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 ETYCZNY HANDEL I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
TO PODSTAWY NASZEJ STRATEGII 
BIZNESOWEJ 

 Naszym głównym celem jest zminimalizowanie wpływu 
naszej działalności na środowisko i zużywane przez nas 
zasoby naturalne. 
 Rozumiemy, że nasi pracownicy są integralną częścią osiągania 
naszych celów biznesowych i jesteśmy w pełni zaangażowani 
w zapewnienie bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia oraz 
poszanowania praw człowieka wobec wszystkich naszych 
pracowników. 

 Program rozwoju ekologicznego Portwest Planet opiera się na 
czterech strategicznych filarach; Środowisko, Prawa Pracy 
oraz Prawa Człowieka, Polityka Ekologicznego Zaopatrzenia i 
Etyka. 
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 W Portwest dążymy do zwiększonego 
wykorzystywania materiałów ekologicznych z 
recyklingu w procesie produkcji i pakowania 
naszych produktów. 
 W 2021 roku wprowadziliśmy nową gamę 
ekologicznych produktów, wykorzystując przyjazne 
środowisku materiały, takie jak poliester z recyklingu 
wykonany w 100% z odpadów konsumenckich PET i 
wiskozy bambusowej.    85% naszej odzieży posiada 
również etykietę OEKO-TEX® STANDARD 100.  
 Wszystkie nasze ubrania są teraz pakowane w 

opakowania nadające się do recyklingu, zrobione z 
kartonów FSC.   Naszym klientom oferujemy usługę 
recyklingu zużytych tekstyliów i ŚOI. 

 Portwest stosuję się do normy ISO 14001. Pracujemy 
bardzo ciężko aby stosować się do Systemu 
Zarządzania Środowiskowego. Ten system umożliwia 
nam zminimalizowanie śladu węglowego i lepsze 
zarządzanie wpływem działań operacyjnych na 
środowisko.    

1.  ŚRODOWISKO 
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 DZIAŁANIA NA RZECZ ELIMINACJI 
PLASTIKU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU Z 

NASZEGO ŁAŃCUCHA DOSTAW 

 Nieustannie staramy się wprowadzać do naszego 
łańcucha dostaw inicjatywy niskoemisyjne i 
ekologiczne. Dlatego też, postępujemy zgodnie z 
wytycznymi z UK Plastics Act.

 UK Plastics Pact to odważna inicjatywa łącząca cały 
łańcuch zaangażowany w produkcję opakowań z   
tworzyw sztucznych we wspólnej wizji i 
zobowiązująca do realizacji ambitnych celów. 

 Cele te mają zostać zrealizowane do 2025 roku: 

•  Eliminacja plastiku jednorazowego użytku 

•  100% opakowań z tworzyw sztucznych nadaje się 
do recyklingu, wielokrotnego użytku lub 
kompostowania 

•  70% opakowań z tworzyw sztucznych jest 
poddawanych recyklingowi lub kompostowaniu  

•  We wszystkich opakowaniach 30% komponentów 
zostało poddanych recyklingowi 

3



 85% NASZEJ ODZIEŻY POSIADA 
ZNAK OEKOTEX® STANDARD 
100, GWARANTUJĄCY, ŻE KAŻDY 
KOMPONENT TEGO PRODUKTU 
ZOSTAŁ PRZETESTOWANY POD KĄTEM 
SZKODLIWYCH SUBSTANCJI. 

 Każdy element artykułu musi spełniać surowe 
kryteria testowe OEKO-TEX®: od powłoki, materiału 
zewnętrznego i szwów, po taśmę o wysokiej 
widoczności i zamek błyskawiczny. 
 Kryteria testowe są ustandaryzowane na całym 
świecie i są aktualizowane co najmniej raz w roku 
na podstawie nowych informacji naukowych lub 
wymogów ustawowych.   Korzystając z numeru na 
etykiecie możesz w każdej chwili sprawdzić ważność 
certyfi katu. 

STeP to skrót od Sustainable Textile Production 
(Proekologiczna Produkcja Tekstyliów), i jest to 
ogólnoświatowy system certyfi kacji przyjaznych dla 
środowiska i odpowiedzialnych społecznie zakładów 
produkcyjnych w przemyśle tekstylnym.

Nasze badanie z 2021 r. wykazało, że nasze kierownictwo 
jednogłośnie popiera kwestię proekologicznej produkcji za 
pomocą odpowiednich zasobów oraz wyznacza ambitne 
cele w tym kierunku. Przestrzegamy wymagań prawnych i 
znacznie przekraczamy minimalne wymagania wszystkich 
sześciu modułów STeP by OEKO-TEX®. 

OSIĄGNĘLIŚMY NAJWYŻSZY STOPIEŃ W POZIOMIE TRZECIM OKEOTEX®, DLA 
EKOLOGICZNEJ I ODPOWIEDZIALNEJ SPOŁECZNIE PRODUKCJI TEKSTYLIÓW.

 TKANINA BAMBUSOWA 
 Wiskoza bambusowa to naturalny materiał wykonany z miazgi trawy 
bambusowej.   Bambus używany do produkcji tkanin jest uprawiany 
ekologicznie, łatwo się odnawia, ma zdolność samoregeneracji i nie wymaga 
stosowania nawozów.   Bambus rośnie w wyjałowionej glebie i pomaga 
glebie w przywróceniu jej składników odżywczych, a co najważniejsze, jest 
biodegradowalny. 

 Poziom 1  Poziom 2  Poziom 3  Max. 
Wynik 

 Punktacja 
Portwest  Poziom 

 Zarządzanie chemią 88 70 2

 Efektywność środowiskowa 239 206 2

 Zarządzanie środowiskiem 94 84 3

 Odpowiedzialność
społeczna 331 320 3

 Zarządzanie jakością 133 108 2

 Bezpieczeństwo 333 301 3

 Wynik Punktacji  STeP POZIOM 3

 ZAPROJEKTOWANE 
PROEKOLOGICZNIE 
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 WSZYSTKIE MATERIAŁY Z 
RECYKLINGU SĄ W 100% ODPADAMI 
POKONSUMPCYJNYMI I POSIADAJĄ 
PEŁNĄ CERTYFIKACJĘ 

 W ramach naszego zaangażowania w zwiększanie 
wykorzystania materiałów proekologicznych, wprowadziliśmy 
nowe produkty w tym zakresie. 

 Wykorzystanie poliestru z recyklingu, produkowanego z butelek 
PET, wymaga mniej zasobów niż w przypadku nowych włókien 
i generuje mniej emisji CO2.  Co więcej,  można go ponownie 
poddać recyklingowi, zamykając pętlę.   Ponadto niekierowanie 
butelek PET na wysypiska zmniejsza zanieczyszczenie gleby, 
powietrza i wody. 

 Korzystanie z tkanin z certyfi katem Global Recycled Standard 
zapewnia większą widoczność w zakresie odpowiedzialnych 
praktyk społecznych, środowiskowych i chemicznych w 
produkcji tkanin z materiałów pochodzących z recyklingu. 

 PRZEBIEG: 

 PROEKOLOGICZNE TKANINY I 
MATERIAŁY 

 KOLEKCJA 

 CZYSZCZENIE 

 ROZDRABNIANIE  PRODUKCJA 
PRZĘDZY 

 PRODUKCJA 
TKANIN 
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Jako globalny producent, postrzegamy to jako kluczowe dla naszego 
łańcucha dostaw aby zamienić materiały w naszych opakowaniach na 
takie, które są kompostowalne i recyklingowe. 

 EKOLOGICZNA METKA 
 Papierowe metki FSC są ekologicznym i alternatywnym 
rozwiązaniem dla metkowania opakowań   Ekologiczne 
metki podkreślają nasze wartości związane z ochroną 
środowiska, a towarzyszący im sznurek z ekologicznej 
bawełny dodatkowo zmniejsza nasz ślad węglowy. 

 SZNURKI Z BAWEŁNY 
EKOLOGICZNEJ 
 Sznurek w 100% z bawełny organicznej, 
k t ó r y  m o ż n a  w  1 0 0 %  p o d d a ć 
recyklingowi lub go kompostować.  
 E l i m i n u j e m y  j e d n o r a z o w e 
plastikowe kołki blokujące. 

 POCHŁANIACZE WILGOCI 
 Firma Portwest usunęła wszystkie żelowe pochłaniacze wilgoci z naszych 
produktów, eliminując jednorazowe plastiki i zastąpiła je w 100% naturalnymi 
opakowaniami Dri-Clay, które są biodegradowalne, pozyskiwane w 
sposób proekologiczny i nadające się do domowego kompostowania oraz 
niezawierające plastiku. 

 15 MILIONÓW PRODUKTÓW 
ODZIEŻOWYCH ROCZNIE JEST OBECNIE 

PAKOWANYCH W EKOLOGICZNY 
SPOSÓB  

 ODPOWIEDZIALNE 
PAKOWANIE 
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 OPTYMALIZACJA NASZEGO PROCESU 
PAKOWANIA W CELU ZMNIEJSZENIA ODPADÓW I 
WYKORZYSTANIA EKOLOGICZNYCH MATERIAŁÓW 

 KARTONY 
ZATWIERDZONE 
PRZEZ FSC 
 Przestawiamy s ię  na  używanie  tektury 
certyfikowanej FSC do wysyłki kartonów 
opuszczających nasze główne magazyny.  Misją 
Forest Stewardship Council jest promowanie 
przyjaznego dla środowiska, korzystnego 
społecznie i ekonomicznego gospodarowania 
ś w i a t o w y m i  l a s a m i .     F S C  z a p e w n i a 
wiarygodność, jako niezależna, kierowana przez 
członków grupa ochrony środowiska, a ponadto 
ustanawia surowe standardy dotyczące jakości 
wody, siedlisk, rotacji wzrostu i stosowania 
środków chemicznych 

 TORBY FOLIOWE LDPE 
 LDPE poddany recyklingowi to materiał, 
który powstaje z poużytkowych odpadów z 
tworzyw sztucznych.   Nasze worki foliowe 
LDPE z recyklingu posiadają certyfi kat GRS i są 
pozyskiwane z folii LDPE i przerabiane 
na worki foliowe, które w pełni 
nadają się do recyklingu. 

 OPAKOWANIE 
ZBIOROWE 
 Zmniejsza to ogólną liczbę zużywanych 
plastikowych toreb i pomaga wyeliminować 
plastik jednorazowego użytku. 

 PRZYKŁAD: 
 PAKOWANIE W GRUPACH PO 6, PO 48 
W KARTONIE, OSZCZĘDZA ŁĄCZNIE 
40 TOREBEK POLIESTEROWYCH W 
JEDNYM KARTONIE. 
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 ZBIERZ MATERIAŁ 
DO RECYKLINGU 

 AVENA ZBIERA 
MATERIAŁY OD 

KLIENTA 

 TEKSTYLIA SĄ 
ROZDRABNIONE 

 ROZDRABNIANE 
TKANINY SĄ 

ZAPRASOWYWANE 
W CELU ICH 

PONOWNEGO 
WYKORZYSTANIA 

 ODPADY TEKSTYLNE 
GOTOWE DO 

RECYKLINGU W UK 

 CERTYFIKAT 
ZNISZCZENIA 

WYDANY 
KLIENTOWI 

 W ramach naszego pisemnego porozumienia oferujemy 
teraz naszym brytyjskim   klientom możliwość 
odpowiedzialnego recyklingu zużytej odzieży ochronnej. 
Aby uzyskać więcej informacji na temat tej usługi, 
skontaktuj się ze swoim regionalnym kierownikiem 
sprzedaży. Naszym partnerem w tych działaniach jest 
firma Avena, która dostarcza proekologiczne i 
dopasowane na miarę rozwiązania w zakresie zbiórki i 
bezpiecznego recyklingu zużytych tekstyliów, obuwia 
oraz ŚOI w Wielkiej Brytanii. Pomagamy zwalczyć 
problem polegający na tym, że tylko 1% ubrań jest 
skutecznie poddawanych recyklingowi.1 

 Avenie udało się zaoszczędzić ponad 156 milionów litrów 
wody, wspomagając proces produkcji przyszłych 
wyrobów tekstylnych. 

 USŁUGI RECYKLINGU 
TEKSTYLIÓW I ŚOI 

1 Ellen McArthur Foundation - https://ellenmacarthurfoundation.org/a-new-textiles-economy

 ODPOWIEDZIALNY RECYKLING 
ODZIEŻY OCHRONNEJ
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W JAKI SPOSÓB TWOJE 
TEKSTYLIA SĄ PODDAWANE 

RECYKLINGOWI?

 DROGA  1:
 Podstawowym i preferowanym 
sposobem jest ponowne wykorzystanie 
materiałów odpadowych do przyszłej 
produkcji innej odzieży, tkanin i tekstyliów 
poprzez recykling. 

 DROGA  2:
Przetwarzanie materiałów  do ponownego 
wykorzystania ich na świecie za pomocą szeregu 
różnych produktów, takich jak izolacje, geotekstylia, 
ściany działowe i płyty dźwiękochłonne.   Upewniając 
się, żę materiały są używane ponownie i poddawane 
recyklingowi. 

 DROGA  3:
 Gdy materiał nie nadaje się obecnie do recyklingu, Avena 
stosuje politykę zerowego składowania na wysypiskach  
 dopiero wtedy materiał zostanie przerobiony na chipy 
RDF i wykorzystany do generowania energii.

9



Rozumiemy, że jako firma globalna ponosimy 
znaczącą odpowiedzialność za ochronę ludzi i 
środowiska w naszych zakładach produkcyjnych 
oraz w całym łańcuchu dostaw. Stosujemy 
rygorystyczne zasady mające na celu zapewnienie 
zdrowia, dobrego samopoczucia i bezpieczeństwa 
wszystkim naszym pracownikom  na całym świecie. 
Jesteśmy dobrowolnymi członkami niezależnych 
organizacji monitorujących, które nadzorują naszą 
globalną zgodność z tymi zasadami.

Nasze w pełni posiadane fabryki są kontrolowane za 
pomocą audytu etycznego handlu przez członków 
Sedex (SMETA). SMETA to ramy audytu społecznego, 
które mają na celu wspieranie odpowiedzialnych 
praktyk biznesowych w zakresie norm pracy, praw 

powszechnych, systemów zarządzania oraz zdrowia 
i bezpieczeństwa. Sedex i SMETA są wspierane przez 
Instytut Etycznego Handlu i Wewnętrzną Organizację 
Pracy.

Fabryki należące do Portwest 
posiadają certyfikat WRAP 
Gold Standard. WRAP to 
największy na świecie, 
niezależny program 
zgodności dla 
odpowiedzialnych 
producentów w sektorze 
wyrobów szytych.

2. PRACA I PRAWA 
CZŁOWIEKA
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Portwest angażuje się we wspieranie i rozwój naszych 
pracowników oraz zakorzenianie kultury uczenia się. 
Nasza wewnętrzna polityka uczenia się i rozwoju dla 
pracowników dotyczy wszystkich pracowników 
Portwest w naszej centrali, biurach sprzedaży, 
magazynach i zakładach produkcyjnych i zapewnia 
każdemu pracownikowi możliwość pełnego 
wykorzystania swojego potencjału.

Posiadamy certyfikat ISO 45001 i używamy wskaźnika 
LTIR (Lost Time Injury Rate) jako sposobu mierzenia i   
śledzenia naszych wyników w celu ograniczenia 
obrażeń w miejscu pracy.

Globalna polityka Grupy Portwest dotycząca pracy i 
praw człowieka odzwierciedla nasze zobowiązanie do 

przestrzegania międzynarodowo uznanych praw 
człowieka, ustanowionych w Powszechnej Deklaracji 
Praw Człowieka i w podstawowych konwencjach 
Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz 
podstawowych zasad i praw pracy. Sekcja dotycząca 
praw człowieka w naszej polityce firmowej dotyczy 
każdego z tych priorytetowych obszarów:

• Praca Dzieci, Praca Przymusowa i Handel 
Ludźmi

• Wolność zrzeszania się i prawo do grupowych 
negocjacji

• Warunki Pracy

• Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.

PROWADZIMY NASZĄ FIRMĘ SZANUJĄC 
PRAWA I GODNOŚĆ WSZYSTKICH OSÓB
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 Zasady zaopatrzenia proekologicznego zostały 
wprowadzone do procesów zakupowych naszej 
firmy, dbając o to aby nasze poczynania w tym 
obszarze minimalizowały wpływ naszej 
działalności na środowisko i społeczeństwo 
jako całość. 
 Zaopatrzenie proekologiczne obejmuje wiele 
aspektów, które mają wp ł yw na ludzi lub 
środowisko, od pracy po eliminację stosowania 
szkodliwych chemikaliów.   W ramach naszych 
wysiłków na rzecz zmniejszenia naszego śladu 
węglowego ćwiczymy nearshoring i pracujemy nad 
eliminacją naszego transportu lotniczego.   W ramach 
tego zobowiązania jesteśmy członkiem Sedex, jednej 
z wiodących na świecie platform internetowych dla 
firm przeznaczonej do zarządzania i poprawy 

warunków pracy w globalnych łańcuchach dostaw. 

•  Chroń ludzi, środowisko i biznes, proaktywnie 
rozpoznając ryzyko i zarządzając nim 

•  Umożliwiaj proekologiczne i odpowiedzialne 
prowadzenie biznesu dzięki rozwiązaniom 
technologicznym. 

•  Umożliwiaj odpowiedzialne zaopatrywanie 
poprzez współpracę oraz gromadzenie i 
udostępnianie informacji 

3.  PROEKOLOGICZNE 
ZAOPATRZENIE 
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 PORTWEST OKREŚLIŁ 
DZIESIĘCIOLETNI PLAN, 
KTÓRY POKAZUJE, W 
JAKI SPOSÓB BĘDZIEMY 
NADAL POPRAWIAĆ  
NASZĄ SKUTECZNOŚĆ I 
WYDAJNOŚĆ W 
ZAKRESIE OBNIŻANIA 
NASZEGO ŚLADU 
WĘGLOWEGO I JEGO 
WPŁYWU NA 
ŚRODOWISKO   
 Portwest dąży do realizacji tych celów zapewniając 
przejrzystość i dostęp do wszystkich etapów dostawy od 
pierwszego do czwartego. 

 Kategorie dostawców definiujemy na podstawie ich 
odległości od produktu końcowego. 

 KATEGORIA  1:  Fabryki   

 KATEGORIA  1+:  Fabryki montażu podwykonawców 

 KATEGORIA  2:  Zakłady przetwórcze: Produkcja tkanin 

 KATEGORIA  3:  Zakłady przetwórcze: Przędzarki i 
przetwornice włókien 

 KATEGORIA  4:  Dostawcy surowców 

 Zapewniając większą przejrzystość i widoczność, możemy 
utrzymywać partnerstwo z naszymi dostawcami i 
interesariuszami w poczuciu zaufania, gwarantując jakość 
i zmniejszając ryzyko.   Opracowaliśmy obszerne zasady 
dotyczące dostawców i rozbudowaliśmy należyte procesy, 
aby upewnić się, że nasze produkty są wytwarzane w 
sposób etyczny i odpowiedzialny. 

 Ponadto, współpracujemy z uznanymi organami, aby 
uzyskać wytyczne branżowe w celu zdobycia wiedzy, 
umiejętności i odnalezienia najlepszych praktyk w zakresie 
proekologicznego zaopatrzenia. 

 Zachęcamy naszych klientów do kontaktu i łączenia się z 
nami na platformie SEDEX. 
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 Portwest zapewnia szkolenia w zakresie 
przeciwdziałania korupcji i łapownictwu, aby 
zapewnić pracownikom pełne zrozumienie 
nieetycznych praktyk i sposobów ich 
identyfikacji. 
 Mamy również politykę informowania o 
nieprawidłowościach, aby chronić pracowników 
przed represjami, nękaniem lub postępowaniem 

dyscyplinarnym w wyniku ujawnienia jakichkolwiek 
nieprawidłowości, o ile ujawnienie zostało dokonane 
w dobrej wierze i nie jest dokonywane w złośliwy 
sposób ani dla osobistych korzyści.   Wszelkie 
ujawnienia zostaną w pełni zbadane, w tym odbędą 
się przesłuchania ze wszystkimi świadkami i innymi 
zaangażowanymi stronami, a także tożsamość 
sygnalisty będzie chroniona. 

4.  ETYKA 
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“NIE MOŻESZ 
ZAGWARANTOWAĆ 
PRAKTYK ETYCZNYCH, 
JEŚLI NIE POSIADASZ 
SWOICH ZAKŁADÓW 
PRODUKCYJNYCH.”

Jako globalny producent uważamy, 
że posiadanie naszych własnych 
fabryk jest istotną częścią naszej 
strategii biznesowej. 
Posiadanie naszych własnych zakładów 
produkcyjnych daje nam pełną kontrolę 
nad standardami warunków pracy dla 
wszystkich pracowników i stanowi 
zapewnienie dotrzymania naszego 
kodeksu postępowania etycznego.

 ZAANGAŻOWANI W 
PROWADZENIE I 
ROZWÓJ NASZEGO 
BIZNESU W 
PROEKOLIGICZNY I 
ETYCZNY SPOSÓB 

 Cyberbezpieczeństwo to jeden z naszych głównych 
priorytetów, jesteśmy zdeterminowani, aby chronić dane 
naszych dostawców, klientów i personelu. Podążamy za 
praktyką CIS20,  aby to osiągnąć .    Dwadzieścia 
n a j w a ż n i e j s z y c h  ś r o d kó w  o c h r o n y  C e n t r u m 
Bezpieczeństwa Internetowego (CIS) to priorytetowy 
zestaw najlepszych praktyk stworzonych w celu 
powstrzymania najbardziej rozpowszechnionych i 
niebezpiecznych zagrożeń dnia dzisiejszego. 

 Przestrzegamy Unijnej Polityki Cyberbezpieczeństwa oraz 
stosujemy szkolenia i procedury dotyczące ochrony RODO.  
 Por t west  pr zestr zega regulaminu cer t y fikac j i 
cyberbezpieczeństwa dla produktów i usług, unijnej 
ustawy o cyberbezpieczeństwie. 
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 Portwest z przyjemnością przedstawia kolekcję przyjaznych dla 
środowiska produktów BHP, w tym odzieży, ochrony stóp i ochrony 
rąk.    Te ekologiczne produkty są wykonane z certyfikowanych 
materiałów pochodzących z recyklingu, z opakowaniami i etykietami 
pochodzącymi z zaopatrzenia proekologicznego. 

 Te produkty oferują całą funkcjonalność i wzornictwo, z których słynie Portwest, umożliwiając 
użytkownikowi wspieranie proekologicznego zaopatrzenia bez uszczerbku dla wydajności. 

 Nasza proekologiczna odzież jest produkowana w sposób etyczny w jednej z naszych w pełni 
własnych fabryk, która jest zgodna ze standardami produkcji odpowiedzialnej społecznie WRAP i 
SMETA.   Ponadto posiada akredytację środowiskową ISO 14001, zgodność chemiczną z normą 
OEKO-TEX® STANDARD 100 oraz zarządzanie jakością zapewnione przez ISO 9001. 

5.  PRODUKTY 
PRZYJAZNE DLA 
ŚRODOWISKA 
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 Portwest nadal poszerza granice w 
ramach swojego asortymentu 
ekologicznej odzieży roboczej, 
wprowadzając przyjazne środowisku 
produkty do kolekcji WX3. Użycie 
certyfikowanych materiałów i 
wykończeń pochodzących z 
recyklingu lub proekologicznych, 
tam gdzie to możliwe, maksymalnie 
ogranicza negatywny wpływ na 
środowisko.  Odzież została zaprojektowana 

z myślą o maksymalnym komforcie i wydajności, 
ale z czystą linią, minimalnymi przeszyciami i 
mniejszą ilością odpadów. Wszystkie produkty 
WX3 wytwarzane w fabrykach należących do 
Portwest posiadają certyfikat Oeko-tex standard 
100. 

 ODZIEŻ PORTWEST 
PLANET 

WYKONANA JEST 
Z MATERIAŁÓW Z 

CERTYFIKATEM 
GRS 

1818
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46

 T753 

 SOFTSHELL 

TKANINA WYKONANA 
EKOLOGICZNIE, W 100% Z 

ODPADÓW POKONSUMPCYJNYCH

 CZARNY 

 TYŁ 

 46 BUTELEK PET 
JEST PODDAWANYCH 
RECYKLINGOWI, ABY 
WYKONAĆ TĘ KURTKĘ 

HYBRYDOWA KURTKA SOFTSHELL 
WX3 ECO (2L)
·  Wodoodporna, oddychająca i wiatroszczelna 
·  Przyjazne dla środowiska certyfi kowane włókna z 

recyklingu 
·  Kieszeń na klatce piersiowej zapinana na zamek 
·  Elastyczne mankiety dla lepszego dopasowania 
·  Wentylacja z tyłu podwyższająca oddychalność i 

komfort 
·  Uformowane rękawy ułatwiają ruch 

  94%  Poliester z recyklingu, 6% Elastan 
Ripstop laminowane do 100% mikropolaru 
poliestrowego z recyklingu ,  280g 

  100% poliestrowa dzianina wątkowa z 
recyklingu ze szczotkowaną lewą stroną ,  310g 

  Czarny S-3XL 
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 48 

1

10

 T722 

20

 KOSZULKA 
POLO 

 10 BUTELEK 
PET PODDANO 
RECYKLINGOWI, 
ABY WYKONAĆ TĘ 
KOSZULKĘ POLO 

 CZARNY 

 WISKOZA BAMBUSOWA 
 Wiskoza bambusowa to naturalny 
materiał wykonany z miazgi trawy 
bambusowej. Bambus używany 
do produkcji tkanin jest łatwy 
do nawodnienia i nie wymaga 
stosowania pestycydów do wzrostu. 

KOSZULKA POLO WX3 ECO
·  Wykonano z certyfi kowanego poliestru z recyklingu 

i bambusa dla zapewnienia najwyższego komfortu i 
parametrów 

·  Naturalnie hipoalergiczny o właściwościach 
antybakteryjnych 

·  Wbudowana termoregulacja 
·  Współczesny bardzo ergonomiczny design 
·  Idealne rozwiązanie dla personalizacji odzieży 

korporacyjnej 
·  Nowoczesna stylizacja z kontrastową lamówką 

  55% Wiskoza bambusowa, 45% Poliester 
Pique z recyklingu ,  210g 

  Czarny S-3XL 
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REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)

INCH CM EU FR

28 - 48 72 - 124 44 - 64 36 - 60

 280g  24 

13

29

 T706 

21

 SPODNIE STRETCH Z 
KABURAMI 

 SLIM 
FIT 

 29 BUTELEK PET 
JEST PODDAWANYCH 
RECYKLINGOWI, ABY 
WYPRODUKOWAĆ TE 
SPODNIE 

 CZARNY 

SPODNIE Z KABURAMI WX3 ECO 
STRETCH
 EN 14404:2004+A1:2010   TYP 2 POZIOM 0 (JEDYNIE W 
PRZYPADKU UŻYWANIA ŁĄCZNIE Z S156).      
·  Przyjazne dla środowiska certyfi kowane włókna z 

recyklingu 
·  Dwukierunkowy i elastyczny materiał diagonalny 

zapewniający swobodę ruchów i dodatkowy komfort 
·  13 obszernych kieszeni 
·  Kieszenie kaburowe dopinane na zamek 
·  Podwyższony pas z tyłu oferuje dodatkową ochronę 
·  Nadzwyczajnie trwałe i wytrzymałe 

  65% Poliester z recyklingu, 33% Bawełna, 2% 
Elastan ,  280g 

  100% Poliester z recyklingu   210g 
  Czarny 
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79

4XL
RIS

3279

 12 

4

KURTKA ZIMOWA 
ECO

 79 BUTELEK PET PODDAJE 
SIĘ RECYKLINGOWI, ABY 
WYKONAĆ TĘ KURTKĘ 

 OCIEPLENIE 

 EC60 
KURTKA OSTRZEGAWCZA ZIMOWA 
ECO
 EN ISO 20471   KLASA 3      
 EN 343   KLASA 3:1 X      
 WP 15,000MM         
 RIS 3279 TOM   WYDANIE 2 (TYLKO 
POMARAŃCZOWY)      
·  Przyjazne dla środowiska certyfi kowane włókna z 

recyklingu 
·  Wodoodporna tkanina z taśmowanymi szwami 

chroniącymi przed przemoknięciem 
·  Specjalne wykończenie materiału umożliwiające 

spływ wody po powierzchni 
·  Wewnętrzna kieszeń na klatce piersiowej 
·  Regulacja na dole 
·  Regulacja mankietów przy pomocy rzepa 

  300D z recyklingu: 100% Poliester 
z recyklingu, splot Oxford 300D z 
wykończeniem plamoodpornym, podwójna 
powłoka PU ,  190g 

  100% Poliester z recyklingu ,  52g 
  Korpus: 100% Poliester z recyklingu, 
190g
Rękawy: 100% Poliester z recyklingu, 
120g 

  Pomarańczowy S-4XL, Żółty S-4XL 
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RIS

3279

 245g 

 24 

9

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)

INCH CM EU FR

28 - 48 72 - 124 44 - 64 36 - 60

25

 ELASTYCZNE WYKOŃCZENIE PASA Z BOKU 

 KIESZENIE NA NAKOLANNIKI 

 REGULOWANA DŁUGOŚĆ NOGAWKI 

SPODNIE ECO

 25 BUTELEK 
PET PODDANO 
RECYKLINGOWI, 
ABY WYKONAĆ TE 
SPODNIE 

 EC40 
SPODNIE OSTRZEGAWCZE ECO
 EN ISO 20471   KLASA 2      
 RIS 3279 TOM   WYDANIE 2 (TYLKO 
POMARAŃCZOWY)      
·  Przyjazne dla środowiska certyfi kowane włókna 

z recyklingu 
·  Pełna zgodność z brytyjską normą kolejową RIS 

3279-TOM (jedynie kolor pomarańczowy) 
·  9 obszernych kieszeni 
·  Kieszeń na linijkę 
·  Taśma ostrzegawcza polepsza widoczność 
·  Możliwość wydłużenia nogawki 

  65% Poliester z recyklingu, 35% 
Bawełna ,  245g 

  Pomarańczowy, Żółty 
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4XL
RIS

3279

4XL
RIS

3279

 18 

3

 24 

36

27

POLAR I BLUZA 
ECO

 27 BUTELEK PET PODDANO 
RECYKLINGOWI, ABY 
WYKONAĆ ABY WYKONAĆ TĘ 
BLUZĘ 

 36 BUTELEK PET PODDANO 
RECYKLINGOWI, ABY 
WYKONAĆ TEN POLAR 

 SLIM FIT 

 EC70 
POLAR OSTRZEGAWCZY ECO
 EN ISO 20471   KLASA 3      
 RIS 3279 TOM   WYDANIE 2 (TYLKO 
POMARAŃCZOWY)      
·  Przyjazne dla środowiska certyfi kowane włókna z 

recyklingu 
·  Trwały nie mechacący sie polar 
·  Taśma ostrzegawcza polepsza widoczność 
·  Wewnętrzna kieszeń na telefon 
·  3 obszerne kieszenie 
·  Pętla umożliwiająca przyczepienie radiotelefonu 

  100% niemechacący się Polar z poliestru 
po recyklingu , 270g

  Pomarańczowy S-4XL, Żółty S-4XL 

 EC13 
BLUZA OSTRZEGAWCZA ECO
 EN ISO 20471   KLASA 3      
 RIS 3279 TOM   WYDANIE 2 (TYLKO 
POMARAŃCZOWY)      
·  Przyjazne dla środowiska certyfi kowane włókna z 

recyklingu 
·  Szczotkowana dzianina 
·  Dopasowanie Slim oferujące najwyższy komfort 

użytkowania 
·  Szczelina taśmy na bocznych szwach zapewnia 

maksymalną rozciągliwość odzieży 
·  Odblaskowa lamówka wewnątrz podwyższająca 

widoczność 
·  Prążkowane mankiety oferują ciepło i komfort 

  65% Poliester z recyklingu, 35% Bawełna , 
 300gg 

  Żółty S-4XL, Pomarańczowy S-4XL 
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4XL
RIS

3279

4XL
RIS

3279

x 8 
 6 

x 8 
 6 

14

11  11 BUTELEK PET PODDANO RECYKLINGOWI, 
ABY WYKONAĆ TĘ KOSZULKĘ POLO 

 14 BUTELEK PET PODDANO 
RECYKLINGOWI, ABY 
WYKONAĆ TĘ KOSZULKĘ 
POLO

KOSZULKI 
POLO ECO

 OPAKOWANIE ZBIORCZE, 
ABY ZAOSZCZĘDZIĆ NA 

KOSZTACH 

 OPAKOWANIE ZBIORCZE, 
ABY ZAOSZCZĘDZIĆ NA 

KOSZTACH 

 SLIM FIT 

 SLIM FIT 

 EC10 
KOSZULKA POLO ECO Z KRÓTKIM 
RĘKAWEM (OPAKOWANIE 6 SZTUK)
 EN ISO 20471   KLASA 2      
 RIS 3279 TOM   WYDANIE 2 (TYLKO 
POMARAŃCZOWY)      
·  Przyjazne dla środowiska certyfi kowane włókna z 

recyklingu 
·  Oddychający materiał odprowadza wilgoć z ciała, 

zapewniając użytkownikowi chłód, suchość i wygodę 
·  Dopasowanie Slim oferujące najwyższy komfort 

użytkowania 
·  Szczelina taśmy na bocznych szwach zapewnia 

maksymalną rozciągliwość odzieży 
·  Kontrastowy kołnierzyk z odblaskowym prążkiem 

dodaje stylu 
·  Taśma ostrzegawcza polepsza widoczność 

  Dzianina poliestrowa 100% z recyklingu , 
 175g 

  Pomarańczowy S-4XL, Żółty S-4XL 

 EC11 
KOSZULKA POLO ECO Z DŁUGIM 
RĘKAWEM (OPAKOWANIE 6 SZTUK)
 EN ISO 20471   KLASA 3      
 RIS 3279 TOM   WYDANIE 2 (TYLKO 
POMARAŃCZOWY)      
·  Przyjazne dla środowiska certyfi kowane włókna z 

recyklingu 
·  Oddychający materiał odprowadza wilgoć z ciała, 

zapewniając użytkownikowi chłód, suchość i wygodę 
·  Dopasowanie Slim oferujące najwyższy komfort 

użytkowania 
·  Szczelina taśmy na bocznych szwach zapewnia 

maksymalną rozciągliwość odzieży 
·  Kontrastowy kołnierzyk z odblaskowym prążkiem 

dodaje stylu 
·  Taśma ostrzegawcza polepsza widoczność 

  Dzianina poliestrowa 100% z recyklingu , 
 175g 

  Pomarańczowy S-4XL, Żółty S-4XL 
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4XL

5XL
RIS

3279

x 8 
 6 

 x10 
 10 

7

10  10 BUTELEK PET PODDANO 
RECYKLINGOWI, ABY 
WYKONAĆ TEN TSHIRT 

 7 BUTELEK PET PODDANO 
RECYKLINGOWI, ABY WYKONAĆ TĘ 
KAMIZELKĘ 

 OPAKOWANIE ZBIORCZE, 
ABY ZAOSZCZĘDZIĆ NA 

KOSZTACH 

 OPAKOWANIE ZBIORCZE, 
ABY ZAOSZCZĘDZIĆ NA 

KOSZTACH 

 SLIM FIT 

 EC12 
KOSZULKA OSTRZEGAWCZA ECO 
(OPAKOWANIE 6 SZTUK)
 EN ISO 20471   KLASA 2      
 RIS 3279 TOM   WYDANIE 2 (TYLKO 
POMARAŃCZOWY)      
·  Przyjazne dla środowiska certyfi kowane włókna z 

recyklingu 
·  Oddychający materiał odprowadza wilgoć z ciała, 

zapewniając użytkownikowi chłód, suchość i wygodę 
·  Dopasowanie Slim oferujące najwyższy komfort 

użytkowania 
·  Szczelina taśmy na bocznych szwach zapewnia 

maksymalną rozciągliwość odzieży 
·  Taśma ostrzegawcza polepsza widoczność 
·  Certyfi kowano na zgodność z EN ISO 20471 po 50 

praniach 

  Dzianina poliestrowa 100% z recyklingu , 
 150g 

  Pomarańczowy S-4XL, Żółty S-4XL 

 EC76 
KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA ECO 
(OPAKOWANIE 10 SZTUK)
 EN ISO 20471   KLASA 2      
 RIS 3279 TOM   WYDANIE 2 (TYLKO 
POMARAŃCZOWY)      
·  Lekka i wygodna 
·  Wykonano z poliestru z recyklingu 
·  Taśma ostrzegawcza polepsza widoczność 
·  Zapięcie na rzep ułatwia dostęp 
·  Komfortowy obszerny rozmiar 
·  Certyfi kowano na zgodność z EN ISO 20471 po 50 

praniach 

  100% Poliester z recyklingu, dzianina 
osnowowa ,  124g 

  Żółty  S/M-4XL/5XL,  Pomarańczowy  S/M-
4XL/5XL

KOSZULKA I 
KAMIZELKA 
ECO
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EN388
2003

4121X

EN 388

x12
 12 

15

 RĘKAWICE 

 AP10 
RĘKAWICA BAMBUSOWA NPR15 Z
PIANKĄ NITRYLOWĄ (12 PAR)
 EN ISO 21420   MANUALNOŚĆ 5      
 EN 388:2016      4121X   
·  Wykonano z trwałej dzianiny bambusowej 
·  Dzianina o uigleniu 15 gwarantuje bardzo 

wysoką manualność rękawicy 
·  Powleczenie pianką nitrylową gwarantuje 

znakomity uchwyt w suchych i mokrych 
warunkach 

·  Doskonała trwałość i uchwyt w suchych i 
mokrych warunkach pracy 

·  Powleczenie wewnętrznej części dłoni 
podwyższa manualność rękawicy i 
oddychalność całej dłoni 

·  Zaczep detaliczny ułatwiający prezentację w 
sklepie 

  Bambus, Nylon, Pianka nitrylowa 
  Czarny XS/6-XXL/11 

WYKONANE 
W SPOSÓB 
ZRÓWNOWAŻONY 

 DZIANINA 
BAMBUSOWA 
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4 12 

 S1P 

EURO UK USA

36-48 3-13 4-14

 FC08 
PÓŁBUT SPORTOWY PORTWEST COMPOSITELITE 
ECO S1P.
 EN ISO 20345:2011   S1P      
·  Cholewka dzianinowa z tworzywa sztucznego z recyklingu PET 
·  Żelowa wkładka amortyzująca 
·  Komfortowe miękkie wykończenie cholewki 
·  Uchwyt z tyłu ułatwia zakładanie 
·  Oddychająca siatka 3D od wewnątrz 
·  Wyściełany język 

  Tekstylia techniczne 
  PU/PU   Podeszwa :  F50 
  Czarny/Antracytowy / Y 36-48 

 PÓŁBUT 
SPORTOWY ECO 

 4 BUTELKI PET 
SĄ PODDAWANE 
RECYKLINGOWI, 
ABY STWORZYĆ 
TEN PRODUKT 

 PROEKOLOGICZNY 
PRODUKT 
WYKONANY Z 
ODPADÓW 
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PROTECTING OUR FUTURE

 PROEKOLOGICZNY 
PRODUKT 
WYKONANY Z 
ODPADÓW 



www.portwest.com

85%
ODZIEŻ SPEŁNIA 
STANDARD OEKO-TEX® 
100

NOWYCH SKU WYKONANYCH Z 
ODPADÓW POKONSUMPCYJNYCH 
WPROWADZONYCH W 2021 ROKU162

100,000
METRÓW CERTYFIKOWANEJ 
TKANINY PODDANEJ 
RECYKLINGOWI

FABRYKI 
AUDYTOWANE 
PRZEZ CZŁONKA 
SEDEX SMETA

CERTYFIKOWANE 
FABRYKI WRAP

17 ODZIEŻ NA CAŁY 
ROK TERAZ 
PAKOWANA 
EKOLOGICZNIEMILION

700,000
ILOŚĆ BUTELEK PET 
PRZETWORZONYCH NA TKANINY




