszewka 100% poliestru
– Membrana TPU zapewniająca wodoodporność 
   8000 mm i oddychalność 1000 g/m²/24h
– Trzy kieszenie zapinane na suwak, jedna z uchwytem
   na identyfi kator
– Dwie kieszenie wewnętrzne
– Sznurek do regulacji w pasie
– Mankiety zapinane na rzep pozwalający na regulację
– Element odblaskowy na kołnierzu
Rozmiary: S, M, L,  XL, XXL, XXXL

BUFFALO

Kurtki  Softshell BUFFALO, 
94% poliestru, 6% elastanu, 310 g/m2

– Dwie  boczne kieszenie, zamek błyskawiczny plus 
   jedna  kieszeń na suwak na lewym ramieniu
– Dwie  wewnętrzne kieszenie w talii
– Miękka podszewka z mikropolaru

455122 – niebieskie
455123 – czarne
Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL

455128

Kurtka Softshell  VENICE, 100% poliestru, 

230 g/m2

– Dwie kieszenie w talii zapinane na zamek
– Dwie wewnętrzne kieszenie w pasie
– Zamek błyskawiczny z przodu z odblaskowymi 
   wstawkami
– Wzmocnione mankiety i talia
– Miękka i ciepła podszewka
Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL

422184

Kurtka BRISTOL LIGHT z poliestru/PU
– Podszewka z mikro siatki – zapewnia dystans 
   pomiędzy kurtką a ciałem
– Dwie zewnętrzne kieszenie w talii zapinane 
   na zamek
– Dwie wewnętrzne kieszenie
– Otwór w podszewce zapinany na zamek 
   umożliwiający dokonanie personalizacji na plecach
– Wiatroszczelny kołnierz ze ściągaczem
– Elastyczne mankiety i ściągacz u dołu kurtki
Rozmiary: S, M, L, XL, XXL

ILOŚĆ OGRANICZONA

ILOŚĆ OGRANICZONA

ILOŚĆ OGRANICZONA

Tylko małe rozmiary
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7670G

Kurtka z poliestru Oxford 300D powleka-
nego poliuretanem, wodoodporna,
– Wodoodporna, wiatroszczelna i oddychająca 
   (odporność na nacisk słupa wody 2000 mm – 
   oddychalność MVP 2000)
– Podszewka z poliestru 210T, ocieplenie z poliestru, 
   120 g/m2 korpus, 100 g/m2 rękawy
– Z odpinanym kapturem i wzmocnieniami na rękawach
Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL

7674NG

Kurtka robocza z ociepleniem 
z GRAFENEM, 80 g/m2

– Materiał zewnętrzny: przód i ramiona materiał 
   softshell (96% poliestru, 4% spandexu), tył i rękawy 
   100% nylonu 20D
– Materiał wewnętrzny: 100% poliestru
Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL

VWJK1059BG

Kurtka z poliestru 300D Oxford powleka-
na poliuretanem, podszewka 180 g/m2

– Szerokie odblaskowe szwy na ramionach 
– Odblaskowa taśma na odpinanym kapturze
Rozmiary:  S, M, L,  XL, XXL, XXXL

PN-EN 343
klasa 4-1

VWJK397

Kurtka robocza z grubą podszewką
i kapturem
– Wierzch: 100% poliestru z oddychającą powłoką 
   poliuretanową
– Podszewka na wysokości tułowia: polar z ociepleniem
– Wnętrze rękawa: gruba Taffeta
– Kaptur gruby, wypinany, ze sznurkiem do regulacji 
– Regulowane mankiety z zapięciem na rzep,  
   wykończone dodatkowo wewnętrznym ściągaczem
– Zapięcie na zamek błyskawiczny z patką 
   na zatrzaski i z ochroną brody
– Kieszeń na prawej piersi z zapięciem na zamek
– Dwie zewnętrzne kieszenie w talii zapinane 
   na zamek ukryty pod patką
– Dwie wewnętrzne kieszenie typu „napoleonka”
– Dodatkowe elementy odblaskowe w postaci 
   lamówek
 Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL

 7739I

Kurtka krótka pikowana IGLOO
z kapturem
– Wierzch: 100% poliestru Dobby
– Podszewka: 100% poliestru Taffeta
– Watowanie: 250g/m2   
Rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL

ILOŚĆ OGRANICZONA

420121

Kurtka OTTAWA z nylonu Ripstop i pod-
szewką z wyściółką z poliestru, 140g/m2

Rozmiary:  S, M, L,  XL, XXL, XXXL

422124

Kurtka T/C LABOR pikowana 
i watowana, z odpinanymi rękawami, 
65% poliestru, 35% bawełny
– Materiał zewnętrzny 160 g/m²
– Watowanie z poliestru: korpus 180 g/m², 
   rękawy 140 g/m²
– Podszewka z poliestru
Rozmiary:  S, M, L,  XL, XXL, XXXL
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* Produkt nie jest klasyfi kowany jako ŚOI i wobec 
tego nie podlega obowiązkowi deklaracji CE

420151

Kurtka WINNIPEG z poliestru, watowa-
na, wodo/wiatroodporna, oddychająca, 
ze składanym kapturem, 245 g/m2

Rozmiary:  S, M, L,  XL, XXL, XXXL

420153

Kurtka VANCOUVER 3w1 z poliestru Oxford 
wodo/wiatroodporna, oddychająca
– Kurtka zewnętrzna 210 g/m²
– Kurtka wewnętrzna 130 g/m²
Rozmiary:  S, M, L,  XL, XXL, XXXL

Kurtka 
wewnętrzna

420153

420161

Kurtka Softshell CALGARY z podszewką 
i odpinanym pikowanym kapturem, 
95% poliestru, 5% elastanu, 180 g/m2

Rozmiary:  S, M, L,  XL, XXL, XXXL

420172

Kurtka Softshell LUBECA z podszewką, 
odpinanym kapturem i rękawami, 94% 
poliestru, 6% elastanu, 300 g/m2

Rozmiary:  S, M, L,  XL, XXL, XXXL

422109

Kurtka T/C WINTER, 65% poliestru, 
35% bawełny z podszewką i kołnierzem 
z futra syntetycznego
Rozmiary:  S, M, L,  XL, XXL, XXXL

BERGEN

Kurtki watowane z nylonu ze wstawkami 
Softshell, 30 g/m2

422136 – szaro-czarne
422137 – granatowo-czarne
422138 – czarne
Rozmiary:  S, M, L,  XL, XXL, XXXL



26

ZIMOWA

* Produkt nie jest klasyfi kowany jako ŚOI i wobec 
tego nie podlega obowiązkowi deklaracji CE

422150

Kurtka SAVOIA, 65% poliestru, 35% 
bawełny
– Wyściółka i podszewka z poliestru
– Odpinane rękawy
Rozmiary:  S, M, L,  XL, XXL, XXXL

422169

Kurtka PORTOFINO, 100% poliestru, 
70 g/m²
Rozmiary:  S, M, L,  XL, XXL, XXXL

420059

Kurtki wielosezonowe NEW TICINO, 4 w 1
WYPINANA KURTKA WEWNĘTRZNA
– Watowana, wypełnienie i podszewka z poliestru
– Może być noszona bez kurtki zewnętrznej, 
   po odpięciu rękawów również jako kamizelka 
– Dwie zewnętrzne kieszenie i jedna wewnętrzna 
KURTKA ZEWNĘTRZNA
– Taśma refl eksyjna o szerokości 5cm
– Zgrzewane szwy
– Zapięcie na zamek błyskawiczny zakrywany 
   listwą dopinaną na napy
– Chowany, wypinany kaptur
– Rękawy regulowane za pomocą zapięcia na rzep 
– Poliestrowa podszewka
Rozmiary: S, M, L, XL, XXL

Kurtka 
wewnętrzna

Produkt nie jest klasyfi kowany jako ŚOI i wobec 

420092

Kurtka TACOMA z poliestru / PCW
– Podszewka z mikropolarem na plecach
– Cztery zewnętrzne kieszenie, oprawka na 
   identyfi kator
– Dwie wewnętrzne kieszenie
– Boczne zamki do regulacji talii na dole
– Wąskie  taśmy  odblaskowe  na plecach
– Podszewka odpinana na plecach ułatwia 
   personalizację kurtki
– Z przodu zapięcie na suwak, przykryte klapą 
   zapinaną na zatrzaski
– Wiatroszczelny kołnierz, chowany kaptur
– Wewnętrzne mankiety z dzianiny
– Odpinane rękawy, zmieniają kurtkę w kamizelkę
Rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

420152

Kurtka ICELAND  3 w 1 z poliestru/PCW 
z chowanym kapturem
Wewnętrzny, odpinany polar, 100% poliestru:
– Można nosić samodzielnie
– Dwie  zewnętrzne kieszenie w pasie zapinane 
   na zamek  błyskawiczny
Kurtka zewnętrzna:
– cztery zewnętrzne kieszenie, plus jedna mała 
   kieszeń na prawym ramieniu z zamkiem 
   błyskawicznym
– Wzmocnienia na łokciu z jaśniejszej tkaniny
– Zapięcie na zamek błyskawiczny przykryte klapą 
   na rzep
– Elastyczne mankiety
Rozmiary: S, M, L, XL, XXL

ILOŚĆ OGRANICZONA

7904E

Kurtka robocza z pikowaną podszewką, 
65% poliestru, 35% bawełny, 260 g/
m², wstawki wzmacniające z poliestru 
OXFORD 220 g/m²
Rozmiary: XS,  S, M, L ILOŚĆ OGRANICZONA
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421118

Kurtka watowana KENT, 
65% poliestru, 35% bawełny
– Wyściółka w 100% poliestrowa, podszewka 
   z mikropolarem
– Pięć zewnętrznych kieszeni: dwie z zatrzaskami, 
   dwie z suwakiem, jedna na rzep z oprawką 
   na identyfi kator
– Dwie wewnętrzne kieszenie
– Odpinane rękawy
– Taśmy odblaskowe na plecach i kieszeni
– Podszewka odpinana na plecach ułatwia 
   personalizację kurtki
– Wiatroszczelny kołnierz z dzianiny ściągaczowej
– Elastyczny ściągacz żebrowany na mankietach
Rozmiary: S, M, L, XL, XXL

422125

Kurtka ICEBERG z poliestru / PCW
– Watowanie  poliestrowe, podszewka polarowa
– Cztery zewnętrzne kieszenie
– Dwie wewnętrzne małe kieszonki
– Odpinane rękawy
– Dodatkowe wzmocnienia na rękawach, na łokciu
– Cienka opaska z materiału odblaskowego na piersi, 
   plecach i łokciach
– Zapięcie na suwak, przykryte klapą na zatrzaski
– Kaptur chowany w kołnierzu
– Elastyczne mankiety i listwa u dołu kurtki
Rozmiary: M, L,  XL, XXL NEW BRISTOL

Kurtki NEW BRISTOL z poliestru/PU
– Podszewka polarowa
– Dwie zewnętrzne kieszenie w talii zapinane 
   na zamek
– Dwie wewnętrzne kieszenie
– Otwór zapinany na zamek w  podszewce 
   w celu umożliwienia umieszczenia 
   personalizacji
– Wiatroodporny  polarowy kołnierz
– Elastyczne mankiety i ściągacz u dołu kurtki

422182 – niebieskie
422183 – brązowe
Rozmiary: S, M, L,  XL, XXL

461018

Poliestrowe komplety przeciwdeszczo-
we NIAGARA pokryte wewnątrz PVC, 
pakowane w praktyczny worek, 
200 g/m2, grubość 0,18 mm
KURTKA
– Chowany kaptur ze sznurkiem, wentylacja pleców 
   i pach, zapięcie na zamek błyskawiczny, 
   wewnętrzny mankiet ze ściągaczem, dwie kieszenie 
   w talii z patką, sznurek u dołu
SPODNIE
– Elastyczne w talii, dwie kieszenie boczne, u dołu 
   nogawek zapięcie na zatrzaski
Rozmiary:  S, M, L,  XL, XXL, XXXL

PLUVIO

Płaszcze przeciwdeszczowe, wykonane 
z materiału poliester/PCW, 390 g/m2

– Grubość tkaniny wodoodpornej 0,30 mm
– Stały kaptur ze sznurkiem ściągającym pod szyją
– Otwory wentylacyjne na plecach  i pod pachami
– Zapięcie na napy
– Dwie kieszenie z patkami przeciwdeszczowymi
– Rękawy z wiatroszczelnymi mankietami

462049 – zielone
462050 – żółte
  Rozmiary:  S, M, L,  XL, XXL, XXXL
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7982...

 Czapki z płótna T/C*
7982G – szare
7982B – czarne

Rozmiar regulowany

7996N

Zestawy bielizny termoaktywnej: podko-
szulka termoaktywna z długim rękawem 
+ kalesony termoaktywne, 92% polie-
stru, 8% spandexu, 180g/m2*
Rozmiary:  XS-S, M-L, XL-XXL

Odzież wykonana z naturalnego włókna soi, ma 
znakomitą przepuszczalność powietrza i pary wodnej. 
Pot jest pochłaniany i transportowany na zewnętrzną 
stronę tkaniny. Włókno sojowe ma właściwości 
antybakteryjne, jest jedwabiste i miękkie, nie blokuje 
promieni dalekiej podczerwieni (FIR) korzystnych dla 
skóry, odbijania natomiast promieniowanie ultrafi ole-
towe, szkodliwe dla zdrowia.

Tkanina termoizolacyjna, elastyczne, 
95% soi, 5% elastanu, 200 g/m2 
Rozmiary:   M, L,  XL, XXL

472050

Kalesony*

Podkoszulki z długimi rękawami*

T-shirt*

472012

„2nd Skin”

472010

7991N

Kalesony termoaktywne, 
100% poliestru, 
130 g/m2*
   
Rozmiary: 
S, M, L,  XL, XXL

7992N

Podkoszulka 
termoaktywna 
z długim 
rękawem, 
100% 
poliestru, 
130 g/m2*

   Rozmiary: 
S, M, L,  XL, XXL

7980NC

Czapka z polaru, 100% poliestru, 
dwustronna*
 Rozmiar uniwersalny

7980R

Czapka z akrylu 100%*
– Strona wewnętrzna 
   z włókna 3M 
   Thinsulate™
Rozmiar 
uniwersalny

7800G

 Ochraniacze na kolana, para*

* Produkt nie jest klasyfi kowany jako ŚOI i wobec 
tego nie podlega obowiązkowi deklaracji CE
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7985

Szaliki (kominy) wykonane ze 100% 
mikropolaru, 180 g/m2

Poprzez zaciśnięcie ściągacza 
możliwość uzyskania lekkiej czapki*
Rozmiar uniwersalny

7980N

Kapelusze przeciwdeszczowe*
– 100% poliestru powlekanego poliuretanem
– Powłoka hydrofobowa
– Wzmocnione siateczką
Rozmiary: 58(L), 60(XL)

472102

Komin uniwersalny – bardzo przewiewny*
– Chusta wielofunkcyjna wykonana z przewiewnej 
   i elastycznej tkaniny poliestrowej marki Buff
– Forma bezszwowego rękawa
– Technologia Polygiene chroni przed brzydkim 
   zapachem
– Zastosowanie: jako maseczka, chusta, komin, szalik, 
   bandana, opaska, lekka czapka itp.

BUFF

7984EG

Pasek 65% polipropylenu, 35% elastanu/
spandexu, z metalową klamrą z haczykiem 
„G”, wykończenie satynowe, długość 
120 cm (można skracać), szerokość 
37 mm*

7984

Pasek, 90% poliestru, 10% bawełny, 
długość 130 cm (można skracać), 
szerokość 35 mm*

7984G

Pasek silikonowy, rozmiar uniwersalny, 
długość 125 cm (można skracać)*

elastyczny 
materiał

 Beta Polska zastrzega sobie prawo wprowadzenia 
udoskonaleń w oferowanych produktach bez powiadomienia. 
Ilustracje mogą niedokładnie oddawać wygląd produktów 
i ich rzeczywiste wymiary.

Promocja obowiązuje w dniach 01.01.2023– 31.03.2023
lub do wyczerpania zapasów

PLP
Kombinezony jednorazowe PLP 
z kapturem, 40 g/m2

– Włóknina polipropylenowa
– Materiał hipoalergiczny
– Kaptur wykończony 
   gumką, nie zawiera  
   lateksu
– Gumka 
   w nadgarstkach 
   i kostkach, 
   nie zawiera  
   lateksu
– Kombinezon 
   bez kieszeni
– Zapinany 
   na zamek

Kolor granatowy   
Rozmiary:   L,  XL, XXL

487011

Kolor biały
Rozmiary:   M, L,  XL, XXL

487007

Zgodnie 
z dyrektywą 
89/689/EEC

494060

EN ISO
13982-1:04
+A1:2010

EN
13034:05
+A1:2009

EN
1149-5 2008

EN
1073-2:2003

Class1

EN
14126:03

+AC:2004
Type 5-B
Type 6-B

Kombinezon jednorazowy PROKEM 
(MULTINORM), 70% polipropylenu, 
30% polietylenu, 60 g/m2

– Włóknina polipropylenowa z mikroporowatą 
   powłoką z polietylenu 
– Materiał hipoalergiczny
– Kaptur wykończony 
   gumką
– Gumka 
   w nadgarstkach, 
   kostkach i talii, 
   nie zawiera  
   lateksu 
– Właściwości 
   antyelektrosta-
   tyczne
– Zapinany na zamek 
   z podwójnym 
   cięgnem, 
   kryty 
   samoprzylepną 
   listwą
Rozmiary: 
  M, L,  XL, XXL

197030

Uchwyt B1 z ABS do zamontowania 
wymiennych osłon twarzy
– Regulacja unoszenia szybki/osłony za pomocą 
   zębatki
– Wymienne osłony 
   dedykowane 
   dla różnych prac

sprzedawany 
bez osłon

EN 166, EN 1731
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197034

Osłona wymienna FC 45 
odpowiednia 
do uchwytu B1
– Przezroczysta
– Wymiary: 20 x 40 cm
– Z poliwęglanu

EN 166

197034

197032

Osłona wymienna FC 25 
odpowiednia do uchwytu B1
– Przezroczysta
– Wymiary: 20 x 30 cm
– Z poliwęglanu

EN 166

197036

7041LCD/4S

Osłona siatkowa FC 49 
odpowiednia 
do uchwytu B1, szara
– Wymiary: 20 x 40 cm
– Metalowa siatka

Przyłbica spawalnicza samościemniają-
ca LCD, do spawania metodami: 
MIG/MAG, TIG oraz spawania plazmą; 
4 czujniki z fi ltrem TRUE COLOR, zasila-
nie: ogniwa słoneczne i baterie litowe, 
co zapewnia wyjątkową żywotność fi ltra 
LCD
– Rozmiar wizjera: 98x80 mm
– Zakres stopnia zaciemnienia: 5÷8,5/ 9-13, 
   regulacja wewnętrzna
– Ochrona przed promieniowaniem UV/IR: DIN16
– Czas reakcji ściemniania: 1/25000 s
– Czas reakcji rozjaśniania: 0,1-2,0s
– Regulacja czułości i opóźnienia zaciemnienia
– Automatyczne włączanie i wyłączanie
– Tryb szlifowania
– Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii
– Ergonomiczna, lekka, dobrze wyważona
– Z pokrętłem regulacyjnym

EN 1731

161040

Okulary Beluna/V
– Szkło mineralne 1S, zielone soczewki: 5 DIN
Filtr soczewki: EN 169 5, zabezpieczenia: EN 175
EN 166, EN 175

161045

Gogle ochronne Weldmaster z PCW, 
panoramiczne
– Ramka z PCW: 3 4
– Podnoszone szklane soczewki
– Soczewka przezroczysta do szlifowania, 
   grubość  5 mm: 1 S
– Czarna soczewka 5 din, grubość 5 mm: 1; 
   fi ltr soczewki EN 169 5
– Cztery zawory wentylacyjne 

EN 166 GENERICO

162063

Okulary ochronne OSMW 
do spawania
– Ramka z poliwęglanu z miękką nakładką 
   od wewnątrz: FT
– Soczewka pojedyncza, przyciemniana DIN 5, 
   odporna na uderzenia i zadrapania, nieparująca: 1 FT
– Filtr soczewki: EN 169 5
– Soczewka panoramiczna z bocznymi osłonami
– Zauszniki dwukolorowe, z regulacją kąta nachylenia

EN 166, EN 169

1006193

 Gogle ochronne V-MAXX
 Wykonane z miękkiego PCW z bezbarwną soczewką,  
elastyczna opaska z obrotowymi zaczepami ułatwia 
używanie z kaskami ochronnymi, soczewka z powłoką 
nieparującą i system wentylacji, mogą być używane 
wraz z okularami korekcyjnymi i jako uzupełnienie 
półmasek ochronnych.

161052

Gogle ochronne 102-1, z tworzywa 
sztucznego, panoramiczne, 
przezroczyste
– Ramka: S, soczewka z tworzywa sztucznego: 1 S
– Otwory wentylacyjne po bokach
– Elastyczna taśma

EN 166

162020

Gogle panoramiczne G04 z PCW, 
przezroczyste
– Oprawa: 3 4 9 BT, soczewka o właściwościach 
   zapobiegających parowaniu i powstawaniu 
   zarysowań: 1 BT 9
– Wentylacja pośrednia uniemożliwiająca 
   przedostawanie się cząsteczek do wnętrza gogli 
– Elastyczna, regulowana taśma
EN 166

1005985

Okulary ochronne MILLENNIA SPORT 
z poliwęglanu, bezbarwne
– Powłoka chroniąca przed parowaniem Fog- Ban
– Ramka z poliwęglanu: FT
– Soczewka pojedyńcza, lekka, nieparująca, odporna 
   na uderzenia 1FT
– Filtr soczewki: EN 166 2C- 1.2
– W komplecie sznurek Flexicord
 EN 166

EN 166
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1004947

Okulary OP-TEMA z lekką panoramiczną 
soczewką zintegrowaną z oprawą
– Regulowany miękki nanosek, regulowana długość 
   zauszników i kąt nachylenia soczewki
– Soczewka bezbarwna poliwęglanowa odporna 
   na ścieranie i parowanie
– W komplecie sznurek Flexicord

 EN 166, EN 170

7051MP

Gogle ochronne, soczewka bezbarwna 
z poliwęglanu
EN 166

7061TC

Okulary ochronne z bezbarwnymi 
soczewkami z poliwęglanu

EN 166

SPORT

Okulary ochronne z poliwęglanu

7076BC – soczewki bezbarwne

7076BD – soczewki przyciemniane
EN 166F-1F, EN 170, UV 5-3.1

EN 166F-1F, EN 172, UV 5-2.5

7076BP
Okulary ochronne z polaryzacyjnymi 
soczewkami z poliwęglanu

POLARYZACYJNE

 Przeciwsłoneczne szkła polaryzacyjne, w które 
wyposażone są okulary 7076BP w dużym stopniu eliminują 
odblaski, zapewniając lepszą  jakość widzenia oraz ochronę przed 
promieniowaniem UV oraz silnym światłem słonecznym.
Okulary  są sprzedawane z praktycznymi i bardzo dobrze wykona-
nymi futerałami, które przedłużają ich żywotność.

EN 1836-2005 +

+

7076BU

Okulary kontrastowe z fi ltrem UV, 
do wykrywania przecieków 
z pomocą lampy UV
EN 12312-1 +

IMPACT

Okulary ochronne z soczewkami 
z poliwęglanu

7093BC – soczewki bezbarwne

7093BD – soczewki przyciemniane
EN 166F-1F, EN 170, UV400

EN 166F-1F, EN 170, UV 5-2.5

+

1015360-771

A700

Okulary ogólnego zastosowania, 
soczewki bezbarwne, nieparujące, 
chroniące przed uderzeniami o małej 
energii (prędkość cząsteczki 45m/s), 
w zestawie ze sznurkiem

Okulary ogólnego zastosowania, 
chroniące przed uderzeniami o małej 
energii (prędkość cząsteczki 45m/s)
A 700 z szarą soczewką nadają się do zastosowań 
wewnątrz budynków

1015362 – soczewki szare
1015441 – soczewki żółte

 EN 166, EN 170, 
EN 172
 EN 166, EN 170

 EN 166, 
EN 170

ILOŚĆ OGRANICZONA

ILOŚĆ OGRANICZONA

+

A800

Okulary ochronne o nowoczesnej 
stylistyce
  Soczewki* nieparujące, o krzywiźnie 9, zauszniki 
z przedłużeniem soczewki, niewielki ciężar – tylko 
22 g

1015367 – soczewki szare
 EN 166

ILOŚĆ OGRANICZONA

ILOŚĆ OGRANICZONA
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162003

Okulary ET-81BS/C
– Poliwęglanowe oprawy czarno-pomarańczowe
– Panoramiczna soczewka, przeźroczysta, odporna 
   na zarysowania
– Silikonowe nanoski
Filtr soczewki: EN 170 2C - 1.2
EN 166, EN 170

ET30

Okulary ET30 z poliwęglanu
– Ramka z poliwęglanu: FT, soczewka: 1 FT
– Boczne osłony - bardzo szerokie ramiona zauszników
– Mogą być zakładane na okulary korekcyjne
– Filtr soczewki: EN 170 3 - 1.7

162009 – soczewki żółte
162010 – soczewki bezbarwne
EN 166
EN 170

OSB2

Okulary ochronne OSB2, moro
– Ramka z poliwęglanu w kolorystyce moro: FT
– Soczewki nie parujące i odporne na zadrapania: 1 FT, 
   panoramiczne zawinięte na boki 
– Zauszniki z nakładkami antypoślizgowymi
– Nosek z gumy silikonowej

162022 – soczewki bezbarwne
162023 – soczewki szare
EN 166

EN 172 5 - 2

162047

Okulary ochronne OSM3 z poliwęglanu, 
bezbarwne
– Ramka z poliwęglanu z miękką nakładką 
   od wewnątrz: FT, soczewka bezbarwna, 
   panoramiczna, odporna na uderzenia i zadrapania, 
   nieparująca: 1FT, fi ltr soczewki: EN 170 2C - 1.2
– Zauszniki z regulacją kąta nachylenia, można je wymienić 
   na znajdującą się w zestawie opaskę elastyczną

162049

Okulary ochronne OSM4 
z poliwęglanu, bezbarwne
– Ramka z poliwęglanu z miękką nakładką 
   od wewnątrz: FT 
– Soczewka bezbarwna, panoramiczna, odporna 
   na uderzenia i zadrapania, nieparująca: 1FT, 
   fi ltr: EN 170 2C - 1.2
– Zauszniki z regulacją kąta nachylenia

EN 166, EN 170

162057

Okulary ochronne OSB4 z poliwęglanu, 
bezbarwne
– Ramka z poliwęglanu: FT
– Soczewki bezbarwne, panoramiczne, odporne 
   na uderzenia i zadrapania, nieparujące: 1FT, 
   fi ltr: EN 170 2C - 1.2
– Ochrona czoła z miękkiej antypoślizgowej gumy
– Zauszniki z regulacją nachylenia i długości 
   ze wstawkami antypoślizgowymi, bardzo elastyczne

EN 166, 
EN 170

* Produkt nie jest klasyfi kowany jako ŚOI i wobec 
tego nie podlega obowiązkowi deklaracji CE

162059

Okulary ochronne z poliwęglanu ET-90, 
bezbarwne
– Ramka z poliwęglanu: FT
– Soczewka bezbarwna, panoramiczna z bocznymi 
   osłonami, odporna na uderzenia i zadrapania, 
   nieparująca:  1FT, fi ltr: EN 170 2C - 1.2
– Zauszniki z regulacją długości i kąta nachylenia
EN 166, 
EN 170

EN 166, EN 170

1005771

 Sznurek zabezpieczający do okularów 
FLEXICORD*

186401

Zatyczki do uszu T1, jednorazowe, 
z pianki poliuretanowej, fl uorescencyjne 
żółte, opakowanie 200 par
– Anatomiczny kształt
– Gładka powierzchnia dla większego komfortu 
   i higieny
– Każda para zapakowana w woreczek foliowy

EN 352-2

H M L SNR
36 34 33 37

186403

Zatyczki do uszu A1, na pałąku
– Polietylenowy pałąk
– Lekkie i łatwe do założenia - model ekonomiczny 
   i praktyczny
– Miękkie i wygodne zatyczki z pianki poliuretanowej 
   nie wsuwają się do kanału słuchowego - 
   higieniczne
– Idealne do częstego wkładania i zdejmowania
– Waga: 11 g

EN 352-2

H M L SNR
25 15 13 20

186413

Zatyczki do uszu A2, na pałąku, 
40 sztuk w opakowaniu ekspozycyjnym
– Lekkie i łatwe do założenia, dzięki składanemu 
   pałąkowi łatwo mieszczą się w kieszeni
– Miękkie i wygodne zatyczki z pianki poliuretanowej 
   o specjalnym kształcie
– Idealne do częstego wkładania i zdejmowania
– Waga: 15 g
– Pakowane pojedynczo w woreczek

EN 352-2

H M L SNR
25 20 19 24
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Nauszniki przeciwhałasowe VS120 
HONEYWELL VeriShield®, na pałąku, 
z muszlami z ABS, z pianką tłumiącą PU
– Bardzo wygodne dla pracowników o większych 
   małżowinach usznych lub noszących aparaty 
   słuchowe – szeroki otwór czaszy nausznika
– Pałąk z drutu stalowego wyściełany plus 
   wytrzymała konstrukcja z ABS z wewnętrznym 
   żebrowaniem – dzięki temu całość lekka i wygodna 
– Poduszki z pianki z pamięcią kształtu plus system 
   kontroli przepływu powietrza (technologia 
   Honywell) – lepsze tłumienie dźwięku, optymalne 
   we wszystkich częstotliwościach 
– Produkt bardzo odporny na ciężkie warunki pracy, 
   czyszczenie i na kontakt z ropopochodnymi 
– Zakres temperatur pracy: 0°C do +55°C

H M L SNR
35 28 20 31

1035105

122503

Nauszniki przeciwhałasowe C3 
na pałąku, składane, czarne/żółte
– Pałąk z wyściełaniem anatomicznym
– Szybka regulacja wysokości
– Regulowane czasze ABS z miękkimi poduszkami – 
   równomierne rozłożenie nacisku i większy komfort
– Waga: 243 g

EN 352-1

H M L SNR
34 26 18 29

122507

Nauszniki przeciwhałasowe C4 
na pałąku, czarne/metalizowane
– Pałąk miękko wyściełany dla większego komfortu
– Szybka i stabilna regulacja wysokości
– Regulowane czasze ABS z miękkimi poduszkami
– Mogą być używane z kaskami, osłonami oczu 
   i maskami
– Waga: 268 g

EN 352-1

H M L SNR
33 30 23 32

NSB...

Hełmy ochronne z krótkim daszkiem 
TYP 1, hełmy sprzedawane bez pasków 
podbródkowych
– wykonane z HDPE (polietylen o dużej gęstości), 
   odporne na ekstremalne temperatury (od -30°C do +50°C)
– czteropunktowe zawieszenie zapadkowe (większe 
   bezpieczeństwo, mniejsza możliwość przesuwania się 
   kasku na głowie)
– regulacja rozmiarów od 52 do 63 cm, mechanizm 
   podwójnego blokowania zapobiega poluzowaniu
– Mniejsza waga zwiększa komfort i wydajność pracy, 
   waga bez paska 390g, z paskiem 410g

NIEWENTYLOWANE
– Niewentylowane zmniejszają zagrożenie elektryczne 
(klasa elektryczna EN 50365:2002)

NSB10001E – białe
NSB10002E – żółte
NSB10071E – ciemnoniebieskie

WENTYLOWANE
NSB11001E – białe
NSB11002E – żółte
NSB11003E – pomarańczowe
NSB11071E – ciemnoniebieskie

NSB100CS

Pasek podbródkowy  – opcja dla każdego 
hełmu
– przy pracy bardziej ekstremalnej konieczny pasek 
   podbródkowy – opcja, którą trzeba dokupić

Pasek sprzedawany bez hełmu

WE21-3113G

Rękawice chroniące przed zagrożeniami 
mechanicznymi
– Wykonane z dzianiny poliestrowej, częściowo powleczone 
   poliuretanem, ściągający mankiet dopasowany
– Przeznaczone do pracy w środowisku suchym 
   i wilgotnym
EN 388:3121X
Dostępne rozmiary: 
8/M, 10/XL,
11/XXL

WE21-3313G

Rękawice chroniące przed zagrożeniami 
mechanicznymi
– Wykonane z dzianiny poliestrowej o ściegu 13G, 
   częściowo powleczone mikropianką nitrylową
– Przeznaczone do pracy w środowiskach: 
   suchym, wilgotnym i zaolejonym
Dostępne rozmiary: 
8/M, 9/L,10/XL,
11/XXL

315025
ARTICO

Rękawice ARTICO, z licowej skóry 
bydlęcej
– Wewnętrzna membrana Thinsulate® dla 
   zabezpieczenia przed chłodem, kciuk skrzydłowy, 
   wewnętrzny elastyczny mankiet, osłonięty 
   nadgarstek
 Dostępny rozmiar: 10
Normy: EN 511: 11X
EN 388: 4143X

316035
BALL WINTER

Rękawice BALL WINTER z owczej 
skóry licowej i bawełny
– Wnętrze ze skóry licowej, bawełniany wierzch, 
   w środku polar, mankiet regulowany na rzep
 Dostępne rozmiary: 8,9,10
Normy: EN 388:3112X

ILOŚĆ OGRANICZONA
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320025
218

 Rękawice 218, ze skóry bydlęcej
– W środku polar, osłonięty  nadgarstek, wewnętrzny 
   elastyczny mankiet, kciuk skrzydłowy
 Dostępny rozmiar: 10
Normy: EN 388 2122

320040
HV230

Rękawice ze skóry bydlęcej i poliestru, 
pomarańczowo-białe
 – Podszewka pluszowa, wierzch z poliestru, 
   ochraniacz knykci z paskiem odblaskowym, kciuk 
   skrzydłowy, dziany mankiet z osłoną żył ze skóry 
   bydlęcej
 Dostępne rozmiary: 10
Normy: EN 388:3143

321010
AMERICA

Rękawice AMERICA M ze świńskiej 
skóry licowej, dla kierowców
– W środku polar, wewnętrzny elastyczny mankiet, 
   kciuk skrzydłowy, osłonięty  nadgarstek
 Dostępne rozmiary: M, L, XL
Normy: EN 388 2122

325025
GA 734

Rękawice GA 734, z bawełnianej 
dzianiny/PCW
– Wewnętrzna podszewka 
   z bawełny, antybakteryjna 
   apretura Sanitized®, 
   mankiet z szerokim 
   ściągaczem
– Długość – ok. 26 cm
 Dostępny rozmiar: 9,5
NORMY: 
EN 388:3121, EN 511: 111

337064
13 ECO-PU

Bezszwowe rękawice poliestrowe, 
wewnętrzna część pokryta 
poliuretanem
– Lekkie, elastyczne, 
   o znakomitej odporności, 
   dziany mankiet 
   i oddychający 
   wierzch dłoni
 Dostępne rozmiary: 
7, 8, 9, 10
Normy: EN 420, EN 388:3131X

335026
CAMERIERE

Rękawice bawełniane, białe
 – Model kelnerski, 
   obrębione przy 
   nadgarstku
 Dostępne rozmiary: 
S,M,L (7,8,9)
Normy: EN 420

348085
NEO-ECO

Rękawice neoprenowe
 – Ochrona przed: ścieraniem, przecięciem, rozerwaniem, 
przebiciem oraz w kontakcie ze środkami chemicznymi i 
mikroorganizmami
– Flokowane bawełną, wytłaczana 
   tekstura na Neoprenie
– Długość 32 cm
– Grubość:  0,67 mm
 Dostępne rozmiary: M, L, XL
Normy: 
EN ISO 374-1:2016 Type A: JKLNPT;
EN ISO 374-5: 2016 VIRUS

ILOŚĆ OGRANICZONA

337126
NINJA-ICE

Dwuwarstwowe, bezszwowe rękawice 
akrylowo-nylonowe, pokryte pianką  
kompozytową
 – Materiał dwuwarstwowy z nylonu i przędzy 
   akrylowej, wewnątrz wyściółka z polaru, 
   mieszanka pianki kompozytowej z zastosowaną 
   na wnętrzu dłoni technologią HPT™ (zawierające 
   powietrze molekuły pochłaniają mikrowibracje), 
   z apreturą antybakteryjną Sanitized®, dziany 
   mankiet i oddychający wierzch dłoni
– Chronią przed niską temperaturą (do -50°C), 
   odpowiednie 
   do kontaktu 
   z żywnością
 Dostępne rozmiary: 
8, 9, 10, 11
Normy: 
EN 388:3232,
EN 511:X2X

337777
HOT GRIP

Bezszwowe rękawice nylonowo-
elastanowe pokryte termoplastyczną 
gumą
 – Podszewka z nylonu i elastanu, mankiet z elastycznej 
   dzianiny, oddychająca zewnętrzna część rękawicy oraz 
   szczelina na bocznej części palców
– Wewnętrzna część dłoni i palców pokryta 
   termoplastycznym materiałem TPR, który zapewnia 
   niezwykłą chwytność, wyjątkowo odporne m.in. 
   na rozdarcia i przetarcia, doskonale sprawdzają się 
   w suchym i wilgotnym środowisku pracy
– Ochrona do 15 sekund w kontakcie 
   z przedmiotami o podwyższonej temperaturze 
   max 250°C zgodnie z normą EN 407:2004 
 Dostępne rozmiary: 
8, 9, 10

ILOŚĆ OGRANICZONA

350034
7032

Rękawice z dżerseju bawełnianego, 
pokrytego NBR (kauczuk nitrylowo-
butadienowy)
– Z apreturą antybakteryjną Sanitized®, mankiet 
   ochronny z tkaniny bawełnianej o gęstym splocie 
   pokrytej NBR
– Odporne na przetarcie, 
   smary, oleje, 
   węglowodory i brud
– Długość 27 cm
 Dostępne rozmiary: 9, 10
Normy: EN 388:4121

353049
SONORA

Rękawice z dżerseju bawełnianego, 
pokrytego NBR (kauczuk nitrylowo-
butadienowy)
 – Wnętrze dłoni, palce 
   i knykcie pokryte NBR
– Dziany mankiet
– Dobra odporność 
   na przetracia
 Dostępne rozmiary: 
7, 8, 9, 10, 11
Normy: EN 388:3111

https://m.in/
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353091
NITRAN 
TOTAL GRIP

Bezszwowe rękawice nylonowo-
elastanowe, z powłoką z pianki 
nitrylowej NTFTM

 – Zwiększoną odporność na przetarcia i rozdarcie, 
   wyjątkowo dobry chwyt w suchych i mokrych 
   warunkach oraz w kontakcie z zatłuszczonymi 
   powierzchniami
– Z apreturą 
   antybakteryjną 
   Sanitized®
 Dostępne rozmiary: 
9, 10, 11
Normy: EN 388:4141

353073
13 ECO-NBR

Bezszwowe rękawice poliestrowe, 
z powłoką nitrylową
 – Ochrona przed olejami  i smarami, znakomita 
   odporność na przetarcia
– Dziany mankiet 
   i oddychający wierzch 
   dłoni
 Dostępne rozmiary: 
7, 8, 9, 10
Normy: EN 388:4131

353115
DRIVER 
WINTER

Bezszwowe techniczne rękawice, 
nylonowe z pełną powłoką nitrylową
– Wewnątrz rękawica bezszwowa nylonowa, 
   z podszewką polarową
– Dedykowane  do używania w zimnych warunkach, 
   odporne na przecieranie i zużycie
– Antybakteryjna apretura Sanitized®
– Elastyczny mankiet z lamówką 
   i zapięciem na rzep
 Dostępne rozmiary: 
9, 10, 11
Normy: EN 388: 4131
EN 511: 11X
EN 407: X2XXXX

353118
994 OIL

Bezszwowe rękawice nylonowe, 
pokryte nitrylem
 – Wnętrze dłoni, palce i knykcie pokryte  nitrylem
– Wnętrze dłoni pokryte 
   dodatkową powłoką 
   mikroporowatego nitrylu
– Znakomita odporność 
   na przecieranie i zużycie
 Dostępne rozmiary:  
8, 9, 10
Normy: EN 388:4121

355122
POWERGRAB® 
THERMO

Bezszwowe rękawice akrylowo-
poliestrowe, pokryte lateksem
 – Znakomita ochrona przed zimnem
– Wnętrze dłoni i kciuk pokryte lateksem w technologii 
   Microfi nish® daje 
   pewny chwyt na mokro 
   i sucho 
 Dostępne rozmiary: 
7, 8, 9, 10, 11
Normy: EN 388:2231, 
EN 511:01X

355127
POWERGRAB® 
THERMO 3/4

Bezszwowe rękawice akrylowo-
-poliestrowe, pokryte lateksem
 – Podkład ze specjalnej termoaktywnej przędzy 
   akrylowo-poliestrowej daje znakomitą ochronę 
   przed zimnem
– Wnętrze dłoni pokryte lateksem w technologii 
   Microfi nish® daje pewny chwyt na mokro i sucho 
   plus dodatkowe powleczenie wierzchu (palce 
   i knykcie) oraz kciuk pokryty w całości 
 Dostępne rozmiary: 9, 10
Normy: 
EN 388:2121, 
EN 511:01X

360022
275RJ

Rękawice z dwoiny skórzanej i płótna 
dżinsowego
– Wnętrze dłoni ze wzmocnieniem z dwoiny bydlęcej, 
   knykcie i końcówki palców z dwoiny skórzanej, kciuk 
   skrzydłowy i palec wskazujący wykonane w całości 
   z dwoiny bydlęcej, wierzch z płótna dżinsowego, 
   wnętrze dłoni w całości 
   na podszewce, wewnętrzny 
   elastyczny mankiet, 
   mankiet ochronny z płótna 
   bawełnianego
– Wysoka odporność 
   na rozdzieranie
 Dostępne rozmiary: 10
Normy:EN 388:4143

360025
32 TOP

Rękawice z dwoiny skórzanej i płótna
 – Wnętrze dłoni, knykcie i końcówki palców ze 
   wzmocnieniem z dwoiny bydlęcej, kciuk skrzydłowy 
   i palec wskazujący wykonane w całości z dwoiny 
   bydlęcej, wierzch z płótna, wnętrze dłoni w całości na 
   podszewce, wewnętrzny elastyczny mankiet, mankiet 
   ochronny z płótna 
   bawełnianego
– Wysoka odporność 
   na rozdzieranie
 Dostępne rozmiary: 10
Normy: EN 388:3134

361047
45 TOP

Rękawice spawalnicze z zadniej dwoiny 
skórzanej – krój amerykański
  – Bardzo wysoka jakość
– Ognioodporna tkanina wewnątrz
– Kciuk skrzydłowy, kryte szwy, mankiet ochronny 
   14 cm z dwoiny bydlęcej  z płótnem wewnątrz 
– Ochrona przed ciepłem 
   kontaktowym (maks. 250° C)
– Idealne dla spawaczy
 Dostępne rozmiary: 10
Normy: EN 388:3143,  
EN 407 423X4X,  
EN 12477 - TYP A

376050
BALL

Rękawice z owczej skóry licowej 
i bawełny
 – Wnętrze dłoni z owczej skóry licowej
– Wierzch z rozciągliwej bawełny
– Mankiet z rzepem pozwalającym na regulację
 Dostępne rozmiary: 
376050/8 – kolor niebiesko-biały
376050/9 – kolor żółto-biały
376050/10 – kolor czerwono-biały
376050/11 – kolor czarno-biały
Normy: EN 388:2111 380021

MONTONE

Rękawice ze skóry 
owczej i bawełny
 – Wnętrze dłoni, kciuk 
   i końcówki palców 
   ze skóry owczej, 
   wierzch z bawełny, 
   dziany mankiet
 Dostępne rozmiary: 9, 10
Normy: EN 388:2111
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386062
TITAN MICRO

Rękawice z mikrofi bry i akrylu
 – Wnętrze dłoni z miękkiej i lekkiej mikrofi bry, wierzch 
   akrylowy, kciuk skrzydłowy, wewnętrzny elastyczny 
   mankiet, wzmocnienie na palcu wskazującym
 Dostępne rozmiary: 8, 9, 10
Normy: EN 388:1211

346035

Rękawice z naturalnego lateksu
– Zewnętrzna powłoka lateksowa z bawełnianą 
   podszewką pochłaniającą pot, wzór 
   antypoślizgowy na wnętrzu dłoni, palców 
   i na mankiecie
– Grubość – 0,9 mm, 
   długość – 30 cm
 Dostępne rozmiary: 8, 9, 10
Normy: EN 388:2016 – 3121X
EN ISO 374-1:2016-TIPO A, 
AKLMPT
EN ISO 374-5:2016

388040

Rękawice techniczne z tkaniny 
syntetycznej
 – Wewnętrzna część dłoni  rękawicy wykonana 
   z delikatnej i lekkiej mikrofi bry, wierzch oddychający 
   poliestrowo-elastanowy, elastyczne wstawki 
   poliester/Lycra® pomiędzy palcami, wewnętrzne 
   elastyczne mankiety, 
   obszyty nadgarstek
 Dostępne rozmiary: 8, 9
Normy: EN 420

388042
TT 1015

Rękawice techniczne z materiału synte-
tycznego
 – Wnętrze dłoni  z dzianiny poliestrowej impregnowanej 
   poliuretanem, wierzch oddychający poliestrowo-
   elastanowy, wstawki odblaskowe na wierzchu dłoni, 
   wewnętrzny elastyczny 
   mankiet, dziany mankiet 
   z zapięciem na rzep 
   pozwalającym 
   na regulację
 Dostępne rozmiary: 9, 10
Normy: EN 420

388044

Rękawice techniczne z materiału synte-
tycznego
– Dziane poliestrowe wnętrze rękawicy impregnowane 
   poliuretanem z antypoślizgowym wykończeniem 
   (wzór w kształcie diamentu), wierzch oddychający 
   poliestrowo-elastanowy, refl eksyjne wstawki na 
   wierzchu rękawicy, elastyczne wstawki poliester/
   Lycra® pomiędzy 
   palcami, dziany mankiet 
   z zapięciem na rzep 
   pozwalającym 
   na regulację
 Dostępne rozmiary: 9, 10
Normy: EN 420

GREASE MONKEY
Rękawice nitrylowe AQL  1.5
 – Jednorazowe, oburęczne, bezpudrowe, 
   nie zawierają lateksu
– Grubość 0,15 mm
– Wzór „rybiej łuski” na wnętrzu
– Nadzwyczajna odporność na oleje i smary
– Odpowiednie również do kontaktu z żywnością
Normy: Rękawice wodoodporne oraz odporne na 
niegroźne chemikalia 
EN420  CE

Opakowanie 50 sztuk
Dostępne rozmiary: L, XL

Opakowanie 10 sztuk
 Dostępne rozmiary: M, L, XL, XXL

EN374 EN374

0321

393040

393044

 SK2102
LATEX-
JYDO1

 Bezszwowe rękawice z dzianiny 
poliestrowej z szorstką powłoką latexową
 – Powleczenie latexem zapewnia dobry chwyt zarówno 
   w suchych jak i mokrych warunkach
 Materiały: Latex, Poliester
Możliwość prania: nie
Dostępne rozmiary: 
M, L, XL, XXL
Normy: EN 388: 2243, 
EN 420

ILOŚĆ OGRANICZONA

  Damskie rękawice ogrodowe, wnętrze 
wykonane z syntetycznej skóry Protech, a 
wierzch z oddychającego i rozciągliwego 
materiału Bignet
 – Wygodne, eleganckie, odporne na przetarcia
– Rozciągliwe, dobrze dopasowują się do dłoni
 Materiały: Protech, Bignet
Możliwość prania: tak
Normy: brak danych
SL7250L – LILA
Dostępne rozmiary: M, L, XL
SL7250W – WARM RED
Dostępne rozmiary: M, L

SL7250
BABILON

 ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA

VW70666
39,90 zł

Czapki fl uorescencyjne Softshell, dostęp-
ne w dwóch kolorach fl uorescencyjnych:
VW70666Y – żółtym
VW70666O – pomarańczowym
– Trzywarstwowy materiał: softshell plus mikro-polar 
   100% poliester plus membrana TPU
– Pasuje na obwód głowy: 56-61 cm

VWKV03

Lekkie hełmy ostrzegawcze z odblasko-
wymi lamówkami  dostępne w dwóch 
 fl uorescencyjnych kolorach:
 VWKV03O – pomarańczowym
 VWKV03Y – żółtym
Czapka z daszkiem:
– 100% poliestru 300D Oxford powlekanego PU
Skorupa wewnętrzna:
– Wykonana z wytrzymałego tworzywa ABS, 
   wkładka z pianki EVA, opaska 100% tkaniny frotte
Pasuje na obwód głowy: 58-62 cm
 Rozmiar uniwersalny
EN 812:2012
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VW21502

Czapki ostrzegawcze, dostępne w dwóch 
 fl uorescencyjnych kolorach: 
VW21502Y – żółtym
VW21502O – pomarańczowym
– Wykonane z materiału 100% akrylu
Rozmiar uniwersalny

VW21503
Czapki ostrzegawcze, dostępne w dwóch 
 fl uorescencyjnych kolorach: 
VW21503Y – żółtym
VW21503O – pomarańczowym
– Wykonane z materiału 100% akrylu
Rozmiar uniwersalny

 VWOT158

  Szelki elastyczne, dostępne w dwóch 
fl uorescencyjnych kolorach: 
 VWOT158O – pomarańczowym
 VWOT158Y – żółtym
– Elastyczna taśma 
   z poliestru o szer. 4 cm
– Taśma odblaskowa 1,3 cm
Rozmiar uniwersalny

 VWOT01

  Szelki ostrzegawcze o intensywnej widocz-
ności, dostępne w dwóch fl uorescencyj-
nych kolorach: 
 VWOT01O – pomarańczowym
VWOT01Y – żółtym
– Wykonane z materiału 
   100% poliestru
– Taśma odblaskowa 
   o szer. 3 cm
 Rozmiar uniwersalny

 EN 13356

 EN 13356

VW104

Kamizelki dwustronne, watowane 
o intensywnej widoczności, dostępne 
w dwóch kolorach fl uorescencyjnych:
VW104O – pomarańczowym
VW104Y – żółtym
– Wykonanie z materiału 100% poliestru Oxford 300D 
   powlekanego poliuretanem
– Podszewka: materiał pongee 100% poliestru
– Watowanie: 100% poliestru, 180 g/m2

 Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL

PN-EN 343
klasa 3-1

EN ISO
20471:2013

1

 VWEN01-C

 Kamizelki dziecięce ostrzegawcze 
o intensywnej widoczności, 100% polie-
stru, dostępne w czterech fl uorescencyj-
nych kolorach:
 VWEN01-CO – pomarańczowym
VWEN01-CG – zielonym
VWEN01-CP – różowym
VWEN01-CY – żółtym
Rozmiary: 
S (4-6 lat), 
M (7-9 lat), 
L (10-12 lat) 

 EN 1150

 VWEN01-S

Kamizelki z wieloma kieszeniami, ostrze-
gawcze o intensywnej widoczności, 
170 g/m2, 100% poliestru, dostępne 
w dwóch fl uorescencyjnych kolorach:
VWEN01-SY – żółtym
VWEN01-SO – pomarańczowym
 Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL

EN ISO
20471:2013

2

 VWEN01

  Kamizelki ostrzegawcze o intensywnej 
widoczności, 120 g/m2, 100% poliestru, 
dostępne w dwóch fl uorescencyjnych 
kolorach:
 VWEN01Y – żółtym
VWEN01O – pomarańczowym
 Jeden rozmiar uniwersalny EN ISO

20471:2013

2

 VWEN03

   Kamizelki ostrzegawcze o intensywnej 
widoczności, 120 g/m2 , 100% poliestru 
dostępne w dwóch fl uorescencyjnych 
kolorach:
 VWEN03Y – żółtym
VWEN03O – pomarańczowym
 Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL

EN ISO
20471:2013

2

VWRW01SB

Kamizelki z wieloma kieszeniami,
ostrzegawcze o intensywnej
widoczności, dostępne 
w dwóch kontrastowych kolorach:
VWRW01SB-OB – fl uorescencyjnym poma-
rańczowym / niebieskim
VWRW01SB-YB – fl uorescencyjnym 
żółtym/ niebieskim
– Gramatura dzianiny 120 g/m2, 100% poliestru
 Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL

EN ISO
20471:2013

1

XXXL niedostępne w kolorze żółtym/niebieskim
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 VWFC13B

 Kurtki polarowe ostrzegawcze 
o intensywnej widoczności, dostępne 
w dwóch kontrastowych kolorach:
VWFC13BON – fl uorescencyjnym 
pomarańczowym/granatowym
VWFC13BYN – fl uorescencyjnym 
żółtym/granatowym
 – Wykonane z niemechacącego się polaru, 
   290 /m2

– Podszewka z siateczki 100% poliestru
 Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL EN ISO

20471:2013

3

 VWFC13

 Kurtki polarowe ostrzegawcze, 
o intensywnej widoczności, dostępne 
w dwóch fl uorescencyjnych kolorach:
VWFC13Y – żółtym
VWFC13O – pomarańczowym
 – Wykonane z niemechacącego się polaru, 290 /m2

– Podszewka z siateczki 100% poliestru
 Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL

EN ISO
20471:2013

3

 VWFC14

 Bluzy z kapturem ostrzegawcze, 
o intensywnej widoczności dostępne 
w dwóch fl uorescencyjnych kolorach:
 VWFC14O – pomarańczowym
VWFC14Y – żółtym
– Wykonane z dzianiny  65% poliestru, 
   35% bawełny, 290 /m2

 Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL
EN ISO

20471:2013

3

EN ISO
20471:2013

2

VWFC62
Bluzy ostrzegawcze zapinane na zamek, 
dostępne w dwóch kontrastowych 
kolorach:
VWFC62YN – fl uorescencyjnym żółtym/
granatowym
VWFC62ON – fl uorescencyjnym pomarań-
czowym/granatowym
 – Innowacyjna tkanina „Air-layer” 65% poliestru 
  35% bawełny, 290 /m2

– Segmentowa taśma refl eksyjna 
Możliwość łączenia z kurtką VWJK433 (patrz strona 42)
 Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL

VWFC62 VWJK433 KURTKA 
Z PODSZEWKĄ

150,00 zł VWJK135

 Kurtki Softshell, ostrzegawcze 
o intensywnej widoczności, dostępne 
w dwóch kontrastowych kolorach:
 VWJK135ON – fl uorescencyjnym pomarań-
czowym/granatowym
VWJK135YN –  fl uorescencyjnym żółtym/
granatowym
 – Wykonane z trójwarstwowego, wodoodpornego 
   materiału Softshell
– Zapięcie z przodu na wodoodporny zamek
 Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL

EN ISO
20471:2013

3

 VWJK176

 Kurtki Softshell ostrzegawcze o inten-
sywnej widoczności, z odpinanymi 
rękawami, dostępne w dwóch fl uore-
scencyjnych kolorach:
 VWJK176O – pomarańczowym
 VWJK176Y –  żółtym
 – Wykonane z trójwarstwowego, 
   wodoodpornego materiału Softshell
– Zapięcie z przodu na wodoodporny zamek
 Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL

EN ISO
20471:2013

3

EN ISO
20471:2013

2
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 VWJK177

Kurtki Softshell z odpinanym kapturem 
ostrzegawcze o intensywnej widoczno-
ści, dostępne w dwóch kontrastowych 
kolorach: 
 VWJK177ON – fl uorescencyjnym pomarań-
czowym/granatowym
VWJK177YN –  fl uorescencyjnym 
żółtym/granatowym
 – Wykonane z trójwarstwowego, wodoodpornego 
   i oddychającego materiału Softshell
– Zapięcie z przodu i kieszeni na piersi na wodoodporny 
   zamek
 Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL

EN ISO
20471:2013

3

VWJK267

Kurtki Softshell, z odpinanym kapturem, 
ostrzegawcze o intensywnej widoczno-
ści, dostępne w dwóch kontrastowych 
kolorach:
VWJK267OG – fl uorescencyjnym pomarań-
czowym/szarym
VWJK267YG – fl uorescencyjnym żółtym/
szarym
– Wykonane z trójwarstwowego, wodoodpornego
   i oddychającego materiału Softshell
Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL, 
XXXXL, XXXXXL

VWJK268

Kurtki Softshell termiczne o intensywnej 
widoczności, dostępne w dwóch kontra-
stowych kolorach:
VWJK267OG – fl uorescencyjnym pomarań-
czowym/szarym
VWJK267YG – fl uorescencyjnym żółtym/
szarym
– Wykonane z trójwarstwowego, wodoodpornego
   i oddychającego materiału Softshell
– Pikowana podszewka wykonana ze 100% poliestru 
   taffeta 190T i nowoczesna podszewka powlekana 
   aluminium ( ekran termiczny ), 120 g/m²
 Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL

EN ISO
20471:2013

3

VWFJK05

Kurtki wielosezonowe, 2 w 1, o intensywnej 
widoczności, trudnopalne o właściwościach 
antyelektrostatycznych, z grubą wypinaną 
podszewką, przeciwdeszczowe, z chowanym 
kapturem, dostępne w dwóch kontrastowych 
kolorach:
VWFJK05ON – fl uorescencyjnym
pomarańczowym/granatowym
VWFJK05YN – fl uorescencyjnym
żółtym/granatowym
– Wykonane z materiału antyelektrostatycznego
   98% poliestru 2% włókna węglowego Oxford, 
   powlekanego poliuretanem
– Odpinana podszewka bawełniana 120g/m2

 Rozmiary: pomarańczowa: L, XL, XXL, XXXL; żółta: 
XXL, XXXL

PN-EN 343
klasa 3-2

PN-EN 471
klasa 3-2
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VWJK01N

Kurtki z chowanym kapturem, z grubą 
podszewką, przeciwdeszczowe, z elemen-
tami odblaskowymi, powlekane poliureta-
nem, granatowe
– Wykonane z materiału: 100% poliestru 300D
– Podszewka: 100% poliestru typu Taffeta 190T
– Watowanie: 100% poliestru 180g/m2

 Rozmiary: 
S, M, L, XL, 
XXL, XXXL

PN-EN 343
klasa 3-1

VWJK01

Kurtki z chowanym kapturem, z grubą 
podszewką, przeciwdeszczowe, ostrze-
gawcze o intensywnej widoczności,
powlekane poliuretanem, dostępne
w dwóch fl uorescencyjnych kolorach:
VWJK01Y – żółtym
VWJK01O – pomarańczowym
– Wykonane z materiału: 100% poliestru 300D
   powlekanego poliuretanem
– Podszewka: 100% poliestru typu Taffeta 190T
– Watowanie: 100% poliestru 180g/m2

 Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL

PN-EN 343
klasa 3-1

EN ISO
20471:2013

3

EN ISO
20471:2013

2
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VWJK05

Kurtki z grubą podszewką, 
przeciwdeszczowe, z chowanym 
kapturem, ostrzegawcze 
o intensywnej widzialności, dostępne w 
dwóch kontrastowych kolorach:
VWJK05ON – fl uorescencyjnym
pomarańczowym/granatowym
VWJK05YN – fl uorescencyjnym
żółtym/granatowym
– Wykonane z materiału: 100% poliestru 
   Oxford 300D powlekanego poliuretanem
– Pikowana podszewka 100% poliestru 180 g/m2

 Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL

PN-EN 343
klasa 3-1

EN ISO
20471:2013

3

VWJK04

Kurtki krótkie, z chowanym kapturem, 
z grubą podszewką, ostrzegawcze 
o intensywnej widoczności, dostępne 
w dwóch fl uorescencyjnych kolorach:
 VWJK04Y – żółtym
VWJK04O – pomarańczowym
– Wykonane z materiału: 100% poliestru 
   Oxford 300D powlekanego poliuretanem
– Pikowana podszewka 100% poliestru 180 g/m2

 Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL

PN-EN 343
klasa 3-1

EN ISO
20471:2013

3

VWJK04N

Kurtki krótkie, z chowanym kapturem, 
z grubą podszewką, przeciwdeszczowe, 
z elementami odblaskowymi, powlekane 
poliuretanem, granatowe
– Wykonane z materiału: 100% poliestru Oxford 300D
   powlekanego poliuretanem
– Pikowana podszewka 100% poliestru 180 g/m2

 Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL
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VWJK113B

Spodnie robocze na szelkach, 
z grubą podszewką, ostrzegawcze 
o intensywnej widoczności, dostępne 
w dwóch kontrastowych kolorach:
VWJK113BON – fl uorescencyjnym
pomarańczowym/granatowym
VWJK113BYN – fl uorescencyjnym
żółtym/granatowym
– Wykonane z materiału 100% poliestru 300D 
   powlekanego poliuretanem, gruba pikowana 
   podszewka 100% poliestru 140g/m2

 Rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

PN-EN 343
klasa 3-1

VWJK113N

Spodnie robocze na szelkach, z elementa-
mi odblaskowymi, granatowe
– Wykonane z materiału 
   100% poliestru 300D 
   powlekanego poliuretanem, 
   gruba pikowana podszewka 
   100% poliestru 140g/m2

 Rozmiary: 
XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

PN-EN 343
klasa 3-1

VWJK263

Kurtki z podszewką bardzo miękkie, od-
dychające, ostrzegawcze o intensywnej 
widoczności, powlekane poliuretanem, 
dostępne w dwóch kontrastowych 
kolorach:
VWJK263OG – fl uorescencyjnym pomarań-
czowym/szarym
VWJK263YG – fl uorescencyjnym żółtym/
szarym
– Pikowana podszewka 180 g/m2

 Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL
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VWJK126B

PN-EN 343
klasa 3-1
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 Kurtki krótkie, z chowanym kapturem 
oraz odpinanymi pikowanymi rękawami 
i kołnierzem, ostrzegawcze o intensywnej 
widoczności, dostępne w dwóch 
kontrastowych kolorach:
VWJK0126BON – fl uorescencyjnym
pomarańczowym/granatowym
VWJK0126BYN – fl uorescencyjnym 
żółtym/granatowym
– Wykonane z materiału 100% poliestru Oxford
   300D, powlekanego poliuretanem
 Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL, XXXXXL

VWJK187

Spodnie robocze, ostrzegawcze o inten-
sywnej widoczności, dostępne w dwóch 
kontrastowych kolorach:
VWJK187Y – fl uorescencyjnym żółtym/
granatowym
VWJK187O – fl uorescencyjnym 
pomarańczowym/granatowym
–  Wykonane z materiału 100% poliestru 300D 
   powlekanego poliuretanem, gruba pikowana 
   podszewka 100% poliestru 140g/m2

– Z kurtką VWJK44 spełniają normę EN 342
 Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL

PN-EN 343
klasa 3-1

EN ISO
20471:2013
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EN 342

VWJK261

PN-EN 343
klasa 3-1

Kurtki z pikowaną podszewką, prze-
ciwdeszczowe, ostrzegawcze o in-
tensywnej widoczności, powlekane 
poliuretanem, dostępne w dwóch kontra-
stowych kolorach:
VWJK261ON – fl uorescencyjnym pomarań-
czowym/granatowym
VWJK261YN – fl uorescencyjnym żółtym/
granatowym
– Pikowana podszewka 180 g/m2

 Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL
EN ISO

20471:2013

3

VWJK398

Spodnie Softshell, wysoce odporne na 
warunki atmosferyczne
– Wykonane z trójwarstwowego, wodoodpornego 
   materiału Softshell
 Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL

WODOODPORNOŚĆ

ODDYCHALNOŚĆ

VWJK425

Spodnie robocze Softshell, ostrzegawcze 
o intensywnej widoczności, dostępne 
w dwóch kontrastowych kolorach:
VWJK425OG – szarym/fl uorescencyj-
nym pomarańczowym
VWJK425YG – szarym/fl uorescencyj-
nym żółtym
– Wykonane z trójwarstwowego, wodoodpornego 
   materiału Softshell
 Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL

EN ISO
20471:2013
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WODOODPORNOŚĆ

ODDYCHALNOŚĆ
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VWJK44

Kurtki wielosezonowe ostrzegawcze
o intensywnej widoczności, z chowanym 
kapturem, 5 w 1, dostępne w dwóch 
kontrastowych kolorach:
VWJK44YN – fl uorescencyjnym
żółtym/granatowym
VWJK44ON – fl uorescencyjnym
pomarańczowym/granatowym
– Wykonane z materiału: 100% poliestru 
   Oxford 300D powlekanego poliuretanem
– Kurtka z podpinką i spodniami VWJK187 spełnia 
   normę EN342
 Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL, 
XXXXXL

PN-EN 343
klasa 3-1
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EN 342

EN ISO
20471:2013
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HIT!

VWJK60B

Kurtki krótkie, na grubej podszewce 
z odpinanymi rękawami, ostrzegawcze 
o intensywnej widoczności, dostępne 
w dwóch kontrastowych kolorach: 
 VWJK60BON – fl uorescencyjnym pomarań-
czowym/granatowym
 VWJK60BYN – fl uorescencyjnym żółtym/
granatowym
– Wykonane z materiału 100% poliestru 
   Oxford 300D, powlekanego poliuretanem

 Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL

PN-EN 343
klasa 3-1

EN ISO
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VWJK433
Kurtki krótkie przeciwdeszczowe oddy-
chające z odpinanym kapturem, dostępne 
w dwóch kontrastowych kolorach:
VWJK433YN – fl uorescencyjnym żółtym/
granatowym
VWJK433ON – fl uorescencyjnym pomarań-
czowym/granatowym
– Możliwość łączenia z bluzą VWFC62 (patrz strona 38)
 Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL

EN ISO
20471:2013
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VWFC62 VWJK433 KURTKA 
Z PODSZEWKĄ

 VWJK61

 Kurtki przeciwdeszczowe, ostrzegawcze 
o intensywnej widoczności 
z siateczkową podszewką, dostępne 
w dwóch kontrastowych kolorach: 
 VWJK61YN – fl uorescencyjnym
żółtym/granatowym
 VWJK61ON – fl uorescencyjnym
pomarańczowym/granatowym
 – Wykonane z materiału 100% poliestru 
   Oxford Ripstop 300D, powlekanego poliuretanem
– Siateczkowa podszewka ze 100% poliestru
 Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL

PN-EN 343
klasa 3-1
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VWJK07N

PN-EN 343
klasa 3-1

Spodnie przeciwdeszczowe, z elementa-
mi odblaskowymi, granatowe
– Wykonane z materiału 100% poliestru Oxford 300D 
   powlekanego poliuretanem
 Rozmiary: L, XL
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 VWJK67-68

 Komplety przeciwdeszczowe ostrzegaw-
cze o intensywnej widoczności, dostępne 
w dwóch  fl uorescencyjnych kolorach: 
VWJK67-68Y – żółtym
VWJK67-68O – pomarańczowym

 VWJK67 – Kurtki wykonane z materiału: 100% polie-
stru Oxford 150D powlekanego poliuretanem
 VWJK68 – Spodnie wykonane z materiału: 100% 
poliestru Oxford 150D powlekanego poliuretanem

Pakowane w praktyczny worek z materiału ostrzegaw-
czego o intensywnej widoczności
 Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL

PN-EN 343
klasa 3-1

EN ISO
20471:2013
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VWJK67L

Długie płaszcze przeciwdeszczowe 
ostrzegawcze o intensywnej widoczności 
dostępne w dwóch  fl uorescencyjnych 
kolorach:
VWJK67LO – pomarańczowym
VWJK67LY – żółtym
– Wykonane z materiału: 100% poliestru 150D Oxford 
   powlekanego PU
– Długość dla wszystkich rozmiarów: 120 cm
 Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL

PN-EN 343
klasa 3-1
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VWTC01

Kurtki krótkie z grubą podszewką, 
robocze, ostrzegawcze o intensywnej 
widoczności, dostępne w dwóch fl uore-
scencyjnych kolorach:
VWTC01O – pomarańczowym
VWTC01Y – żółtym
– Wykonane z materiału: poliester/bawełna 300 g/m2

– Watowane z odpinanymi rękawami
 Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL

PN-EN 471
klasa 3-2

ZIMOWA

 VWTC06-B

   Kurtki robocze, ostrzegawcze o inten-
sywnej widoczności, dostępne w dwóch 
kontrastowych kolorach:
VWTC06-BON – fl uorescencyjnym 
pomarańczowym/granatowym
VWTC06-BYN – fl uorescencyjnym 
żółtym/granatowym
 – Wykonane z materiału poliester/bawełna, 280 g/m2

– Zapinane na zamek błyskawiczny
 Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL

EN ISO
20471:2013
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 Spodnie robocze, ostrzegawcze 
o intensywnej widoczności, dostępne 
w dwóch kontrastowych kolorach:
 VWTC07BYN – fl uorescencyjnym 
żółtym/granatowym
 VWTC07BON – fl uorescencyjnym poma-
rańczowym/granatowym
 – Wykonane z materiału poliester/bawełna 280 g/m2

 Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL

 VWTC07B (ex VWTC07-2B)

EN ISO
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VWTC148

Kurtki robocze, ostrzegawcze o inten-
sywnej widoczności, dostępne w dwóch 
kontrastowych kolorach:
VWTC148OB – fl uorescencyjnym pomarań-
czowym/czarnym
VWTC148YB – fl uorescencyjnym żółtym/
czarnym
– Wykonane z materiału fl uorescencyjnego poliester 
   80%, bawełna 20% o gramaturze 300g/m² oraz 
   czarnego kontrastowego poliester 65%, 
   bawełna 35% o gramaturze 245 g/m²
 Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL

EN ISO
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 Spodnie robocze na szelkach, ostrzegaw-
cze o intensywnej widoczności, dostęp-
ne w kontrastowych kolorach:
 VWTC08-BYN – fl uorescencyjnym 
żółtym/granatowym
 VWTC08-BON – fl uorescencyjnym 
pomarańczowym/granatowym
 – Wykonane z materiału poliester/bawełna 280 g/m2

 Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL

 VWTC08-B
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VWTC149
Spodnie robocze, ostrzegawcze 
o intensywnej widoczności, dostępne 
w dwóch kontrastowych kolorach:
VWTC149OB – fl uorescencyjnym poma-
rańczowym/czarnym
VWTC149YB – fl uorescencyjnym żółtym/
czarnym
– Wykonane z materiału fl uorescencyjnego poliester 
   80%, bawełna 20% o gramaturze 300g/m² oraz 
   czarnego kontrastowego poliester 65%, 
   bawełna 35% o gramaturze 245 g/m²
– Materiał użyty do nakolanników: 450D Oxford
 Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL

EN ISO
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 Spodnie robocze na szelkach, ostrzegaw-
cze o intensywnej widoczności, dostępne 
w dwóch kontrastowych kolorach:
 VWTC150ON – granatowym/
fl uorescencyjnym pomarańczowym
VWTC150YN – granatowym/
fl uorescencyjnym żółtym
 – Materiał HV: 80% poliestru, 
   20% bawełny, 
   gramatura: 300 g/m2

– Materiał 
   kontrastujący: 
   65% poliestru, 
   35% bawełny, 
   gramatura: 245 g/ m2

 Rozmiary: S, M, L, XL
XXL, XXXL

 VWTC150
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 Spodnie robocze, ostrzegawcze 
o intensywnej widoczności, dostępne 
w dwóch kontrastowych kolorach:
 VWTC17ON – granatowym/ 
fl uorescencyjnym pomarańczowym
VWTC17YN – granatowym/ 
fl uorescencyjnym żółtym
– Wykonane z materiału poliester/bawełna 280 g/m2

Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL

 VWTC17
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