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Spodnie ogrodniczki, do pasa i krótkie PROFI 
o wyjątkowo atrakcyjnym wzornictwie i doskonałej 
funkcjonalności, wykonana z bardzo wytrzymałej 
specjalistycznej tkaniny 65% poliestru i 35% bawełny 
o bardzo wysokiej gramaturze 320+/-10 gram/1m2  
oraz mocnym zwartym splocie.

• profesjonalne szycie i estetyka wykonania
• potrójne i podwójne szwy oraz liczne solidne 

ryglówki wzmacniajace dodatkowo miejsca 
szczególnie narażone na rozerwanie

• 6 kieszeni, dodatkowa wzmocniona kieszeń na 
metrówkę

• wzmocnienie na tylnych kieszeńiach
• 2 naszyte kieszenie kolanowe pozwalajace na 

zastosowanie wymiennych nakolanników
• szerokie szelki ze ścisłą gumą i solidnymi klamrami
• wygodny i praktyczny system regulacji obwodu 

pasa
• bardzo niska kurczliwość, nawet po wielokrotnym 

praniu
• stabilność koloru
• opakowanie zbiorcze 1/20

Spodnie PROFI

Charakterystyka:

Dostępne kolory:

Czarno-niebieski  
ze stalowymi 
wstawkami

Stalowy z czarnymi  
i pomarańczowymi 
wstawkami
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Bluza typu ‚’szwedzkiego’’ PROFI o wyjątkowo 
atrakcyjnym wzornictwie i doskonałej 
funkcjonalności, wykonana bardzo wytrzymałej 
specjalistycznej tkaniny 65% poliestru i 35% 
bawełny o bardzo wysokiej gramaturze 320 
+/-10gram/1m2 oraz mocnym zwartym splocie.

• profesjonalne szycie i estetyka wykonania
• potrójne i podwójne szwy oraz liczne solidne 

ryglówki wzmacniajace dodatkowo miejsca 
szczególnie narażone na rozerwanie

• 5 kieszeni, w tym 3 z patkami zapinanymi na 
rzepy

• zapinana na zamek osłonięty listwą zapinaną 
na rzepy

• możliwość regulacji szerokości rękawa przy 
mankiecie

• transpiratory powietrza
• odpowiednio dobrana szerokość karczka do 

wykonania pod nim nadruku na właściwej 
wysokości

• dół bluzy zakończony listwą ze ściągaczem na 
gumę

• bardzo niska kurczliwość, nawet po 
wielokrotnym praniu

• stabilność koloru
• opakowanie zbiorcze 1/20

Kurtka PROFI

Charakterystyka:

Dostępne kolory:

Niebieski  
z czarnymi 
wstawkami

Stalowy z czarnymi  
i pomarańczowymi 
wstawkami
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Charakterystyka:

Spodnie ochronne typu ogrodniczki PROFI REF 
o wyjątkowo atrakcyjnym wzornictwie i doskonałej 
funkcjonalności. Wykonane z bardzo wytrzymałej 
tkaniny typu CANVAS o składzie 65% poliestru i 35% 
bawełny, o gramaturze 270 g/m2 (+/- 10g/m2) oraz 
mocnym, zwartym splocie.

• profesjonalne szycie i estetyka wykonania,
• potrójne szwy oraz liczne solidne ryglówki 

wzmacniające miejsca szczególnie narażone na 
rozerwanie,

• 8 funkcjonalnych kieszeni z przodu, z tyłu i na 
nogawkach spodni- w tym kieszeń na metrówkę,

• 2 kieszenie kolanowe zapinane na rzep, 
pozwalające na zastosowanie wymiennych 
nakolanników,

• odblaskowe elementy z przodu i tyłu spodni, taśmy 
odblaskowe spełniają wymagania normy EN ISO 
20471:2013 „Odzież o intensywnej widzialności” 
punkt 6.1, 6.2,

• spodnie zapinane z przodu na suwak,
• regulowana długość szelek,
• bardzo niska kurczliwość, nawet po wielokrotnym 

praniu,
• stabilność koloru.
• Rozmiary: 44 - 64
• opakowanie zbiorcze: 20 szt.

Spodnie PROFI REF

Dostępne kolory:

Stalowo-czarny  
z pomarańczowymi 
i odblaskowymi 
elementami

Niebiesko-czarny  
z szarymi i odblaskowymi 
elementami
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Kurtka ochronna PROFI-REF o wyjątkowo 
atrakcyjnym wzornictwie i doskonałej 
funkcjonalności. Wykonana z bardzo 
wytrzymałej tkaniny typu CANVAS o składzie 
65% poliestru i 35% bawełny, o gramaturze 
270 g/m2 (+/- 10g/m2) oraz mocnym, zwartym 
splocie.

• profesjonalne szycie i estetyka wykonania,
• podwójne i potrójne szwy oraz liczne solidne 

ryglówki wzmacniające miejsca szczególnie 
narażone na rozerwanie,

• wykończona pod szyją kołnierzem,
• 5 funkcjonalnych kieszeni- 3 zapinane na rzep 

na wysokości klatki piersiowej oraz 2 dwie 
boczne.

• odblaskowe elementy z przodu, tyłu oraz na 
rękawach kurtki, taśmy odblaskowe spełniają 
wymagania normy EN ISO 20471:2013 
„Odzież o intensywnej widzialności” punkt 6.1, 
6.2,

• kurtka zapinana na suwak, kryty klapą z 
rzepami,

• rękawy zapinane na rzep,
• dół kurtki regulowany za pomocą rzepów,
• bardzo niska kurczliwość, nawet po 

wielokrotnym praniu,
• stabilność koloru.
• Rozmiary: 44 - 64

Kurtka PROFI REF

Charakterystyka:

Dostępne kolory:

Niebieski z czarnymi, 
szarymi i odblaskowymi 
wstawkami

Stalowy z czarnymi  
pomarańczowymi  
i czarnymi wstawkami
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Spodnie ochronne, typu ogrodniczki, wykonane z 
tkaniny poliestrowo - bawełnianej (65% poliestru i 
35% bawełny) o gramaturze 290 g/m2+/-3% .

• zapinane z boku na guziki, z regulacją szerokość 
pasa,

• szelki z gumą i plastikowymi klamrami,
• 3 kieszenie na klatce piersiowej, w tym jedna 

zapinana na suwak,
• 2 kieszenie boczne poniżej pasa,
• kieszeń na metrówkę na nogawce,
• rozporek zapinany na guziki,
• podwójne szwy oraz ryglówki wzmacniające 

dodatkowo miejsca szczególnie narażone na 
rozerwanie,

• bardzo niska kurczliwość, nawet po wielokrotnym 
praniu,

• stabilność koloru.
• opakowanie zbiorcze 1/20
 
Wygodne, niekrępujące ruchów, wykonane  
z wytrzymałych materiałów.

Spodnie EURO MASTER

Charakterystyka:

Dostępne kolory:

Zielony 
z czarnymi 

elem.

Niebieski 
z czarnymi 

elem.

Szary 
z czarnymi 

elem.

Czarny
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Bluza ochronna wykonana z tkaniny 
poliestrowo - bawełnianej (65% poliestru i 35% 
bawełny ) o gramaturze 290 g/m2+/-3%.

• zapinana na guziki kryte klapą,
• pod szyją wykończona kołnierzem,
• dwie kieszenie na klatce piersiowej zapinane 

na rzep,
• regulacja dołu bluzy za pomocą bocznych 

gumek,
• otwory wentylacyjne pod pachami,
• rękawy zapinane na guziki,
• podwójne szwy oraz ryglówki wzmacniające 

dodatkowo miejsca szczególnie narażone na 
rozerwanie,

• bardzo niska kurczliwość, nawet po 
wielokrotnym praniu,

• stabilność koloru.
• Wygodna, niekrępująca ruchów, wykonana z 

wytrzymałych materiałów.
• opakowanie zbiorcze 1/20

Kurtka EURO MASTER

Charakterystyka:

Dostępne kolory:

Zielony z czarnymi 
elementami

Niebieski z czarnymi 
elementami

Szary z czarnymi 
elementami

Czarny
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Spodnie ochronne EUROCLASSIC, typu ogrodniczki  
i do pasa o wyjątkowo atrakcyjnym wzornictwie  
i doskonałej funkcjonalności. Wykonane z bardzo 
wytrzymałej tkaniny o składzie 65% poliestru i 35% 
bawełny o gramaturze 270 +/-10 g/m2 oraz mocnym 
zwartym splocie.

• profesjonalne szycie i estetyka wykonania
• potrójne szwy oraz liczne solidne ryglówki 

wzmacniajace miejsca szczególnie narażone na 
rozerwanie

• elementy odblaskowe z tyłu i z przodu spodni- 
podnoszące bezpieczeństwo użytkownika

• 11 funkcjonalnych kieszeni
• 2 kieszenie kolanowe zapinane na rzep, 

pozwalajace na zastosowanie wymiennych 
nakolanników. Kieszenie wzmocnione są tkaniną 
polyester Oxford 600D, która charakteryzuje 
się dużą wytrzymałością, odpornością na ścieranie 
i rozciąganie oraz wodoodpornością

• szerokie szelki ze ścisłą gumą i solidnymi klamrami
• rozporek przedni zapinany na suwak
• wygodny i praktyczny system regulacji obwodu 

pasa za pomocą guzików
• bardzo niska kurczliwość, nawet po wielokrotnym 

praniu
• stabilność koloru
• opakowanie zbiorcze 1/20

Spodnie WORK CLASSIC

Charakterystyka:

Dostępne kolory:

Grafitowy z szarymi 
i odblaskowymi 
elementami
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Dostępne kolory:

Kurtka ochronna EUROCLASSIC o 
wyjątkowo atrakcyjnym wzornictwie 
i doskonałej funkcjonalności. 
Wykonana z bardzo wytrzymałej 
tkaniny o składzie 65% poliestru i 
35% bawełny o gramaturze 270 +/-10 
g/m2 oraz mocnym zwartym splocie.

• profesjonalne szycie i estetyka 
wykonania

• podwójne szwy i liczne solidne 
ryglówki wzmacniające miejsca 
szczególnie narażone na rozerwanie

• pod szyją wykończona stójką
• elementy odblaskowe z tyłu i 

z przodu kurtki - podnoszące 
bezpieczeństwo użytkownika

• 6 funkcjonalnych kieszeni oraz 
oczka narzędziowe

• łokcie oraz barki wzmocnione są 
tkaniną polyester Oxford 600D, 
która charakteryzuje się dużą 
wytrzymałością, odpornością 
na ścieranie i rozciąganie oraz 
wodoodpornością

• rękawy zakończone ściągaczem
• zapinana z przodu na suwak kryty 

klapą z rzepami
• bardzo niska kurczliwość, nawet po 

wielokrotnym praniu
• stabilność koloru
• opakowanie zbiorcze 1/20

Kurtka WORK CLASSIC

Charakterystyka:

Grafitowy z szarymi 
i odblaskowymi 
elementami
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Dostępne kolory:

• materiał: 65% poliester, 35% bawełna
• gramatura 270g/m2 (+/- 10g/m2), szara 

lub czarna tkanina typu CANVAS
• potrójne szwy i podwójne szwy (kurtka) 

oraz liczne ryglówki wzmacniające
• wzmocnienia kieszeni mocną tkaniną 

Oxford 600D, zabezpieczającą je przed 
przebiciem ostrymi przedmiotami

• kurtka: kurtka zapinana na suwak kryty 
klapą z rzepami, wykończona pod szyją 
stójką, funkcjonalne kieszenie na klatce 
piersiowej,

• spodnie: funkcjonalne kieszenie z przodu, 
z tyłu i na nogawkach spodni

• kieszenie kolanowe na nakolanniki

CLASSIC Maximus

Charakterystyka:

Biało-szare  
z niebieskimi 
elementami
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Dostępne kolory:

• materiał: tkanina typu CANVAS, 65% 
poliester, 35% bawełna

• gramatura 260g/m2 + +/- 10g/m2
• potrójne szwy i podwójne szwy (kurtka) 

oraz liczne ryglówki wzmacniające
• wzmocnienia kieszeni tkaniną Oxford, 

zabezpieczającą je przed przebiciem
• kurtka: suwak kryty klapą z rzepami, 

funkcjonalne kieszenie na klatce 
piersiowej 

• spodnie: funkcjonalne kieszenie z przodu, 
z tyłu i na nogawkach, kieszenie kolanowe 
na nakolanniki zapinane na rzep

CLASSIC White

Charakterystyka:

Biało-szare  
z niebieskimi 
elementami
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Spodnie bojówki wykonane z wysokiej jakości 
materiału o dużej gramaturze
220-240g/m2. Opakowanie zbiorcze 1/20.

Skład: 65% poliestru i 35% bawełny. Materiał 
ten zapewnia intensywność koloru i stabilny 
rozmiar powielokrotnym praniu.

Spodnie MORO
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Spodnie ochronne, typu ogrodniczki i do pasa, 
wykonane z tkaniny poliestrowo - bawełnianej  
(65% poliestru i 35% bawełny) o gramaturze 
245 g/m2.

• zapinane z boku na guziki, z regulacją 
szerokośći pasa,

• szelki z gumą i plastikowymi klamrami,
• 3 kieszenie na klatce piersiowej, w tym jedna 

zapinana na suwak,
• 2 kieszenie boczne poniżej pasa,
• kieszeń na metrówkę na nogawce,
• rozporek zapinany na guziki,
• podwójne szwy oraz ryglówki wzmacniające 

dodatkowo miejsca szczególnie narażone na 
rozerwanie,

• bardzo niska kurczliwość, nawet po 
wielokrotnym praniu,

• stabilność koloru.
 
Wygodne, niekrępujące ruchów, wykonane  
z wytrzymałych materiałów.

Charakterystyka:

Charakterystyka:

Spodnie ART MASTER

BiałyGranatowy ZielonySzary z czarnymi  
i pom. wstawkami
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Kurtka ochronna CLASSIC-VIS o wyjątkowo 
atrakcyjnym wzornictwie i doskonałej 
funkcjonalności. Wykonana z bardzo 
wytrzymałej tkaniny o składzie 65% poliestru 
i 35% bawełny, o mocnym, zwartym 
splocie. Czarna tkanina jest typu CANVAS, o 
gramaturze 270 g/m2( +/- 10g/m2).

- profesjonalne szycie i estetyka wykonania,
- podwójne szwy oraz liczne solidne 

ryglówki wzmacniające miejsca szczególnie 
narażone na rozerwanie,

- wykończona pod szyją stójką,
- 4 funkcjonalne kieszenie- 2 zapinane na 

rzep na wysokości klatki piersiowej oraz 2 
dwie boczne zapinane na suwak,

- odblaskowe elementy z przodu i tyłu kurtki,
- kurtka zapinana na suwak kryty klapą z 

rzepami,
- ochrona podbródka,
- rękawy oraz dół kurtki regulowane za 

pomocą rzepów,
- bardzo niska kurczliwość, nawet po 

wielokrotnym praniu,
- stabilność koloru.

Kurtka Classic-VIS

Charakterystyka:Opis:

Dostępne kolory:

Czarno-żółty 
z odblaskowymi elementami
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Spodnie ochronne typu ogrodniczki 
CLASSIC-VIS o wyjątkowo atrakcyjnym 
wzornictwie i doskonałej funkcjonalności. 
Wykonane z bardzo wytrzymałej tkaniny o 
składzie 65% poliestru i 35% bawełny,  
o mocnym, zwartym splocie. Czarna tkanina 
jest typu CANVAS, o gramaturze 270 g/m2 

(+/- 10g/m2).

- profesjonalne szycie i estetyka wykonania
- potrójne szwy oraz liczne solidne ryglówki 

wzmacniające miejsca szczególnie 
narażone na rozerwanie

- 9 funkcjonalnych kieszeni z przodu, z tyłu 
i na nogawkach spodni-w tym kieszeń na 
metrówkę i długopisy

- 2 kieszenie kolanowe zapinane na rzep, 
pozwalające na zastosowanie wymiennych 
nakolanników,

- odblaskowe elementy z przodu i tyłu 
spodni

- spodnie zapinane z przodu na suwak
- wygodny i praktyczny system regulacji 

obwodu pasa za pomocą bocznych 
guzików

- regulowana długość szelek
- bardzo niska kurczliwość, nawet po 

wielokrotnym praniu
- stabilność koloru

Ogrodniczki Classic-VIS

Charakterystyka:

Opis:

Dostępne kolory:

Czarno-żółty 
z odblaskowymi elementami
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Spodnie ochronne do pasa CLASSIC-VIS  
o wyjątkowo atrakcyjnym wzornictwie  
i doskonałej funkcjonalności. Wykonane 
z bardzo wytrzymałej tkaniny o składzie 
65% poliestru i 35% bawełny, o mocnym, 
zwartym splocie. Czarna tkanina jest typu 
CANVAS, o gramaturze 270 g/m2 (+/- 10g/
m2).

- profesjonalne szycie i estetyka wykonania,
- potrójne szwy oraz liczne solidne ryglówki 

wzmacniające miejsca szczególnie 
narażone na rozerwanie,

- 8 funkcjonalnych kieszeni z przodu, z tyłu 
i na nogawkach spodni-w tym kieszeń na 
metrówkę,

- 2 kieszenie kolanowe zapinane na rzep, 
pozwalające na zastosowanie wymiennych 
nakolanników,

- odblaskowe elementy z przodu i tyłu 
spodni,

- spodnie zapinane z przodu na guzik  
i suwak,

- bardzo niska kurczliwość, nawet po 
wielokrotnym praniu,

- stabilność koloru.

Spodnie Classic-VIS

Charakterystyka:

Opis:

Dostępne kolory:

Czarno-żółty 
z odblaskowymi elementami



18

Kurtka classic red – atrakcyjne wzornictwo  
i doskonała funkcjonalność. Wykonane  
z bardzo wytrzymałej specjalistycznej 
tkaniny - płótno (65% poliestru i 35% 
bawełny) o bardzo wysokiej gramaturze 
270+/-10 gram/m2.

- profesjonalne szycie i estetyka wykonania
- potrójne szwy oraz liczne solidne ryglówki 

wzmacniające dodatkowo miejsca szczególnie 
narażone na rozerwanie

- zasuwana na zamek osłonięty listwą zapinaną 
na rzepy

- kołnierz - stójka, 
- 5 kieszeni, dodatkowa kieszeń na tel. kom.  

i dwa oczka narzędziowe
- dodatkowe wzmocnienia kieszeni 

zabezpieczające je przed przebiciem ostrymi 
przedmiotami z tkaniny poliestrowej 600d.

- rękawy dodatkowo wzmocnione na łokciach
- możliwość regulacji szerokości rękawa przy 

mankiecie
- bardzo niska kurczliwość, nawet po 

wielokrotnym praniu
- stabilność koloru

Kurtka Classic-RED

Charakterystyka:Opis:

Dostępne kolory:

grafitowy, karczek czarny, 
dodatki w kolorze czerwonym 
i czarnym
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Wysokiej jakości spodnie monterskie 
do pasa w kolorze khaki, o wyjątkowo 
atrakcyjnym wzornictwie i doskonałej 
funkcjonalności.
Gramatura 300g/m2
Materiał 35% bawełna + 65% poliester + 
wzmocnienia ze specjalistycznego materiału 
600d o podwyższonej odporności na 
przetarcie i przebicie oraz mocnym zwartym 
splocie.
Nadzwyczaj solidny materiał, struktura i 
rodzaj tkaniny gwarantuje trwałość rozmiaru 
i koloru.

- profesionalne szycie i estetyka wykonania
- spodnie posiadają 12 kieszeni o 

zróżnicowanym kształcie oraz dwie 
wiszące, z możliwościa demontażu przy 
pomocy zamka błyskawicznego, kieszenie z 
dodatkowymi uchwytami na narzędzia

- specjalne miejsca na wymienne nakolanniki
- nad kieszeniami na nakolanniki, kieszenia 

boczną oraz kieszeniami bocznymi wszyte 
odblaskowe blizy

- dwuściegowe szwy nogawek i kieszeni
- liczne, solidne ryglówki wzmacniajace 

dodatkowo miejsca szczególne narażone 
na rozerwanie

- szerokie szlufki do pasa
- spodnie dostępne w szerokim wachlarzu 

rozmiarów (tabela poszerzona o nietypowe 
rodzaje sylwetki).

- opakowanie zbiorcze 1/20

Spodnie Monter Khaki

Charakterystyka:

Opis:

Dostępne kolory:

ciemno szare z czarnymi 
aplikacjami i jasnymi szwami

khaki z czarnymi aplikacjami 
i szwami w kolorze 
pomarańczowym
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Koszulka t-shirt (145g) wykonana z wysokiej 
jakości 100% bawełny.
Dostępne rozmiary: M; L; XL; XXL;
opakowanie zbiorcze 1/120

T-SHIRT

Dostępne kolory:

Czarny

Żółty

Moro

BiałyGranatowy

Czerwony

Niebieski

Pomarańczowy

Zielony

Szary
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POLO MĘSKIE Z KRÓTKIM RĘKAWEM

• miękki chwyt bawełny
• zapinane na dwa guziki 
• ściągacze na rękawach
• boczne rozcięcia.

Skład: kolor - 100% stabilizowana bawełna 
czesankowa pique. 
*(Grey Melange: 85% cotton / 15% viscose, Ash 
Melange: 98% cotton / 2% viscose)

Gramatura: 200- 210g

POLO Z DŁUGIM RĘKAWEM
 
• miękki chwyt bawełny
• zapinane na dwa guziki
• boczne rozcięcia
• dłuższe na plecach

Skład:  kolor - 100% stabilizowana bawełna 
czesankowa pique.
*(Grey Melange: 85% cotton / 15% polyester)

Gramatura: 200 - 210g

POLO

Dostępne 
kolory:

Dostępne 
kolory:

Czarny

Czarny

Biały

Biały

Granatowy

Granatowy

Czerwony

Czerwony

Niebieski

Niebieski

Szary

Szary
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MODAR - koszule flanelowe robocze w kratę. 
Rozmiary od 39 do 46.
Opakowanie jednostkowe: 1, karton: 50

STRONG - koszule flanelowe ochronne  
w szachownice, podwyższona gramatura flaneli 
- 180 +/-5 gr/m2. Rozmiary od 39 do 46.
Opakowanie jednostkowe: 1, karton: 50

MR - koszula flanelowa w kratę z długim rękawem. 
Wykonana w 100% z bawełny o gramaturze 
160g/m2, która zapewnia przepuszczalność 
powietrza. Zapinana jest na guziki z przodu oraz na 
mankietach. Na klatce piersiowej, po lewej stronie 
posiada kieszonkę na drobne przedmioty.
Opakowanie jednostkowe: 1, karton: 50

Koszule flanelowe

Dostępne kolory:

Dostępne 
kolory:

Dostępne 
kolory:

Zielony

Zielony

Zielony

Szary

Szary

Czerwony Niebieski

Niebieski

Niebieski
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Bluza z kapturem i bez wykonana  
z wysokiej jakości poliestrowej dzianiny  
o gramaturze 300 g/m2, od wewnątrz 
miękka, puszysta struktura - typu brushed.

• zapinana na suwak,
• kaptur regulowany za pomocą sznurka,
• u dołu wykończona ściągaczem,
• rękawy zakończone ściągaczem,
• dwie kieszenie.

Atrakcyjne wzornictwo, estetyka 
wykonania, bluzy dedykowane pod 
bezrękawniki.
Dostępne rozmiary: M, L, XL, XXL.
opakowanie zbiorcze 1/20

Bluza dziana SOFT

Charakterystyka:

Dostępne kolory:

Czarny Granatowy Szary
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Dostępne kolory:

Polar 300+

Bluza wykonana z wysokiej jakości polaru 
100% poliester o gramaturze 300 g/m2 , 
miękka, przyjemna w dotyku, nie mechaci 
się.

• zapinana na suwak,
• regulacja szerokości u dołu bluzy za 

pomocą specjalnego ściągacza,
• trzy kieszenie zamykane na wysokiej 

klasy suwak chroniący przed wiatrem,
• rękawy zakończone mankietem,
• po bokach wstawki z czarnego polaru 

nadające sylwetce smukły wygląd.
• Precyzyjnie dopasowane wymiary bluzy 

do sylwetki
• Atrakcyjne wzornictwo, estetyka 

wykonania,

Dostępne rozmiary: M, L, XL, XXL.
opakowanie zbiorcze 1/20

Charakterystyka:

Czarny Granatowy
z czarnymi wstawkami

Szary
z czarnymi wstawkami
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Polar MASTER

Dostępne kolory:

Bluza polarowa o gramaturze 300g/m2  
+/-10 g/m2, wykonana z 100% poliestru.

• zapinana na suwak,
• barki, łokcie oraz karczek wzmocnione 

dodatkową tkaniną, co zapewnia 
zwiększoną wytrzymałość na przetarcia,

• regulowany dół kurtki za pomocą 
elastycznego sznurka i stoperów- 
pozwala dokładnie dopasować kurtkę do 
sylwetki,

• rękawy zakończone mankietem,
• 3 kieszenie zewnętrzne zamykane 

na suwak w tym 2 boczne oraz 1 
napoleońska (na klatce piersiowej).

 
Idealna na chłodne dni, zarówno do pracy 
jak i do codziennego użytku.
 
Dostępne rozmiary: M, L, XL, XXL, XXXL

Charakterystyka:

Czarny Zielony khaki Szary
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Bluza Polar FIRA300+

Dostępne kolory:

Bluza z polaru FIRA 300+

• zapinana na zamek, 
• dwie kieszenie.
• mikro polar z wykończeniem 

antypilingowym.
• Stopery
• 100% poliester.
• Gramatura: 300 gr.
• Rozmiary: XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL
• Pakowanie: Karton - 15 szt

Charakterystyka:

Czarny Szary

Biały Granatowy

Czerwony
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Kurtka classic typu softshell. Bardzo 
dobra jakość wykonania, solidne 
szwy, duża dokładność wykończenia, 
atrakcyjna stylizacja.
Specjalistyczny materiał kurtki zapewnia 
doskonałą ochronę przed deszczem 
przy zachowaniu wygody noszenia oraz 
wentylacji skóry użytkownika. 
 
Zewnętrzna warstwa materiału: 
materiał typu microfleece - 96% 
poliester +4% spandex, impregnacja 
wodoodporna.
Środkowa warstwa materiału: powłoka 
typu zapewniająca wodoodporność na 
poziomie 3000mm oraz oddychalność 
na poziomie 1000-1500 g/m2/24h 
Wewnętrzna warstwa: materiał typu 
microfleece - 100% poliester polar 
Gramatura: 350 g/m2 (+/-10 g/m2)

Kurtka posiada dwie kieszenie boczne. 
Kieszenie są zabezpieczone zamkiem 
błyskawicznym. 
 
Kaptur odpinany przy pomocy zamka 
błyskawicznego, regulowany i zapinany 
na rzep w okolicach brody.
Regulowane mankiety zapinane na 
rzepy. 
 
Rozmiary od M do XXXL
Opakowanie zbiorcze 1/20

Softshell CLASSIC

Dostępne kolory: Charakterystyka:

Granatowy
z czarnymi wstawkami

Szary
z czarnymi wstawkami
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Kurtka finezja typu softshell. 
Bardzo dobra jakość wykonania, solidne 
szwy, duża dokładność wykończenia, 
atrakcyjna stylizacja.
Specjalistyczny materiał kurtki zapewnia 
doskonałą ochronę przed deszczem 
przy zachowaniu wygody noszenia oraz 
wentylacji skóry użytkownika. 
 
Zewnętrzna warstwa materiału: 
materiał typu microfleece - 96% 
poliester +4% spandex, impregnacja 
wodoodporna.
Środkowa warstwa materiału: powłoka 
tpu zapewniająca wodoodporność na 
poziomie 3000mm oraz oddychalność 
na poziomie 1000-1500 g/m2/24h 
Wewnętrzna warstwa: materiał typu 
microfleece - 100% poliester polar 
 
Gramatura: 320 g/m2 (+/-10 g/m2)

Kurtka posiada dwie kieszenie boczne 
zabezpieczone zamkiem błyskawicznym. 
 
Kaptur odpinany przy pomocy zamka 
błyskawicznego, regulowany i zapinany 
na rzep w okolicach brody.
Regulowane mankiety zapinane na 
rzepy. 
 
Rozmiary od XS do XXL 
Opakowanie zbiorcze 1/20

Softshell FINEZJA

Dostępne kolory: Charakterystyka:

Niebieski
z czarnymi aplikacjami

Zielony
z czarnymi aplikacjami
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Kurtka typu softshell, dodatkowo 
ocieplana, podszyta podszewką. 
Wykonana ze specjalistycznego 
materiału impregnowanego powłoką 
TPU, który zapewnia doskonałą ochronę 
przed wiatrem i deszczem (3000mm 
słupa wody).

• zapinana na wysokiej klasy suwak 
chroniący przed wiatrem

• ocieplana - również w rękawach i 
kapturze,

• gładka podszewka ułatwia zakładanie i 
zdejmowanie kurtki,

• posiada 3 zasuwane kieszenie 
zewnętrzne - 2 boczne oraz 1 
napoleońska (na klatce piersiowej),

• regulowane mankiety na rzep, które, 
dobrze chronią przed utratą ciepła,

• odpinany i regulowany kaptur z 
rzepami chowanymi w stójce

• regulowany dół kurtki za pomocą 
elastycznego sznurka i stoperów- 
pozwala dokładnie dopasować kurtkę 
do sylwetki,

• stójka wykończona od wewnątrz 
miękkim, podnoszącym komfort 
użytkowania materiałem,

• ochrona podbródka.
 
Wygodna, miękka, niekrępująca ruchów, 
ocieplana i wodoodporna.
Doskonała zarówno do pracy jak i do 
codziennego użytku. 
Opakowanie zbiorcze 1/10

Softshell COMFORT

Charakterystyka:

Dostępne kolory:

Czarny
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Kamizelka ostrzegawcza wykonana z wysokiej 
jakości poliestrowej dzianiny w kolorze 
żółtym fluorescencyjnym z dwoma pasami 
odblaskowymi, zapinana z przodu na rzep.

Rozmiary L, XL, XXL, XXXL – spełniają 
wymagania normy EN ISO 20471:2013 klasa 
2 powierzchni materiału odblaskowego i 
fluorescencyjnego. Rozmiary S i M – kategoria 1 
EN ISO 13688: 2013

Kamizelka zapewnia wysoką widoczność 
użytkownika oraz duży komfort użytkowania.

Opakowanie zbiorcze 100/1 szt

Kamizelka MESH odblaskowa wykonana z 
wysokiej jakości poliestrowej dzianiny siatkowej 
– ażurowej w kolorze pomarańczowym 
fluorescencyjnym z dodatkowymi dwoma 
pasami odblaskowymi, zapinana z przodu na 
rzep.

Kamizelka zapewnia podwyższoną widoczność 
użytkownika oraz duży komfort użytkowania. 
Dzięki zastosowaniu ażurowej tkaniny 
znakomicie oddycha i jest przewiewna, 
doskonała kamizelka odblaskowa na lato.

Opakowanie zbiorcze 100/1 szt

Kamizelki odblaskowe

Dostępne 
kolory:

Dostępne 
kolory:

Żółty fluorescencyjny 
z odblaskowymi pasami

Żółty fluorescencyjny 
z odblaskowymi pasami

Pomarańczowy
fluorescencyjny
z odblaskowymi pasami

Pomarańczowy
fluorescencyjny
z odblaskowymi pasami
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Czapki robocze

Dostępne kolory:

Dostępne 
kolory:

Dostępne 
kolory:

CZAPKA DRELICHOWA ROBOCZA
• gramatura 210-220 +/- 10gram/1m2

• półokrągły daszek
• regulacja obwodu głowy
• usztywnienie czoła: soft
• opakowanie zbiorcze 60/360

CZAPKA DRELICHOWA CBI
• gruby drelich 295 gram
• półokrągły daszek
• regulacja obwodu głowy
• zapinana na rzep
• usztywnione czoło
• opakowanie zbiorcze 50/300

CZAPKA DRELICHOWA REKLAMOWA
• gramatura 250-263 +/- 10gram/1m2

• półokrągły daszek
• regulacja obwodu głowy
• usztywnienie czoła: soft
• opakowanie zbiorcze 50/300

Czarny

Czarny

Żółty

Żółty

MoroBiały

Biały

Granat

Granat

Czerwony

Czerwony

Niebieski

Niebieski

Pomar

Pomar

Zielony

Zielony

Szary

niebiesko-czarna 
z szarymi wstawkami

czerwono-czarna 
z szarymi wstawkami

szaro-czarna 
z pomarańczowymi 
wstawkami
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Rękawice ochronne, wykonane z bezszwowej dzianiny poliestrowej, kolor dzianiny biały, 
powlekane pomarańczowym lateksem, zakończone elastycznym ściągaczem.

Wytrzymałe, elastyczne, odporne na ścieranie i rozerwanie.

Doskonale dopasowują się do dłoni, zapewniają dużą zręczność. Doskonałe do prac 
magazynowych, przeładunkowych, ogrodniczych, jak i do czynności precyzyjnych i 
delikatnych (montaż, składanie, konfekcjonowanie), do prac montażowych małych 
elementów.

Powłoka lateksowa zapewnia pewny chwyt trzymanych narzędzi i zmniejsza wnikanie 
brudu.

Opakowanie zbiorcze: 960 / 12 par

Rękawice ochronne RWE

Opis:
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Rękawice ochronne, wykonane z dzianiny bawełnianej, powlekane lateksem - uniwersalne 
wampirki.

• zakończone ściągaczem,
• bezszwowe 

Opakowanie zbiorcze 600 / 10 par

Rękawice ochronne RWE

Opis:
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Czapka polarowa z wywinięciem regulującym jej długość, typu dokerka.
Można nosić ją na dwa sposoby: z odsłoniętymi uszami lub zasłoniętymi.
Dobrze sprawdza się indywidualnie lub np. jako osłona pod kask w pracy.

Wykonana z dzianiny poliestrowej. 100% poliester.

Opakowanie zbiorcze 10/120

Czapka dziana polarowa

Opis:
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Nakolannik z plastikową ochroną kolana.
Waga: 7 kg
Opakowanie jednostkowe: 1
Karton: 40 

Ochraniacz kolana zbudowany jest  
z wysokiej jakości tworzywa sztucznego 
osłaniającego kolano, miękkiej poduszki 
przy kolanowej, która zapewnia pełną 
swobodę ruchu oraz pasków mocujących, 
które umożliwiają zamocowanie 
ochraniaczy.

Dzięki rzepom sposób mocowania jest 
prosty i wygodny.

Ochraniacze służą do ochrony kolan 
i  zabezpieczają użytkownika przed 
działaniem czynników minimalnego 
ryzyka:
• działaniami czynników mechanicznych, 

których skutki są powierzchniowe,
• słabymi uderzeniami i drganiami, 

których skutki nie mogą spowodować 
nieodwracalnych udzkodzeń ciała.

Charakterystyka:

Nakolanniki
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Ochraniacz kolana zbudowany jest  
z wysokiej jakości mieszanki poliestru, pvc 
i żelu która osłania kolano, miękkiej 
poduszki przy kolanowej, która 
zapewnia pełną swobodę ruchu oraz 
pasków mocujących, które umożliwiają 
zamocowanie ochraniaczy.

Ochraniacze służą do ochrony kolan  
i zabezpieczają użytkownika przed działaniem 
czynników minimalnego ryzyka:

- działaniami czynników mechanicznych, 
których skutki są powierzchniowe,

- słabymi uderzeniami i drganiami, 
których skutki nie mogą spowodować 
nieodwracalnych udzkodzeń ciała.

Dzięki rzepom sposób mocowania jest prosty 
i wygodny, które dają pełną swobodę ruchów. 
Sprawia to, ze produkt charakteryzuje się dużą 
funkcjonalnością.

Ochraniacze spełniają wytyczne 
dyrektywy 89/686/EWG

Opakowanie zbiorcze 1/36 par

NAKŻEL Nakolannik

Zastosowanie:Opis:
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Maski budowlane czarne
(włóknina wigofilowa 3 warstwy 
czarna+zielona+zielona łączna gramatura 75 g)

Maski bawełnianie 
jednostronne
(bawełna + włóknina wigofilowa 2 warstwy.
Bawełna + w. biała + w. biała łączna gramatura 
100 g)

Maski bawełnianie 
dwustronne
(bawełna + włóknina biała + bawełna)

Maski ochronne
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PRZYŁBICA PET

Folia PET (deklaracja  zgodności), regulacja rozmiaru

Opakowanie: 50 szt /karton , 100 szt/karton PRODUKT POLSKI

Przyłbice PET
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Zastosowanie: Folia stretch 1,5 kg 23mic przezroczysta

Przezroczysta folia pakowa to prawdopodobnie najchętniej wybierana i najlepiej znana folia 
przeznaczona do zabezpieczania wszelkiego rodzaju pakunków, przesyłek czy kartonów. 
Prezentowana folia pakowa stretch jest wysoce elastyczna i rozciągliwa, co gwarantuje 
bardzo dobrą stabilizację transportowanego ładunku. Oferowana folia pakowa zapewnia 
również skuteczną ochronę przesyłki przed wszelkimi zabrudzeniami oraz wilgocią. 
Przezroczysta folia pakowa dostępna jest w rolka o wadze 1,5 kg, a jej szerokość wynosi 50 
cm.

Produkt produkcji POLSKIEJ

Folia Stretch

Opis:



48 360 84 00  |  48 360 90 62
502 118 771  |  518 313 584

merkanta@merkanta.pl
bhp@merkanta.pl

26-600 Radom
ul. Wierzbicka 26/44
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