
ACTS 29 Sp. z.o.o.
ul. Krucza 68/9 53-411 Wrocław

NIP: 9512172246
www.acts29.pl

OFERTA z dnia 8/12/2011

Photo / Foto Description / Opis Size / 
Rozmiar

LH-QUWINTER

M - XXXL

LH-WEINFELD

M - XXXL

LH-MOUNTER

M - XXXL

BOMBER

M - XXXL

Kurtka ochronna ocieplana.
- powłoka 65% poliester, 35% bawełna typu canvas o gramaturze 240 g/m2
- wyściółka 100% poliester o gramaturze 220 g/m2
- podszewka 190T poliester
- zapinana na suwak z dodatkowym zapięciem na rzepy
- kieszenie: dwie w dolnej partii, dwie w górnej na rzep z dodatkową kieszenią na telefon komórkowy
oraz po lewej stronie kieszeń na suwak
- na ramionach, łokciach i w dolnych partiach kurtki materiałowe wzmocnienia
- z tyłu dwa guziki pozwalające na regulację w pasie
- rękawy zakończone mankietem z napami
- lekko przedłużany tył

Kurtka ocieplana 4 w 1 z odpinaną podpinką i rękawami.
- 80% poliester z zewnątrz, 20% bawełna od wewnątrz - gramatura 270 g/m2
- poliester od zewnątrz ogranicza brudzenie (kontakt ze smarami) i sprawia, że woda spływa po
materiale
- bawełna od wewnątrz wchłania pot, pozwala "oddychać" skórze oraz zatrzymuje ciepło
- zapinana na dwustronny suwak
- 4 funkcje kurtki: kurtka zimowa oraz letnia, bezrękawnik ocieplany, kamizelka letnia
- kołnierzyk oraz kurtka ocieplane odsuwanym kożuszkiem
- możliwość odpięcia rękawów
- dwie kieszenie w dolnej części kurtki
- w górnej części dwie duże kieszenie zapinane na suwak z dodatkową kieszonką na telefon
komórkowy i zawieszką na klucze
- wewnątrz kieszeń zapinana na rzep
- na rękawie zasuwana kieszonka oraz małe kieszonki np. na długopisy
- dół kurtki oraz rękawy zakończone czarnym ściągaczem

Kurtka ochronna z materiału SOFTSHELL.
- materiał 96% poliester, 4% spandex o gramaturze 270 g/m2 podszyty siatką o gramaturze 80 g/m2
- tkanina "oddychająca" (3000MVP) oraz wodoodporna (6000MM) - chroni przed deszczem oraz
wiatrem, a jednocześnie pozwala skórze "oddychać"
- specjalna struktura materiału SOFTSHELL czyni tkaninę miękką, zapewniając przy tym
wytrzymałość
- trzy zasuwane kieszenie: dwie boczne oraz jedna w górnej części kurtki
- dwie siatkowe kieszenie od wewnątrz
- zapinana na suwak
- kaptur ze ściągaczami, połączony ze stójką
- rękawy zakończone zapięciem na rzep
- od wewnętrznej strony ściągacze, dzięki którym można dopasować kurtkę do sylwetki
- odblaskowe kółka w tylnej części zapewniają widoczność
- idealna na jesienne spacery, jak również do użytku w pracy

Kurtka ocieplana wykonana z nylonu. Idealna dla firm ochroniarskich, z powłoką zabezpieczającą
przed przesiąknięciem.
- powłoka 100% poliester na PCV
- wyściółka 100% poliester o gramaturze 200 g/m2
- podszewka 190T poliester taffta
- zapinana na suwak z dodatkowymi zapięciami na napy
- ocieplana pianką, od wewnątrz pikowana
- dół kurtki oraz rękawy zakończone ściągaczem
- kołnierz wykonany z kożuszka
- siedmiokieszeniowa, w tym pięć z nich zapinane na napy i jedna, na telefon komórkowy, zapinana
na rzep
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LH-DROPER

M - XXXL

LH-OHAIO

M - XXXL

BLUE-YELLOW

M - XXXL

BTOGZ 

M - XXXL

Kurtka zimowa z odsuwanymi rękawami.
- powłoka 100% poliester OXFORD o gramaturze 175 g/m2 powlekana poliuretanem
- podszewka 100% poliester o gramaturze 170 g/m2
- wyściółka 100% poliester o gramaturze 100 g/m2
- ocieplana polarem
- zapinana na suwak, ze stójką
- dwie boczne kieszenie oraz dodatkowa kieszeń na suwak w górnej części kurtki
- od wewnątrz kieszeń na suwak
- dolna część oraz rękawy zakończone ściągaczem - chronią przed wiatrem w chłodne dni

Bluza ocieplana typu Taiga, wykonana z wysokiej jakości materiału.
- 65% poliester, 35% bawełna o gramaturze 280 g/m2
- zapinana na suwak z dodatkowym zapięciem na napy
- czterokieszeniowa, w tym dwie kieszenie na napy i dodatkowe miejsce na długopisy. Od
wewnętrznej strony dodatkowa kieszeń na rzep
- rękawy wykończone zapięciem na napy, z małą kieszenią na jednym z nich
- przedłużany tył dodatkowo chroni plecy. Z tyłu regulacja w pasie zapięciem na napy, dzięki czemu
można dopasować kurtkę do sylwetki użytkownika
- pikowana ocieplina zapewnia jej trwałość i funkcjonalność przed długi czas
- wysoka jakoś materiału gwarantuje wytrzymałość przez długi czas użytkowania

Kurtka zimowa z pasami odblaskowymi. 
- powłoka 100% poliester Oxford na PCV 
- wyściółka 100% poliester o gramaturze 160 g/m2 
- podszewka 190T poliester taffta 
- zapinana na suwak z dodatkowym zapięciem na napy 
- kaptur chowany w kołnierzu 
- sześciokieszeniowa: dwie dolne kieszenie na napy, na górze jedna zapinana na suwak, druga na
rzep oraz dwie mniejsze, w tym jedna na rzep 
- od wewnętrznej strony mała kieszeń na rzep 
– fluorescencyjne pasy na dole kurtki oraz na rękawach 
- połączenie kolorów umożliwia pracę w miejscach, gdzie wymagana jest widoczność pracownika, jak
również pozwala wykorzystać kurtkę do codziennego użytku

Kurtka zimowa.
- powłoka 100% poliester o gramaturze 190 g/m2
- podszewka 100% poliester typu taffta o gramaturze 60 g/m2
- wyściółka 160 g/m2
- zapinana na suwak oraz dodatkowe napy
- przy szyi wykończona stójką
- kaptur zapinany na rzepy
- cztery kieszenie: dwie w górnej partii, oraz dwie w dolnej partii kurtki
- dodatkowa kieszeń na telefon komórkowy
- rękawy zakończone ściągaczem oraz rzepem chronią przed zimnem
- odblaskowe wstawki zapewniające widoczność wieczorową porą
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COALA

M - XXXL

CZAPLA

M - XXXL

GROHOL

M - XXXL

K-ORANGE

M - XXXL

Kurtka ocieplana od wewnątrz polarem, dzięki czemu gwarantuje ciepło podczas dużych mrozów. 
- powłoka 100% poliester
- wyściółka 100% poliester o gramaturze 200 g/m2
- podszewka 100% polar o gramaturze 200 g/m2
- zapinana na suwak z dodatkowym zapięciem na rzepy
– odsuwany kaptur 
- na zewnątrz dwie zasuwane kieszenie
- po wewnętrznej stronie dodatkowa kieszeń
- rękawy zakończone ściągaczem z regulacją na rzepy 
- dół kurtki ściągany gumką 
- fluorescencyjne linie zwiększające widoczność wieczorową porą 
- polarowa ocieplina w połączeniu z wyściółką gwarantuje ochronę nawet przed największym mrozem

Kurtka zimowa z pasami odblaskowymi idealna dla drogowców.
- powłoka 100% poliester na PCV o gramaturze 180 g/m2
- wyściółka 100% poliester o gramaturze 160 g/m2
- podszewka 100% nylon taffta o gramaturze 53 g/m2
- zapinana na suwak z dodatkowym zapięciem na napy
- kaptur zapinany na suwak
- po zewnętrznej stronie trzy kieszenie
- od wewnętrznej strony dodatkowo mała kieszeń
- wierzchnia część kurtki wykonana z nylonu dodatkowo powleczona PCV, dzięki czemu zabezpiecza
przed przesiąkaniem na deszczu
- ściągacz z tyłu kurtki w obrębie pasa zapewnia dopasowanie do sylwetki użytkownika

Kurtka ocieplana z kapturem obszytym polarem od wewnątrz oraz kożuszkiem na brzegach.
- powłoka 100% poliester na PCV
- wyściółka 100% poliester o gramaturze 180 g/m2
- podszewka 100% poliester: górna część polar o gramaturze 260 g/m2, dolna część 190T poliester
taffta
- zapinana na suwak z dodatkowym zapięciem na napy
- po zewnętrznej stronie cztery kieszenie zapinane na suwak
- dwie z dodatkowym zapięciem na napy
- dodatkowe kieszenie: od wewnętrznej strony na suwak oraz po jednej na każdym rękawie z
zapięciem na rzep
- rękawy ze ściągaczami od wewnątrz i dodatkowym zapięciem na rzep
- chronią przed wiatrem
- tkanina typu rip-stop zabezpiecza przed rozdarciem

Kurtka zimowa z odpinanymi rękawami. - powłoka 65% poliester, 35% bawełna - wyściółka 100%
poliester o gramaturze 180 g/m2 - podszewka 190T poliester taffta - zapinana na suwak z
dodatkowym zapięciem na napy - ośmiokieszeniowa, w tym cztery kieszenie na rzep i dwie na suwak
- kieszeń od wewnątrz oraz dodatkowe kieszonki na zewnątrz na długopis - odpinane rękawy
zwiększają funkcjonalność kurtki - ściągacz w rękawach - przedłużany tył kurtki chroni przed wiatrem
i dodatkowo ogrzewa plecy - delikatne marszczenia po bokach na dole nad przedłużeniem
zabezpieczają przed podwijaniem się materiału i dopasowują kurtkę do sylwetki użytkownika

KOLORY: zielona, czarna, granatowa
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K-VIS

M - XXXL

KMO-LONG

M - XXXL

KMO-PLUS

M - XXXL

KMON

M - XXL

Kurtka zimowa Master w wersji przedłużanej.
- powłoka 65% poliester, 35% bawełna
- wyściółka 100% poliester o gramaturze 180 g/m2
- podszewka 190T poliester taffta
- zapinana na suwak z dodatkowym zapięciem na napy
- po zewnętrznej stronie cztery kieszenie zapinane na rzep
- kaptur dopinany na suwak
- kurtka przedłużana, dzięki czemu zabezpiecza przed wiatrem oraz doskonale chroni przed zimnem
- produkt w gatunku drugim - niższa jakość produktu, krótsze rękawy

Kurtka zimowa Master do pasa.
- powłoka 65% poliester, 35% bawełna o gramaturze 180 g/m2
- wyściółka 100% poliester o gramaturze 180 g/m2
- podszewka 190T poliester taffta
- zapinana na suwak z dodatkowym zapięciem na guziki
- po zewnętrznej stronie cztery kieszenie w tym dwie górne na rzep z dodatkową kieszenią na telefon
komórkowy
- kaptur dopinany na guziki

Kurtka zimowa z pasami odblaskowymi idealna dla drogowców. - powłoka 100% poliester Oxford na
PCV - wyściółka 100% poliester o gramaturze 160 g/m2 - podszewka 190T poliester tafta - zapinana
na suwak z dodatkowym zapięciem na napy, kaptur chowany w kołnierzu - po zewnętrznej stronie
trzy kieszenie, w tym jedna na komórkę zapinana na rzep - od wewnątrz dodatkowa kieszeń
zapinana na rzep - dół kurtki ściągany na gumkę - pikowana od wewnątrz, dzięki czemu zapobiega
przesuwaniu się ociepliny - fluorescencyjne pasy na dole kurtki, na rękawach oraz w formie szelek
zapewniające doskonałą widoczność - zgodna z normą EN471 - idealna dla drogowców

KOLORY: pomarańczowy, żółty

Kurtka zimowa Master w wersji przedłużanej. - powłoka 65% poliester, 35% bawełna o gramaturze
180 g/m2 - wyściółka 100% poliester o gramaturze 180 g/m2 - podszewka 190T poliester taffta -
zapinana na suwak z dodatkowym zapięciem na napy - po zewnętrznej stronie cztery kieszenie
zapinane na rzep - kaptur dopinany na suwak - kurtka przedłużana, dzięki czemu zabezpiecza przed
wiatrem oraz doskonale chroni przed zimnem

KOLORY: zielona, niebieska

Strona 4 z 10



ACTS 29 Sp. z.o.o.
ul. Krucza 68/9 53-411 Wrocław

NIP: 9512172246
www.acts29.pl

KMOP

M - XXXL

SYBERIA

M - XXXL

WIN-BLUBER

M - XXXL

WIN-BLUE

M - XXXL

Kurtka ocieplana, przedłużana.
- powłoka 100% poliester na PCV
- wyściółka 100% poliester o gramaturze 160 g/m2
- podszewka 190T poliester tafta
- zapinana na suwak z dodatkowym zapięciem na napy
- kaptur zapinany na suwak
- po zewnętrznej stronie pięć kieszeni: na dole dwie na napy, na górze jedna na suwak, jedna na
napy oraz dodatkowa kieszeń po lewej stronie na telefon komórkowy zapinana na rzep
- od wewnętrznej strony dodatkowa kieszeń na rzep
- ściągana w pasie, dzięki czemu dopasowuje się do sylwetki i lepiej zatrzymuje ciepło
- długość do połowy uda chroni przed wiatrem i ochrania przed zimnem

KOLORY: zielony, granatowy

Kurtka zimowa z kapturem. - powłoka 100% poliester oxford o gramaturze 150 g/m2 powlekany
poliuretanem - podszewka 3/4 długości polar o gramaturze 280g/m2, zaś od dołu pikowana
podszewka 190T - wyściółka 100% poliester - zapinana na suwak oraz dodatkowe napy - przy szyi
wykończona stójką - odblaskowe wstawki zapewniające widoczność wieczorową porą - przedłużany
tył, ze ściągaczami z boku zabezpiecza przed wiatrem - sześć kieszeni: cztery w górnej partii
zapinane na napy oraz mniejsze na suwak, dwie na suwak w dolnej partii kurtki zasłonięte
materiałem - dodatkowa kieszeń na prawym rękawie - rękawy zakończone ściągaczem oraz rzepem

Kurtka zimowa wykonana z tkaniny typu rip-stop.
- powłoka 100% poliester na PCV
- wyściółka 100% poliester o gramaturze 160 g/m2
- podszewka 100% poliester: górna część polar 280 g/m2, dolna część 190T poliester tafta 160 g/m2
- tkanina typu rip-stop - zabezpiecza przed rozdarciem w momencie zaczepienia o wystający
przedmiot
- zasuwana z dodatkowym zapięciem na rzepy
- kaptur chowany w kołnierzu zapinanym na rzepy
- dodatkowo rozsuwana pod pachami, dając możliwość wentylacji
- po zewnętrznej stronie trzy kieszenie zapinane na zakryty materiałem suwak
- od wewnętrznej strony dodatkowa kieszeń na rzep
- rękawy ze ściągaczem oraz zapięciem na rzep
- od wewnątrz gumka do ściągnięcia kurtki w pasie, dzięki czemu można ją dopasować do sylwetki i
zabezpieczyć przed dostaniem się wiatru

Kurtka zimowa Master do pasa.
- powłoka 65% poliester, 35% bawełna
- wyściółka 100% poliester o gramaturze 180 g/m2
- podszewka 190T poliester taffta
- zapinana na suwak z dodatkowym zapięciem na guziki
- po zewnętrznej stronie cztery kieszenie w tym dwie górne na rzep z dodatkową kieszenią na telefon
komórkowy
- kaptur dopinany na guziki
- produkt w gatunku drugim - niższa jakość produktu

KOLORY: zielony, niebieski
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WIN-CUFF

M - XXXL

LH-TERBER

M - XXXL

LH-WALKER

M - XXXL

Kurtka zimowa od wewnątrz pikowana.
- powłoka 100% poliester OXFORD 600D o gramaturze 255 g/m2
- wyściółka 100% poliester o gramaturze 200 g/m2
- podszewka 100% poliester typu tafta 190T
- zapinana na suwak z dodatkowym zapięciem na napy
- cztery zasuwane kieszenie: po dwie w dolnej i górnej części kurtki
- dwie kieszenie wewnątrz oraz końcówki do przypięcia kluczy
- dodatkowa kieszeń na suwak w przestrzeni między ociepliną a wierzchnią częścią kurtki, w tym
także przegródka na tel. komórkowy
- rękawy zakończone ściągaczem
- na dole po bokach ściągacz i napy, dzięki czemu można lepiej dopasować kurtkę
- przedłużany tył
- dodatkowe cienkie odblaskowe paski dla zwiększenia widoczności

Kurtka zimowa od wewnątrz pikowana.
- powłoka 100% poliester oxford o gramaturze 85 g/m2
- wyściółka 100% poliester o gramaturze 160 g/m2
- podszewka 100% poliester typu taffta 190T
- zapinana na suwak z dodatkowym zapięciem na napy
- odsuwany kaptur
- po zewnętrznej stronie osiem kieszeni, w tym dwie dolne zapinane na rzep, górne na suwak oraz
dodatkowe dwie kieszenie na rękawie na rzep i na suwak
- od wewnętrznej strony dodatkowa zasuwana kieszeń
- rękawy z wewnętrznym ściągaczem zabezpieczającym przed wiatrem i z dodatkowym paskiem
ściąganym sprzączką
- ściągacz na dole kurtki oraz w pasie ułatwia dopasowanie do sylwetki

Kurtka zimowa ocieplana.
- powłoka 100% poliester OXFORD 600D o gramaturze 215 g/m2, odporna na przyjmowanie wody
- podszewka 100% poliester typu tafta o gramaturze 60 g/m2
- wyściółka 160 g/m2
- zasuwana z dodatkową zaślepką zapinaną na napy
- kaptur chowany w kołnierzu
- z przodu w górnej oraz w dolnej części po dwie duże kieszenie zapinane na rzep
- od wewnętrznej strony kurtki z prawej strony kieszonka zapinana na rzep idealna na tel.
komórkowy, zaś po lewej stronie większa kieszeń np. na dokumenty
- rękawy zakończone ściągaczem z dodatkowym zapięciem na rzep
- na wysokości pasa ściągacz umożliwiający lepsze dopasowanie kurtki do sylwetki użytkownika
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POL-POLAREX2

M - XXXL

POLAR-HONEY

M - XXXL

POLAR

M - XXXL

POL-POLAREX3

M - XXXL

POLAR-MIX

M - XXXL

Bluza polarowa POLAR-ROCKER. 
- 100% poliester
- gramatura 270 g/m2
- zapinana na suwak
- dwie zasuwane kieszenie po zewnętrznej stronie
- ściągacz w rękawach oraz gumka ściągająca dół bluzy
- doskonała zarówno dla kobiet jak i mężczyzn

KOLORY: czarny, granatowy, oliwkowy, beżowy, zielony, 

Dwukolorowa ocieplana kurtka z wysokiej jakości polaru.
 - powłoka 100% polar o gramaturze 260 g/m2 
 - wyściółka 100% poliester o gramaturze 120 g/m2
 - podszewka 190T poliester tafta
 - zapinana na suwak
 - dwie zasuwane kieszenie po zewnętrznej stronie
 - od wewnątrz dodatkowa kieszeń na suwak 
 - ściągacz w rękawach oraz gumka ściągająca dół bluzy
 - pikowana od wewnątrz, dzięki czemu ocieplina jest zabezpieczona przed przesuwaniem się
 - cienki pasek fluorescencyjny zdobi oraz zapewnia widoczność wieczorową porą
 - idealna na chłodne dni

Dwukolorowa bluza polarowa.
 - 100% poliester
 - gramatura 230 g/m2
 - zapinana na suwak
 - trzy zasuwane kieszenie po zewnętrznej stronie: dwie po bokach i jedna na górze
 - ściągacz w rękawach
 - doskonała zarówno dla kobiet jak i mężczyzn

KOLORY: granatowo-czerwony, granatowo-beżowy

Dwukolorowa ocieplana kurtka z wysokiej jakości polaru.
- powłoka 100% polar o gramaturze 260 g/m2
- wyściółka 100% poliester o gramaturze 120 g/m2
- podszewka 190T poliester tafta
- zapinana na suwak
- dwie zasuwane kieszenie po zewnętrznej stronie
- od wewnątrz dodatkowa kieszeń na suwak
- ściągacz w rękawach oraz gumka ściągająca dół bluzy
- pikowana od wewnątrz, dzięki czemu ocieplina jest zabezpieczona przed przesuwaniem się
- cienki pasek fluorescencyjny zdobi oraz zapewnia widoczność wieczorową porą
- idealna na chłodne dni

Bluza POLAR-HONEY o wysokiej jakości krótko strzyżonego polaru. - 100% poliester - gramatura
290 g/m2 - zapinana na suwak - trzy zasuwane kieszenie po zewnętrznej stronie: dwie po bokach i
jedna na górze - rękawy oraz dół bluzy wykończone elastyczną lamówką, która nie tylko delikatnie
ściąga, ale również zdobi - polar bardzo miły w dotyku, dzięki czemu komfort użytkowania jest na
wysokim poziomie

KOLORY: niebieski, czerwony, szary, granatowy, miodowy, czarny

Strona 7 z 10



ACTS 29 Sp. z.o.o.
ul. Krucza 68/9 53-411 Wrocław

NIP: 9512172246
www.acts29.pl

BARAKUDA

M-XXXL

DELFIN

M-XXXL

FOKA

M-XXXL

KORMORAN

M-XXXL

MICROFIVEST

M-XXXL

Bezrękawnik ocieplany z dużą ilością kieszeni oraz sztruksowymi wstawkami na ramionach.
- powłoka 65% poliester, 35% bawełna o gramaturze 170 g/m2
- wyściółka 100% poliester o gramaturze 160 g/m2
- podszewka z nylonu taffta o gramaturze 53 g/m2
- zapinany na suwak z dodatkowym zapięciem na rzep
- ośmiokieszeniowy, w tym cztery kieszenie na suwak oraz cztery zapinane na rzep
- dodatkowe wstawki na ramionach ze sztruksu sprawiają, iż bezrękawnik prezentuje się bardzo
efektownie, dzięki czemu w dużej mierze wykorzystywany jest do codziennego użytku
- dzięki dużej ilości kieszeni wykorzystywany przez montażystów oraz wędkarzy

kolory: zielony, granatowy

Bezrękawnik zapewniający ochronę przed chłodem, dzięki podwójnemu systemowi ocieplenia.
- powłoka 100% poliester micro-moss
- wyściółka 100% poliester o gramaturze 300 g/m2
- podszewka 100% polar o gramaturze 260 g/m2
- zapinany na suwak
- po zewnętrznej stronie dwie kieszenie zapinane na suwak
- dodatkowa kieszeń od wewnętrznej strony
- pikowanie w poprzeczne pasy, zabezpieczające przed przesuwaniem się wyściółki
- specjalna ocieplina zapewnia miękkość bezrękawnika i podnosi komfort użytkowania
- od wewnątrz ocieplony polarem, dzięki czemu nie groźny jest żaden chłód

kolory: czerwony, czarny, biały, granatowy

Bezrękawnik ocieplany z dużą ilością kieszeni.
- powłoka 65% poliester, 35% bawełna
- wyściółka 100% poliester o gramaturze 200 g/m2
- podszewka 190T poliester taffta
- zasuwany z dodatkowym zapięciem na napy
- przedłużany tył
- po zewnętrznej stronie dwie kieszenie na telefon komórkowy, dwie na suwak oraz dwie na rzep
- dodatkowa kieszeń po wewnętrznej stronie
- w rękawach od wewnątrz specjalny materiał ze ściągaczem zabezpieczający przed dostawaniem
się wiatru
- duża ilość kieszeni pomieści akcesoria wędkarzy, narzędzia montażysty, jak i przybory domowego
majstra

kolory: niebieski, zielony, czarny, granatowy, oliwkowy

Bezrękawnik ocieplany od wewnątrz polarem.
- powłoka 100% poliester micro-moss
- wyściółka 100% poliester o gramaturze 200 g/m2
- podszewka 100% polar o gramaturze 260 g/m2
- zapinany na suwak z dodatkowym zapięciem na napy
- delikatnie pikowany w poprzeczne pasy, dzięki czemu zabezpiecza przed przesuwaniem się
ociepliny
- przedłużany tył chroni plecy przed chłodem
- dwie boczne kieszenie
- od wewnętrznej strony mała kieszeń na suwak
- zgrabny fason odpowiedni zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn

Bezrękawnik ocieplany pikowany.
- powłoka 65% poliester, 35% bawełna
- wyściółka 100% poliester o gramaturze 180 g/m2
- podszewka 190T poliester taffta
- zapinany na suwak
- pikowanie zabezpiecza przed przesuwaniem się ociepliny
- po zewnętrznej stronie dwie kieszenie z dodatkową kieszenią na telefon komórkowy, po
wewnętrznej stronie kieszeń na rzep
- ściągacz na dole bezrękawnika

kolory: zielony, granatowy
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TSM

M-XXL

ST2000

S - XXXL

POLO-FOREST

S - XXL

ST 3000

S - XXXL

HA 5160

M - XXL

T-shirt męski HEAVY-T (5160).
 - 100% wysokogatunkowej bawełny czesanej
 - gramatura 180 g/m2
 - linia comfort fit

KOLORY: niebieski, pomarańczowy

Koszulka typu t-shirt.
- 100% bawełna
- gramatura 150 g/m2
- krótki rękaw
- bogata gama kolorów
- idealny do pracy jak również na co dzień
- wykorzystywany w reklamie pod nadruki

KOLORY: niebieski, czerwony, zielony, czarny, biały, granatowy, pomarańczowy, żółty, melanż

T-shirt męski ST2000.
- 100% wysokogatunkowej bawełny, jednołożyskowej (kolor szary: 85% bawełny/ 15% wiskozy) 
- gramatura 155 g/m2
- bez szwów bocznych
- taśma wzmacniająca szwy rękawów

KOLORY: niebieski, zielony, czerwony, biały, szary, czarny, granatowy, pomarańczowy, żółty,
melanż

Koszulka typu polo.
- 40% bawełna, 60% poliester
- gramatura 220 g/m2
- zapinana pod szyją na guziki
- wykończona kołnierzykiem
- krótki rękaw
- dwukolorowa
- idealna do pracy jak również na co dzień
- wykorzystywana w reklamie pod nadruki

KOLORY: 
1. Granatowo-zielony
2. Czarno-szary
3. Granatowo-szary
4. Granatowo-niebieski
5. Granatowo-czerwony

Polo męskie ST3000.
- 100% bawełny o splocie pique
- gramatura 170 g/m2
- rękawki bez ściągaczy
- guziki w kolorze rogu

KOLORY: niebieski, zielony, czerwony, granatowy, biały, czarny, żółty

1 2

3 4
5
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FPCV

75 X 110

Fartuch przedni podgumowany.
 - 100% PCV
 - wymiary: 75x110 cm
 - z przodu fartucha znajduje się kieszeń
- zakładany na szyję z wiązaniem na paski z tyłu, dzięki czemu można idealnie dopasować fartuch

do sylwetki

kolory: zielony, biały, żółty
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