V-WORK
COLLECTION

DESIGNED & MADE IN POLAND
BY KEGEL-BŁAŻUSIAK

V-WORK COLLECTION

No. 5507

V-WORK COLLECTION

No. 5507

ART. 2-5507-049-9719

Oryginalny krój spodni męskich, niepowtarzalne
i modne zestawienia kolorystyczne, nowy design oraz
jeszcze lepsza wygoda podczas pracy dzięki wstawkom
z elastycznej tkaniny.

SPODNIE MĘSKIE V-WORK

SPODNIE MĘSKIE V-WORK

Oryginalny krój spodni męskich, niepowtarzalne i modne
zestawienia kolorystyczne, nowy design oraz jeszcze
większa wygoda podczas pracy dzięki wstawkom z
elastycznej tkaniny.

SPODNIE MĘSKIE
design
nowoczesny krój,
profilowane nogawki

2-5507-049-9719 / BRĄZ - CZARNY
/ OPIS PRODUKTU
// pasek spodni ze szlufkami zapinany na guzik
// rozporek zapinany na zamek
// w szlufce dodatkowy zaczep
// dwie wpuszczane kieszenie górne
// dwie naszywane kieszenie boczne, przykryte patkami,

funkcjonalność
pojemne kieszenie
z wygodnym dostępem,
przy pasku uchwyt na akcesoria

komfort
elastyczne wstawki z
tkaniny 4way stretch
dające większą swobodę
poruszania się

//
//
//
//
//
//

prawa zamykana na zamek
dwe kieszenie tylne, lewa profilowana zaszewkami i przykryta patką
elastyczne wstawki w kroku i karczku zwiększające swobodę ruchu
na tyłach nogawek elementy odbalskowe
nogawki profilowane
nogawki wykończone obrębem
ozdobne hafty na kieszeni bocznej i kieszeni tylnej w formie logo

/ MATERIAŁ
// TKANINA 1: 65% POLYESTER / 35% BAWEŁNA,
gramatura: 250g/m²

bezpieczeństwo / widoczność
akcenty odblaskowe efektywnie
zwiększające widoczność

// TKANINA 2: 65% POLYESTER / 35% BAWEŁNA,
gramatura: 245g/m²

// TK. ELASTYCZNA: 49%POLYAMID / 42% POLYESTER / 9% ELASTAN,
gramatura: 230g/m²

wytrzymałość
wzmocnione szwy
wewnętrzne gwarantujące
zwiększoną odporność

/ PRZEPIS KONSERWACJI
PRAĆ W TEMPERATURZE MAX. 600C
NIE WYBIELAĆ
MAX. TEMPERATURA PRASOWANIA 1500C
CZYSZCZENIE CHEMICZNE W ŚRODKACH TYPU P
SUSZENIE W SUSZARCE BĘBNOWEJ (W NIŻSZEJ TEMPERATURZE)
WYRÓB DOSTOSOWANY DO PRANIA PRZEMYSŁOWEGO

/ ROZMIARY

INNE PRODUKTY W KOLEKCJI

nogawka regularna

dobierz rozmiar tabela str.78-79

nogawka skracana

nogawka wydłużana

46 ÷ 62 | 46s ÷ 62s | 46l ÷ 62l
Proszę pytać o dostępność poszczególnych rozmiarów.

BLUZA V-WORK

KAMIZELKA V-WORK

KR. SPODENKI V-WORK

OGRODNICZKI V-WORK

2-3506-010-9733

3-2506-010-9727

2-5506-049-9719

2-6507-049-9719

BRĄZ / CZARNY

BRĄZ / CZARNY

BRĄZ / CZARNY

BRĄZ / CZARNY

V-WORK COLLECTION

No. 5507

V-WORK COLLECTION

No. 5507

ART. 2-5507-049-9653

Oryginalny krój spodni męskich, niepowtarzalne
i modne zestawienia kolorystyczne, nowy design oraz
jeszcze lepsza wygoda podczas pracy dzięki wstawkom
z elastycznej tkaniny.

SPODNIE MĘSKIE V-WORK

SPODNIE MĘSKIE V-WORK

Oryginalny krój spodni męskich, niepowtarzalne i modne
zestawienia kolorystyczne, nowy design oraz jeszcze
większa wygoda podczas pracy dzięki wstawkom z
elastycznej tkaniny.

SPODNIE MĘSKIE
design
nowoczesny krój,
profilowane nogawki

2-5507-049-9653 / NIEBIESKI - CZARNY
/ OPIS PRODUKTU
// pasek spodni ze szlufkami zapinany na guzik
// rozporek zapinany na zamek
// w szlufce dodatkowy zaczep
// dwie wpuszczane kieszenie górne
// dwie naszywane kieszenie boczne, przykryte patkami,

funkcjonalność
pojemne kieszenie
z wygodnym dostępem,
przy pasku uchwyt na akcesoria

komfort
elastyczne wstawki z
tkaniny 4way stretch
dające większą swobodę
poruszania się

//
//
//
//
//
//

prawa zamykana na zamek
dwe kieszenie tylne, lewa profilowana zaszewkami i przykryta patką
elastyczne wstawki w kroku i karczku zwiększające swobodę ruchu
na tyłach nogawek elementy odbalskowe
nogawki profilowane
nogawki wykończone obrębem
ozdobne hafty na kieszeni bocznej i kieszeni tylnej w formie logo

/ MATERIAŁ
// TKANINA 1: 65% POLYESTER / 35% BAWEŁNA,
gramatura: 250g/m²

bezpieczeństwo / widoczność
akcenty odblaskowe efektywnie
zwiększające widoczność

// TKANINA 2: 65% POLYESTER / 35% BAWEŁNA,
gramatura: 245g/m²

// TK. ELASTYCZNA: 49%POLYAMID / 42% POLYESTER / 9% ELASTAN,
gramatura: 230g/m²

wytrzymałość
wzmocnione szwy
wewnętrzne gwarantujące
zwiększoną odporność

/ PRZEPIS KONSERWACJI
PRAĆ W TEMPERATURZE MAX. 600C
NIE WYBIELAĆ
MAX. TEMPERATURA PRASOWANIA 1500C
CZYSZCZENIE CHEMICZNE W ŚRODKACH TYPU P
SUSZENIE W SUSZARCE BĘBNOWEJ (W NIŻSZEJ TEMPERATURZE)
WYRÓB DOSTOSOWANY DO PRANIA PRZEMYSŁOWEGO

/ ROZMIARY

INNE PRODUKTY W KOLEKCJI

nogawka regularna

dobierz rozmiar tabela str.78-79

nogawka skracana

nogawka wydłużana

46 ÷ 62 | 46s ÷ 62s | 46l ÷ 62l
Proszę pytać o dostępność poszczególnych rozmiarów.

BLUZA V-WORK

KAMIZELKA V-WORK

KR. SPODENKI V-WORK

OGRODNICZKI V-WORK

2-3506-010-9729

3-2506-010-9723

2-5506-049-9653

2-6507-049-9653

NIEBIESKI / CZARNY

NIEBIESKI / CZARNY

NIEBIESKI / CZARNY

NIEBIESKI / CZARNY

V-WORK COLLECTION

No. 5507

V-WORK COLLECTION

No. 5507

ART. 2-5507-049-9717

Oryginalny krój spodni męskich, niepowtarzalne
i modne zestawienia kolorystyczne, nowy design oraz
jeszcze lepsza wygoda podczas pracy dzięki wstawkom
z elastycznej tkaniny.

SPODNIE MĘSKIE V-WORK

SPODNIE MĘSKIE V-WORK

Oryginalny krój spodni męskich, niepowtarzalne i modne
zestawienia kolorystyczne, nowy design oraz jeszcze
większa wygoda podczas pracy dzięki wstawkom z
elastycznej tkaniny.

SPODNIE
design
nowoczesny krój,
profilowane nogawki

2-5507-049-9717 / CZARNY - CZARNY
/ OPIS PRODUKTU
// pasek spodni ze szlufkami zapinany na guzik
// rozporek zapinany na zamek
// w szlufce dodatkowy zaczep
// dwie wpuszczane kieszenie górne
// dwie naszywane kieszenie boczne, przykryte patkami,

funkcjonalność
pojemne kieszenie
z wygodnym dostępem,
przy pasku uchwyt na akcesoria

komfort
elastyczne wstawki z
tkaniny 4way stretch
dające większą swobodę
poruszania się

//
//
//
//
//
//

prawa zamykana na zamek
dwe kieszenie tylne, lewa profilowana zaszewkami i przykryta patką
elastyczne wstawki w kroku i karczku zwiększające swobodę ruchu
na tyłach nogawek elementy odbalskowe
nogawki profilowane
nogawki wykończone obrębem
ozdobne hafty na kieszeni bocznej i kieszeni tylnej w formie logo

/ MATERIAŁ
// TKANINA 1: 65% POLYESTER / 35% BAWEŁNA,
gramatura: 250g/m²

bezpieczeństwo / widoczność
akcenty odblaskowe efektywnie
zwiększające widoczność

// TKANINA 2: 65% POLYESTER / 35% BAWEŁNA,
gramatura: 245g/m²

// TK. ELASTYCZNA: 49%POLYAMID / 42% POLYESTER / 9% ELASTAN,
gramatura: 230g/m²

wytrzymałość
wzmocnione szwy
wewnętrzne gwarantujące
zwiększoną odporność

/ PRZEPIS KONSERWACJI
PRAĆ W TEMPERATURZE MAX. 600C
NIE WYBIELAĆ
MAX. TEMPERATURA PRASOWANIA 1500C
CZYSZCZENIE CHEMICZNE W ŚRODKACH TYPU P
SUSZENIE W SUSZARCE BĘBNOWEJ (W NIŻSZEJ TEMPERATURZE)
WYRÓB DOSTOSOWANY DO PRANIA PRZEMYSŁOWEGO

/ ROZMIARY

INNE PRODUKTY W KOLEKCJI

nogawka regularna

dobierz rozmiar tabela str.78-79

nogawka skracana

nogawka wydłużana

46 ÷ 62 | 46s ÷ 62s | 46l ÷ 62l
Proszę pytać o dostępność poszczególnych rozmiarów.

BLUZA V-WORK

KAMIZELKA V-WORK

KR. SPODENKI V-WORK

OGRODNICZKI V-WORK

2-3506-010-9731

3-2506-010-9725

2-5506-049-9717

2-6507-049-9717

CZARNY / CZARNY

CZARNY / CZARNY

CZARNY / CZARNY

CZARNY / CZARNY

V-WORK COLLECTION

No. 5507

V-WORK COLLECTION

No. 5507

ART. 2-5507-049-9718

Oryginalny krój spodni męskich, niepowtarzalne
i modne zestawienia kolorystyczne, nowy design oraz
jeszcze lepsza wygoda podczas pracy dzięki wstawkom
z elastycznej tkaniny.

SPODNIE MĘSKIE V-WORK

SPODNIE MĘSKIE V-WORK

Oryginalny krój spodni męskich, niepowtarzalne i modne
zestawienia kolorystyczne, nowy design oraz jeszcze
większa wygoda podczas pracy dzięki wstawkom z
elastycznej tkaniny.

SPODNIE MĘSKIE
design
nowoczesny krój,
profilowane nogawki

2-5507-049-9718 / GRANAT - CZARNY
/ OPIS PRODUKTU
// pasek spodni ze szlufkami zapinany na guzik
// rozporek zapinany na zamek
// w szlufce dodatkowy zaczep
// dwie wpuszczane kieszenie górne
// dwie naszywane kieszenie boczne, przykryte patkami,

funkcjonalność
pojemne kieszenie
z wygodnym dostępem,
przy pasku uchwyt na akcesoria

komfort
elastyczne wstawki z
tkaniny 4way stretch
dające większą swobodę
poruszania się

//
//
//
//
//
//

prawa zamykana na zamek
dwe kieszenie tylne, lewa profilowana zaszewkami i przykryta patką
elastyczne wstawki w kroku i karczku zwiększające swobodę ruchu
na tyłach nogawek elementy odbalskowe
nogawki profilowane
nogawki wykończone obrębem
ozdobne hafty na kieszeni bocznej i kieszeni tylnej w formie logo

/ MATERIAŁ
// TKANINA 1: 65% POLYESTER / 35% BAWEŁNA,
gramatura: 250g/m²

bezpieczeństwo / widoczność
akcenty odblaskowe efektywnie
zwiększające widoczność

// TKANINA 2: 65% POLYESTER / 35% BAWEŁNA,
gramatura: 245g/m²

// TK. ELASTYCZNA: 49%POLYAMID / 42% POLYESTER / 9% ELASTAN,
gramatura: 230g/m²

wytrzymałość
wzmocnione szwy
wewnętrzne gwarantujące
zwiększoną odporność

/ PRZEPIS KONSERWACJI
PRAĆ W TEMPERATURZE MAX. 600C
NIE WYBIELAĆ
MAX. TEMPERATURA PRASOWANIA 1500C
CZYSZCZENIE CHEMICZNE W ŚRODKACH TYPU P
SUSZENIE W SUSZARCE BĘBNOWEJ (W NIŻSZEJ TEMPERATURZE)
WYRÓB DOSTOSOWANY DO PRANIA PRZEMYSŁOWEGO

/ ROZMIARY

INNE PRODUKTY W KOLEKCJI

nogawka regularna

dobierz rozmiar tabela str.78-79

nogawka skracana

nogawka wydłużana

46 ÷ 62 | 46s ÷ 62s | 46l ÷ 62l
Proszę pytać o dostępność poszczególnych rozmiarów.

BLUZA V-WORK

KAMIZELKA V-WORK

KR. SPODENKI V-WORK

OGRODNICZKI V-WORK

2-3506-010-9732

3-2506-010-9726

2-5506-049-9718

2-6507-049-9718

GRANAT / CZARNY

GRANAT / CZARNY

GRANAT / CZARNY

GRANAT / CZARNY

V-WORK COLLECTION

No. 5507

V-WORK COLLECTION

No. 5507

ART. 2-5507-049-9720

Oryginalny krój spodni męskich, niepowtarzalne
i modne zestawienia kolorystyczne, nowy design oraz
jeszcze lepsza wygoda podczas pracy dzięki wstawkom
z elastycznej tkaniny.

SPODNIE MĘSKIE V-WORK

SPODNIE MĘSKIE V-WORK

Oryginalny krój spodni męskich, niepowtarzalne i modne
zestawienia kolorystyczne, nowy design oraz jeszcze
większa wygoda podczas pracy dzięki wstawkom z
elastycznej tkaniny.

SPODNIE MĘSKIE
design
nowoczesny krój,
profilowane nogawki

2-5507-049-9720/ BORDO - CZARNY
/ OPIS PRODUKTU
// pasek spodni ze szlufkami zapinany na guzik
// rozporek zapinany na zamek
// w szlufce dodatkowy zaczep
// dwie wpuszczane kieszenie górne
// dwie naszywane kieszenie boczne, przykryte patkami,

funkcjonalność
pojemne kieszenie
z wygodnym dostępem,
przy pasku uchwyt na akcesoria

komfort
elastyczne wstawki z
tkaniny 4way stretch
dające większą swobodę
poruszania się

//
//
//
//
//
//

prawa zamykana na zamek
dwe kieszenie tylne, lewa profilowana zaszewkami i przykryta patką
elastyczne wstawki w kroku i karczku zwiększające swobodę ruchu
na tyłach nogawek elementy odbalskowe
nogawki profilowane
nogawki wykończone obrębem
ozdobne hafty na kieszeni bocznej i kieszeni tylnej w formie logo

/ MATERIAŁ
// TKANINA 1: 65% POLYESTER / 35% BAWEŁNA,
gramatura: 250g/m²

bezpieczeństwo / widoczność
akcenty odblaskowe efektywnie
zwiększające widoczność

// TKANINA 2: 65% POLYESTER / 35% BAWEŁNA,
gramatura: 245g/m²

// TK. ELASTYCZNA: 49%POLYAMID / 42% POLYESTER / 9% ELASTAN,
gramatura: 230g/m²

wytrzymałość
wzmocnione szwy
wewnętrzne gwarantujące
zwiększoną odporność

/ PRZEPIS KONSERWACJI
PRAĆ W TEMPERATURZE MAX. 600C
NIE WYBIELAĆ
MAX. TEMPERATURA PRASOWANIA 1500C
CZYSZCZENIE CHEMICZNE W ŚRODKACH TYPU P
SUSZENIE W SUSZARCE BĘBNOWEJ (W NIŻSZEJ TEMPERATURZE)
WYRÓB DOSTOSOWANY DO PRANIA PRZEMYSŁOWEGO

/ ROZMIARY

INNE PRODUKTY W KOLEKCJI

nogawka regularna

dobierz rozmiar tabela str.78-79

nogawka skracana

nogawka wydłużana

46 ÷ 62 | 46s ÷ 62s | 46l ÷ 62l
Proszę pytać o dostępność poszczególnych rozmiarów.

BLUZA V-WORK

KAMIZELKA V-WORK

KR. SPODENKI V-WORK

OGRODNICZKI V-WORK

2-3506-010-9734

3-2506-010-9728

2-5506-049-9720

2-6507-049-9720

BORDO / CZARNY

BORDO / CZARNY

BORDO / CZARNY

BORDO / CZARNY

V-WORK COLLECTION

No. 5507

V-WORK COLLECTION

No. 5507

ART. 2-5507-049-9716

Oryginalny krój spodni męskich, niepowtarzalne
i modne zestawienia kolorystyczne, nowy design oraz
jeszcze lepsza wygoda podczas pracy dzięki wstawkom
z elastycznej tkaniny.

SPODNIE MĘSKIE V-WORK

SPODNIE MĘSKIE V-WORK

Oryginalny krój spodni męskich, niepowtarzalne i modne
zestawienia kolorystyczne, nowy design oraz jeszcze
większa wygoda podczas pracy dzięki wstawkom z
elastycznej tkaniny.

SPODNIE MĘSKIE
design
nowoczesny krój,
profilowane nogawki

2-5507-049-9716 / POPIEL - CZARNY
/ OPIS PRODUKTU
// pasek spodni ze szlufkami zapinany na guzik
// rozporek zapinany na zamek
// w szlufce dodatkowy zaczep
// dwie wpuszczane kieszenie górne
// dwie naszywane kieszenie boczne, przykryte patkami,

funkcjonalność
pojemne kieszenie
z wygodnym dostępem,
przy pasku uchwyt na akcesoria

komfort
elastyczne wstawki z
tkaniny 4way stretch
dające większą swobodę
poruszania się

//
//
//
//
//
//

prawa zamykana na zamek
dwe kieszenie tylne, lewa profilowana zaszewkami i przykryta patką
elastyczne wstawki w kroku i karczku zwiększające swobodę ruchu
na tyłach nogawek elementy odbalskowe
nogawki profilowane
nogawki wykończone obrębem
ozdobne hafty na kieszeni bocznej i kieszeni tylnej w formie logo

/ MATERIAŁ
// TKANINA 1: 65% POLYESTER / 35% BAWEŁNA,
gramatura: 250g/m²

bezpieczeństwo / widoczność
akcenty odblaskowe efektywnie
zwiększające widoczność

// TKANINA 2: 65% POLYESTER / 35% BAWEŁNA,
gramatura: 245g/m²

// TK. ELASTYCZNA: 49%POLYAMID / 42% POLYESTER / 9% ELASTAN,
gramatura: 230g/m²

wytrzymałość
wzmocnione szwy
wewnętrzne gwarantujące
zwiększoną odporność

/ PRZEPIS KONSERWACJI
PRAĆ W TEMPERATURZE MAX. 600C
NIE WYBIELAĆ
MAX. TEMPERATURA PRASOWANIA 1500C
CZYSZCZENIE CHEMICZNE W ŚRODKACH TYPU P
SUSZENIE W SUSZARCE BĘBNOWEJ (W NIŻSZEJ TEMPERATURZE)
WYRÓB DOSTOSOWANY DO PRANIA PRZEMYSŁOWEGO

/ ROZMIARY

INNE PRODUKTY W KOLEKCJI

nogawka regularna

dobierz rozmiar tabela str.78-79

nogawka skracana

nogawka wydłużana

46 ÷ 62 | 46s ÷ 62s | 46l ÷ 62l
Proszę pytać o dostępność poszczególnych rozmiarów.

BLUZA V-WORK

KAMIZELKA V-WORK

KR. SPODENKI V-WORK

OGRODNICZKI V-WORK

2-3506-010-9730

3-2506-010-9724

2-5506-049-9716

2-6507-049-9716

POPIEL / CZARNY

POPIEL / CZARNY

POPIEL / CZARNY

POPIEL / CZARNY

V-WORK COLLECTION

No. 5506

V-WORK COLLECTION

ART. 2-5506-049-9719

Oryginalnie skrojone krótkie spodenki, niepowtarzalne
i modne zestawienia kolorystyczne, nowy design oraz
jeszcze lepsza wygoda podczas pracy dzięki wstawkom
z elastycznej tkaniny.

KRÓTKIE SPODENKI V-WORK

No. 5506
KRÓTKIE SPODENKI V-WORK

Oryginalnie skrojone krótkie spodenki, niepowtarzalne
i modne zestawienia kolorystyczne, nowy design oraz
jeszcze większa wygoda podczas pracy dzięki wstawkom
z elastycznej tkaniny.

KRÓTKIE SPODENKI
2-5506-049-9719 / BRĄZ - CZARNY
/ OPIS PRODUKTU
design
nowoczesny krój,
profilowane nogawki
komfort
elastyczne wstawki z
tkaniny 4way stretch
dające większą swobodę
poruszania się
wytrzymałość
wzmocnione szwy
wewnętrzne gwarantujące
zwiększoną odporność

// pasek spodni ze szlufkami zapinany na guzik
// zaczep na identyfikator po prawej stronie
// rozporek zapinany na zamek
// dwie kieszenie przednie wpuszczane
// dwie kieszenie udowe asymetryczne, kryte patką
(prawa zapinana na zamek)

// dwie kieszenie tylne, lewa kryta patką, mocowaną po bokach
// nogawki wykończone obrębem
// stebnowanie kontrastowymi nićmi

/ MATERIAŁ
// TKANINA 1: 65% POLYESTER / 35% BAWEŁNA,
gramatura: 250g/m²

// TKANINA 2: 65% POLYESTER / 35% BAWEŁNA,
gramatura: 245g/m²

funkcjonalność
pojemne kieszenie
z wygodnym dostępem,
przy pasku uchwyt na akcesoria

// TK. ELASTYCZNA: 49%POLYAMID / 42% POLYESTER / 9% ELASTAN,
gramatura: 230g/m²

/ PRZEPIS KONSERWACJI
PRAĆ W TEMPERATURZE MAX. 600C

bezpieczeństwo / widoczność
akcenty odblaskowe efektywnie
zwiększające widoczność

NIE WYBIELAĆ
MAX. TEMPERATURA PRASOWANIA 1500C
CZYSZCZENIE CHEMICZNE W ŚRODKACH TYPU P
SUSZENIE W SUSZARCE BĘBNOWEJ (W NIŻSZEJ TEMPERATURZE)
WYRÓB DOSTOSOWANY DO PRANIA PRZEMYSŁOWEGO

/ ROZMIARY

INNE PRODUKTY W KOLEKCJI

46 ÷ 62

BLUZA V-WORK

KAMIZELKA V-WORK

SPODNIE MĘSKIE V-WORK

OGRODNICZKI V-WORK

2-3506-010-9733

3-2506-010-9727

2-5507-049-9719

2-6507-049-9719

BRĄZ / CZARNY

BRĄZ / CZARNY

BRĄZ / CZARNY

BRĄZ / CZARNY

dobierz rozmiar tabela str.78-79

V-WORK COLLECTION

No. 5506

V-WORK COLLECTION

ART. 2-5506-049-9653

Oryginalnie skrojone krótkie spodenki, niepowtarzalne
i modne zestawienia kolorystyczne, nowy design oraz
jeszcze lepsza wygoda podczas pracy dzięki wstawkom
z elastycznej tkaniny.

KRÓTKIE SPODENKI V-WORK

No. 5506
KRÓTKIE SPODENKI V-WORK

Oryginalnie skrojone krótkie spodenki, niepowtarzalne
i modne zestawienia kolorystyczne, nowy design oraz
jeszcze większa wygoda podczas pracy dzięki wstawkom
z elastycznej tkaniny.

KRÓTKIE SPODENKI

2-5506-049-9653 / NIEBIESKI - CZARNY
/ OPIS PRODUKTU
design
nowoczesny krój,
profilowane nogawki
komfort
elastyczne wstawki z
tkaniny 4way stretch
dające większą swobodę
poruszania się
wytrzymałość
wzmocnione szwy
wewnętrzne gwarantujące
zwiększoną odporność

// pasek spodni ze szlufkami zapinany na guzik
// zaczep na identyfikator po prawej stronie
// rozporek zapinany na zamek
// dwie kieszenie przednie wpuszczane
// dwie kieszenie udowe asymetryczne, kryte patką
(prawa zapinana na zamek)

// dwie kieszenie tylne, lewa kryta patką, mocowaną po bokach
// nogawki wykończone obrębem
// stebnowanie kontrastowymi nićmi

/ MATERIAŁ
// TKANINA 1: 65% POLYESTER / 35% BAWEŁNA,
gramatura: 250g/m²

// TKANINA 2: 65% POLYESTER / 35% BAWEŁNA,
gramatura: 245g/m²

funkcjonalność
pojemne kieszenie
z wygodnym dostępem,
przy pasku uchwyt na akcesoria

// TK. ELASTYCZNA: 49%POLYAMID / 42% POLYESTER / 9% ELASTAN,
gramatura: 230g/m²

/ PRZEPIS KONSERWACJI
PRAĆ W TEMPERATURZE MAX. 600C

bezpieczeństwo / widoczność
akcenty odblaskowe efektywnie
zwiększające widoczność

NIE WYBIELAĆ
MAX. TEMPERATURA PRASOWANIA 1500C
CZYSZCZENIE CHEMICZNE W ŚRODKACH TYPU P
SUSZENIE W SUSZARCE BĘBNOWEJ (W NIŻSZEJ TEMPERATURZE)
WYRÓB DOSTOSOWANY DO PRANIA PRZEMYSŁOWEGO

/ ROZMIARY

INNE PRODUKTY W KOLEKCJI

46 ÷ 62

BLUZA V-WORK

KAMIZELKA V-WORK

SPODNIE MĘSKIE V-WORK

OGRODNICZKI V-WORK

2-3506-010-9729

3-2506-010-9723

2-5507-049-9653

2-6507-049-9653

NIEBIESKI / CZARNY

NIEBIESKI / CZARNY

NIEBIESKI / CZARNY

NIEBIESKI / CZARNY

dobierz rozmiar tabela str.78-79

V-WORK COLLECTION

No. 5506

V-WORK COLLECTION

ART. 2-5506-049-9717

Oryginalnie skrojone krótkie spodenki, niepowtarzalne
i modne zestawienia kolorystyczne, nowy design oraz
jeszcze lepsza wygoda podczas pracy dzięki wstawkom
z elastycznej tkaniny.

KRÓTKIE SPODENKI V-WORK

No. 5506
KRÓTKIE SPODENKI V-WORK

Oryginalnie skrojone krótkie spodenki, niepowtarzalne
i modne zestawienia kolorystyczne, nowy design oraz
jeszcze większa wygoda podczas pracy dzięki wstawkom
z elastycznej tkaniny.

KRÓTKIE SPODENKI
2-5506-049-9717 / CZARNY - CZARNY
/ OPIS PRODUKTU
design
nowoczesny krój,
profilowane nogawki
komfort
elastyczne wstawki z
tkaniny 4way stretch
dające większą swobodę
poruszania się
wytrzymałość
wzmocnione szwy
wewnętrzne gwarantujące
zwiększoną odporność

// pasek spodni ze szlufkami zapinany na guzik
// zaczep na identyfikator po prawej stronie
// rozporek zapinany na zamek
// dwie kieszenie przednie wpuszczane
// dwie kieszenie udowe asymetryczne, kryte patką
(prawa zapinana na zamek)

// dwie kieszenie tylne, lewa kryta patką, mocowaną po bokach
// nogawki wykończone obrębem
// stebnowanie kontrastowymi nićmi

/ MATERIAŁ
// TKANINA 1: 65% POLYESTER / 35% BAWEŁNA,
gramatura: 250g/m²

// TKANINA 2: 65% POLYESTER / 35% BAWEŁNA,
gramatura: 245g/m²

funkcjonalność
pojemne kieszenie
z wygodnym dostępem,
przy pasku uchwyt na akcesoria

// TK. ELASTYCZNA: 49%POLYAMID / 42% POLYESTER / 9% ELASTAN,
gramatura: 230g/m²

/ PRZEPIS KONSERWACJI
PRAĆ W TEMPERATURZE MAX. 600C

bezpieczeństwo / widoczność
akcenty odblaskowe efektywnie
zwiększające widoczność

NIE WYBIELAĆ
MAX. TEMPERATURA PRASOWANIA 1500C
CZYSZCZENIE CHEMICZNE W ŚRODKACH TYPU P
SUSZENIE W SUSZARCE BĘBNOWEJ (W NIŻSZEJ TEMPERATURZE)
WYRÓB DOSTOSOWANY DO PRANIA PRZEMYSŁOWEGO

/ ROZMIARY

INNE PRODUKTY W KOLEKCJI

46 ÷ 62

BLUZA V-WORK

KAMIZELKA V-WORK

SPODNIE MĘSKIE V-WORK

OGRODNICZKI V-WORK

2-3506-010-9731

3-2506-010-9725

2-5507-049-9717

2-6507-049-9717

CAZRNY / CZARNY

CAZRNY / CZARNY

CAZRNY / CZARNY

CAZRNY / CZARNY

dobierz rozmiar tabela str.78-79

V-WORK COLLECTION

No. 5506

V-WORK COLLECTION

ART. 2-5506-049-9718

Oryginalnie skrojone krótkie spodenki, niepowtarzalne
i modne zestawienia kolorystyczne, nowy design oraz
jeszcze lepsza wygoda podczas pracy dzięki wstawkom
z elastycznej tkaniny.

KRÓTKIE SPODENKI V-WORK

No. 5506
KRÓTKIE SPODENKI V-WORK

Oryginalnie skrojone krótkie spodenki, niepowtarzalne
i modne zestawienia kolorystyczne, nowy design oraz
jeszcze większa wygoda podczas pracy dzięki wstawkom
z elastycznej tkaniny.

KRÓTKIE SPODENKI
2-5506-049-9718 / GRANAT - CZARNY
/ OPIS PRODUKTU
design
nowoczesny krój,
profilowane nogawki
komfort
elastyczne wstawki z
tkaniny 4way stretch
dające większą swobodę
poruszania się
wytrzymałość
wzmocnione szwy
wewnętrzne gwarantujące
zwiększoną odporność

// pasek spodni ze szlufkami zapinany na guzik
// zaczep na identyfikator po prawej stronie
// rozporek zapinany na zamek
// dwie kieszenie przednie wpuszczane
// dwie kieszenie udowe asymetryczne, kryte patką
(prawa zapinana na zamek)

// dwie kieszenie tylne, lewa kryta patką, mocowaną po bokach
// nogawki wykończone obrębem
// stebnowanie kontrastowymi nićmi

/ MATERIAŁ
// TKANINA 1: 65% POLYESTER / 35% BAWEŁNA,
gramatura: 250g/m²

// TKANINA 2: 65% POLYESTER / 35% BAWEŁNA,
gramatura: 245g/m²

funkcjonalność
pojemne kieszenie
z wygodnym dostępem,
przy pasku uchwyt na akcesoria

// TK. ELASTYCZNA: 49%POLYAMID / 42% POLYESTER / 9% ELASTAN,
gramatura: 230g/m²

/ PRZEPIS KONSERWACJI
PRAĆ W TEMPERATURZE MAX. 600C

bezpieczeństwo / widoczność
akcenty odblaskowe efektywnie
zwiększające widoczność

NIE WYBIELAĆ
MAX. TEMPERATURA PRASOWANIA 1500C
CZYSZCZENIE CHEMICZNE W ŚRODKACH TYPU P
SUSZENIE W SUSZARCE BĘBNOWEJ (W NIŻSZEJ TEMPERATURZE)
WYRÓB DOSTOSOWANY DO PRANIA PRZEMYSŁOWEGO

/ ROZMIARY

INNE PRODUKTY W KOLEKCJI

46 ÷ 62

BLUZA V-WORK

KAMIZELKA V-WORK

SPODNIE MĘSKIE V-WORK

OGRODNICZKI V-WORK

2-3506-010-9732

3-2506-010-9726

2-5507-049-9718

2-6507-049-9718

GRANAT / CZARNY

GRANAT / CZARNY

GRANAT / CZARNY

GRANAT / CZARNY

dobierz rozmiar tabela str.78-79

V-WORK COLLECTION

No. 5506

V-WORK COLLECTION

ART. 2-5507-049-9720

Oryginalnie skrojone krótkie spodenki, niepowtarzalne
i modne zestawienia kolorystyczne, nowy design oraz
jeszcze lepsza wygoda podczas pracy dzięki wstawkom
z elastycznej tkaniny.

KRÓTKIE SPODENKI V-WORK

No. 5506
KRÓTKIE SPODENKI V-WORK

Oryginalnie skrojone krótkie spodenki, niepowtarzalne
i modne zestawienia kolorystyczne, nowy design oraz
jeszcze większa wygoda podczas pracy dzięki wstawkom
z elastycznej tkaniny.

KRÓTKIE SPODENKI
2-5506-049-9720 / BORDO - CZARNY
/ OPIS PRODUKTU
design
nowoczesny krój,
profilowane nogawki
komfort
elastyczne wstawki z
tkaniny 4way stretch
dające większą swobodę
poruszania się
wytrzymałość
wzmocnione szwy
wewnętrzne gwarantujące
zwiększoną odporność

// pasek spodni ze szlufkami zapinany na guzik
// zaczep na identyfikator po prawej stronie
// rozporek zapinany na zamek
// dwie kieszenie przednie wpuszczane
// dwie kieszenie udowe asymetryczne, kryte patką
(prawa zapinana na zamek)

// dwie kieszenie tylne, lewa kryta patką, mocowaną po bokach
// nogawki wykończone obrębem
// stebnowanie kontrastowymi nićmi

/ MATERIAŁ
// TKANINA 1: 65% POLYESTER / 35% BAWEŁNA,
gramatura: 250g/m²

// TKANINA 2: 65% POLYESTER / 35% BAWEŁNA,
gramatura: 245g/m²

funkcjonalność
pojemne kieszenie
z wygodnym dostępem,
przy pasku uchwyt na akcesoria

// TK. ELASTYCZNA: 49%POLYAMID / 42% POLYESTER / 9% ELASTAN,
gramatura: 230g/m²

/ PRZEPIS KONSERWACJI
PRAĆ W TEMPERATURZE MAX. 600C

bezpieczeństwo / widoczność
akcenty odblaskowe efektywnie
zwiększające widoczność

NIE WYBIELAĆ
MAX. TEMPERATURA PRASOWANIA 1500C
CZYSZCZENIE CHEMICZNE W ŚRODKACH TYPU P
SUSZENIE W SUSZARCE BĘBNOWEJ (W NIŻSZEJ TEMPERATURZE)
WYRÓB DOSTOSOWANY DO PRANIA PRZEMYSŁOWEGO

/ ROZMIARY

INNE PRODUKTY W KOLEKCJI

46 ÷ 62

BLUZA V-WORK

KAMIZELKA V-WORK

SPODNIE MĘSKIE V-WORK

OGRODNICZKI V-WORK

2-3506-010-9734

3-2506-010-9728

2-5507-049-9720

2-6507-049-9720

BORDO / CZARNY

BORDO / CZARNY

BORDO / CZARNY

BORDO / CZARNY

dobierz rozmiar tabela str.78-79

V-WORK COLLECTION

No. 5506

V-WORK COLLECTION

ART. 2-5507-049-9716

Oryginalnie skrojone krótkie spodenki, niepowtarzalne
i modne zestawienia kolorystyczne, nowy design oraz
jeszcze lepsza wygoda podczas pracy dzięki wstawkom
z elastycznej tkaniny.

KRÓTKIE SPODENKI V-WORK

No. 5506
KRÓTKIE SPODENKI V-WORK

Oryginalnie skrojone krótkie spodenki, niepowtarzalne
i modne zestawienia kolorystyczne, nowy design oraz
jeszcze większa wygoda podczas pracy dzięki wstawkom
z elastycznej tkaniny.

KRÓTKIE SPODENKI
2-5506-049-9716 / POPIEL - CZARNY
/ OPIS PRODUKTU
design
nowoczesny krój,
profilowane nogawki
komfort
elastyczne wstawki z
tkaniny 4way stretch
dające większą swobodę
poruszania się
wytrzymałość
wzmocnione szwy
wewnętrzne gwarantujące
zwiększoną odporność

// pasek spodni ze szlufkami zapinany na guzik
// zaczep na identyfikator po prawej stronie
// rozporek zapinany na zamek
// dwie kieszenie przednie wpuszczane
// dwie kieszenie udowe asymetryczne, kryte patką
(prawa zapinana na zamek)

// dwie kieszenie tylne, lewa kryta patką, mocowaną po bokach
// nogawki wykończone obrębem
// stebnowanie kontrastowymi nićmi

/ MATERIAŁ
// TKANINA 1: 65% POLYESTER / 35% BAWEŁNA,
gramatura: 250g/m²

// TKANINA 2: 65% POLYESTER / 35% BAWEŁNA,
gramatura: 245g/m²

funkcjonalność
pojemne kieszenie
z wygodnym dostępem,
przy pasku uchwyt na akcesoria

// TK. ELASTYCZNA: 49%POLYAMID / 42% POLYESTER / 9% ELASTAN,
gramatura: 230g/m²

/ PRZEPIS KONSERWACJI
PRAĆ W TEMPERATURZE MAX. 600C

bezpieczeństwo / widoczność
akcenty odblaskowe efektywnie
zwiększające widoczność

NIE WYBIELAĆ
MAX. TEMPERATURA PRASOWANIA 1500C
CZYSZCZENIE CHEMICZNE W ŚRODKACH TYPU P
SUSZENIE W SUSZARCE BĘBNOWEJ (W NIŻSZEJ TEMPERATURZE)
WYRÓB DOSTOSOWANY DO PRANIA PRZEMYSŁOWEGO

/ ROZMIARY

INNE PRODUKTY W KOLEKCJI

46 ÷ 62

BLUZA V-WORK

KAMIZELKA V-WORK

SPODNIE MĘSKIE V-WORK

OGRODNICZKI V-WORK

2-3506-010-9730

3-2506-010-9724

2-5507-049-9716

2-6507-049-9716

POPIEL / CZARNY

POPIEL / CZARNY

POPIEL / CZARNY

POPIEL / CZARNY

dobierz rozmiar tabela str.78-79

V-WORK COLLECTION

No. 3506

V-WORK COLLECTION

ART. 2-5507-010-9733

Oryginalny krój bluzy, modne zestawienia kolorystyczne,
nowy design oraz jeszcze lepsza wygoda podczas pracy
dzięki wstawkom z elastycznej tkaniny. Doskonale
dopasowana do pozostałych elementów kolekcji V-WORK.

BLUZA MĘSKA V-WORK

No. 3506
BLUZA MĘSKA V-WORK

BLUZA

2-3506-010-9733 / BRĄZ - CZARNY
design
nowoczesne wzornictwo
i oryginalne połączenie
kolorów

komfort
ergonomiczny krój oraz panel
na środku pleców z tkaniny
4way stretch pozwalają na
swobodę ruchów

/ OPIS PRODUKTU
// zapinana na zamek, zabezpieczony plisą przy stójce
// podkrój szyi wykończony stójką
// cięcia modelujące na barkach, klatce piersiowej oraz
pionowe i poziome na korpusie

// dwie kieszenie piersiowe z patką zapinaną na kryty rzep
(na patce termotransfer odblaskowy)

// dwie kieszenie przednie cięte zapinane na zamek
// rękawy dwukolorowe, wykończone mankietem z gumą
i regulacją zapinkami na rzep

// dół bluzy wykończony paskiem, po bokach regulacja
zapinkami na rzep

funkcjonalność
pojemne kieszenie
z wygodnym dostępem

bezpieczeństwo / widoczność
akcenty odblaskowe efektywnie
zwiększające widoczność

// na plecach i łokciach elastyczne elementy
// stebnowanie kontrastowymi nićmi
// termotransfer odblaskowy na patkach kieszeni, zapinkach
rękawów i paska,

// taśma odblaskowa z tyłu pod stójką

/ MATERIAŁ
// TKANINA 1: 65% POLYESTER / 35% BAWEŁNA,
gramatura: 250g/m²

// TKANINA 2: 65% POLYESTER / 35% BAWEŁNA,
gramatura: 245g/m²

// TK. ELASTYCZNA: 49%POLYAMID / 42%
POLYESTER / 9% ELASTAN,
gramatura: 230g/m²

wytrzymałość
wzmocnione szwy
wewnętrzne gwarantujące
zwiększoną odporność

/ PRZEPIS KONSERWACJI
PRAĆ W TEMPERATURZE MAX. 600C
NIE WYBIELAĆ

INNE PRODUKTY W KOLEKCJI

MAX. TEMPERATURA PRASOWANIA 1500C
CZYSZCZENIE CHEMICZNE W ŚRODKACH TYPU P
SUSZENIE W SUSZARCE BĘBNOWEJ
(W NIŻSZEJ TEMPERATURZE)
WYRÓB DOSTOSOWANY DO PRANIA PRZEMYSŁOWEGO

/ ROZMIARY
XS ÷ XXXL

KR. SPODENKI V-WORK

SPODNIE MĘSKIE V-WORK

OGRODNICZKI V-WORK

KAMIZELKA V-WORK

2-5506-049-9719

2-5507-049-9719

2-6507-049-9719

3-2506-010-9727

BRĄZ / CZARNY

BRĄZ / CZARNY

BRĄZ / CZARNY

BRĄZ / CZARNY

dobierz rozmiar tabela str.78-79

Oryginalny krój bluzy, modne zestawienia kolorystyczne, nowy
design oraz jeszcze większa wygoda podczas pracy dzięki
wstawkom z elastycznej tkaniny. Doskonale dopasowana do
pozostałych elementów kolekcji V-WORK

V-WORK COLLECTION

No. 3506

V-WORK COLLECTION

ART. 2-3506-010-9729

Oryginalny krój bluzy, modne zestawienia kolorystyczne,
nowy design oraz jeszcze lepsza wygoda podczas pracy
dzięki wstawkom z elastycznej tkaniny. Doskonale
dopasowana do pozostałych elementów kolekcji V-WORK.

BLUZA MĘSKA V-WORK

No. 3506
BLUZA MĘSKA V-WORK

BLUZA

2-3506-010-9729 / NIEBIESKI - CZARNY
design
nowoczesne wzornictwo
i oryginalne połączenie
kolorów

komfort
ergonomiczny krój oraz panel
na środku pleców z tkaniny
4way stretch pozwalają na
swobodę ruchów

/ OPIS PRODUKTU
// zapinana na zamek, zabezpieczony plisą przy stójce
// podkrój szyi wykończony stójką
// cięcia modelujące na barkach, klatce piersiowej oraz
pionowe i poziome na korpusie

// dwie kieszenie piersiowe z patką zapinaną na kryty rzep
(na patce termotransfer odblaskowy)

// dwie kieszenie przednie cięte zapinane na zamek
// rękawy dwukolorowe, wykończone mankietem z gumą
i regulacją zapinkami na rzep

// dół bluzy wykończony paskiem, po bokach regulacja
zapinkami na rzep

funkcjonalność
pojemne kieszenie
z wygodnym dostępem

bezpieczeństwo / widoczność
akcenty odblaskowe efektywnie
zwiększające widoczność

// na plecach i łokciach elastyczne elementy
// stebnowanie kontrastowymi nićmi
// termotransfer odblaskowy na patkach kieszeni, zapinkach
rękawów i paska,

// taśma odblaskowa z tyłu pod stójką

/ MATERIAŁ
// TKANINA 1: 65% POLYESTER / 35% BAWEŁNA,
gramatura: 250g/m²

// TKANINA 2: 65% POLYESTER / 35% BAWEŁNA,
gramatura: 245g/m²

// TK. ELASTYCZNA: 49%POLYAMID / 42%
POLYESTER / 9% ELASTAN,
gramatura: 230g/m²

wytrzymałość
wzmocnione szwy
wewnętrzne gwarantujące
zwiększoną odporność

/ PRZEPIS KONSERWACJI
PRAĆ W TEMPERATURZE MAX. 600C
NIE WYBIELAĆ

INNE PRODUKTY W KOLEKCJI

MAX. TEMPERATURA PRASOWANIA 1500C
CZYSZCZENIE CHEMICZNE W ŚRODKACH TYPU P
SUSZENIE W SUSZARCE BĘBNOWEJ
(W NIŻSZEJ TEMPERATURZE)
WYRÓB DOSTOSOWANY DO PRANIA PRZEMYSŁOWEGO

/ ROZMIARY
XS ÷ XXXL

KR. SPODENKI V-WORK

SPODNIE MĘSKIE V-WORK

OGRODNICZKI V-WORK

KAMIZELKA V-WORK

2-5506-049-9653

2-5507-049-9653

2-6507-049-9653

3-2506-010-9723

NIEBIESKI / CZARNY

NIEBIESKI / CZARNY

NIEBIESKI / CZARNY

NIEBIESKI / CZARNY

dobierz rozmiar tabela str.78-79

Oryginalny krój bluzy, modne zestawienia kolorystyczne, nowy
design oraz jeszcze większa wygoda podczas pracy dzięki
wstawkom z elastycznej tkaniny. Doskonale dopasowana do
pozostałych elementów kolekcji V-WORK

V-WORK COLLECTION

No. 3506

V-WORK COLLECTION

ART. 2-3506-010-9731

Oryginalny krój bluzy, modne zestawienia kolorystyczne,
nowy design oraz jeszcze lepsza wygoda podczas pracy
dzięki wstawkom z elastycznej tkaniny. Doskonale
dopasowana do pozostałych elementów kolekcji V-WORK.

BLUZA MĘSKA V-WORK

No. 3506
BLUZA MĘSKA V-WORK

BLUZA

2-3506-010-9731 / CZARNY - CZARNY
design
nowoczesne wzornictwo
i oryginalne połączenie
kolorów

komfort
ergonomiczny krój oraz panel
na środku pleców z tkaniny
4way stretch pozwalają na
swobodę ruchów

/ OPIS PRODUKTU
// zapinana na zamek, zabezpieczony plisą przy stójce
// podkrój szyi wykończony stójką
// cięcia modelujące na barkach, klatce piersiowej oraz
pionowe i poziome na korpusie

// dwie kieszenie piersiowe z patką zapinaną na kryty rzep
(na patce termotransfer odblaskowy)

// dwie kieszenie przednie cięte zapinane na zamek
// rękawy dwukolorowe, wykończone mankietem z gumą
i regulacją zapinkami na rzep

// dół bluzy wykończony paskiem, po bokach regulacja
zapinkami na rzep

funkcjonalność
pojemne kieszenie
z wygodnym dostępem

bezpieczeństwo / widoczność
akcenty odblaskowe efektywnie
zwiększające widoczność

// na plecach i łokciach elastyczne elementy
// stebnowanie kontrastowymi nićmi
// termotransfer odblaskowy na patkach kieszeni, zapinkach
rękawów i paska,

// taśma odblaskowa z tyłu pod stójką

/ MATERIAŁ
// TKANINA 1: 65% POLYESTER / 35% BAWEŁNA,
gramatura: 250g/m²

// TKANINA 2: 65% POLYESTER / 35% BAWEŁNA,
gramatura: 245g/m²

// TK. ELASTYCZNA: 49%POLYAMID / 42%
POLYESTER / 9% ELASTAN,
gramatura: 230g/m²

wytrzymałość
wzmocnione szwy
wewnętrzne gwarantujące
zwiększoną odporność

/ PRZEPIS KONSERWACJI
PRAĆ W TEMPERATURZE MAX. 600C
NIE WYBIELAĆ

INNE PRODUKTY W KOLEKCJI

MAX. TEMPERATURA PRASOWANIA 1500C
CZYSZCZENIE CHEMICZNE W ŚRODKACH TYPU P
SUSZENIE W SUSZARCE BĘBNOWEJ
(W NIŻSZEJ TEMPERATURZE)
WYRÓB DOSTOSOWANY DO PRANIA PRZEMYSŁOWEGO

/ ROZMIARY
XS ÷ XXXL

KR. SPODENKI V-WORK

SPODNIE MĘSKIE V-WORK

OGRODNICZKI V-WORK

KAMIZELKA V-WORK

2-5506-049-9717

2-5507-049-9717

2-6507-049-9717

3-2506-010-9725

CZARNY / CZARNY

CZARNY / CZARNY

CZARNY / CZARNY

CZARNY / CZARNY

dobierz rozmiar tabela str.78-79

Oryginalny krój bluzy, modne zestawienia kolorystyczne, nowy
design oraz jeszcze większa wygoda podczas pracy dzięki
wstawkom z elastycznej tkaniny. Doskonale dopasowana do
pozostałych elementów kolekcji V-WORK

V-WORK COLLECTION

No. 3506

V-WORK COLLECTION

ART. 2-3506-010-9732

Oryginalny krój bluzy, modne zestawienia kolorystyczne,
nowy design oraz jeszcze lepsza wygoda podczas pracy
dzięki wstawkom z elastycznej tkaniny. Doskonale
dopasowana do pozostałych elementów kolekcji V-WORK.

BLUZA MĘSKA V-WORK

No. 3506
BLUZA MĘSKA V-WORK

BLUZA

2-3506-010-9732 / GRANAT - CZARNY
design
nowoczesne wzornictwo
i oryginalne połączenie
kolorów

komfort
ergonomiczny krój oraz panel
na środku pleców z tkaniny
4way stretch pozwalają na
swobodę ruchów

/ OPIS PRODUKTU
// zapinana na zamek, zabezpieczony plisą przy stójce
// podkrój szyi wykończony stójką
// cięcia modelujące na barkach, klatce piersiowej oraz
pionowe i poziome na korpusie

// dwie kieszenie piersiowe z patką zapinaną na kryty rzep
(na patce termotransfer odblaskowy)

// dwie kieszenie przednie cięte zapinane na zamek
// rękawy dwukolorowe, wykończone mankietem z gumą
i regulacją zapinkami na rzep

// dół bluzy wykończony paskiem, po bokach regulacja
zapinkami na rzep

funkcjonalność
pojemne kieszenie
z wygodnym dostępem

bezpieczeństwo / widoczność
akcenty odblaskowe efektywnie
zwiększające widoczność

// na plecach i łokciach elastyczne elementy
// stebnowanie kontrastowymi nićmi
// termotransfer odblaskowy na patkach kieszeni, zapinkach
rękawów i paska,

// taśma odblaskowa z tyłu pod stójką

/ MATERIAŁ
// TKANINA 1: 65% POLYESTER / 35% BAWEŁNA,
gramatura: 250g/m²

// TKANINA 2: 65% POLYESTER / 35% BAWEŁNA,
gramatura: 245g/m²

// TK. ELASTYCZNA: 49%POLYAMID / 42%
POLYESTER / 9% ELASTAN,
gramatura: 230g/m²

wytrzymałość
wzmocnione szwy
wewnętrzne gwarantujące
zwiększoną odporność

/ PRZEPIS KONSERWACJI
PRAĆ W TEMPERATURZE MAX. 600C
NIE WYBIELAĆ

INNE PRODUKTY W KOLEKCJI

MAX. TEMPERATURA PRASOWANIA 1500C
CZYSZCZENIE CHEMICZNE W ŚRODKACH TYPU P
SUSZENIE W SUSZARCE BĘBNOWEJ
(W NIŻSZEJ TEMPERATURZE)
WYRÓB DOSTOSOWANY DO PRANIA PRZEMYSŁOWEGO

/ ROZMIARY
XS ÷ XXXL

KR. SPODENKI V-WORK

SPODNIE MĘSKIE V-WORK

OGRODNICZKI V-WORK

KAMIZELKA V-WORK

2-5506-049-9718

2-5507-049-9718

2-6507-049-9718

3-2506-010-9726

GRANAT / CZARNY

GRANAT / CZARNY

GRANAT / CZARNY

GRANAT / CZARNY

dobierz rozmiar tabela str.78-79

Oryginalny krój bluzy, modne zestawienia kolorystyczne, nowy
design oraz jeszcze większa wygoda podczas pracy dzięki
wstawkom z elastycznej tkaniny. Doskonale dopasowana do
pozostałych elementów kolekcji V-WORK

V-WORK COLLECTION

No. 3506

V-WORK COLLECTION

ART. 2-3506-010-9734

Oryginalny krój bluzy, modne zestawienia kolorystyczne,
nowy design oraz jeszcze lepsza wygoda podczas pracy
dzięki wstawkom z elastycznej tkaniny. Doskonale
dopasowana do pozostałych elementów kolekcji V-WORK.

BLUZA MĘSKA V-WORK

No. 3506
BLUZA MĘSKA V-WORK

BLUZA

2-3506-010-9734 / BORDO - CZARNY
design
nowoczesne wzornictwo
i oryginalne połączenie
kolorów

komfort
ergonomiczny krój oraz panel
na środku pleców z tkaniny
4way stretch pozwalają na
swobodę ruchów

/ OPIS PRODUKTU
// zapinana na zamek, zabezpieczony plisą przy stójce
// podkrój szyi wykończony stójką
// cięcia modelujące na barkach, klatce piersiowej oraz
pionowe i poziome na korpusie

// dwie kieszenie piersiowe z patką zapinaną na kryty rzep
(na patce termotransfer odblaskowy)

// dwie kieszenie przednie cięte zapinane na zamek
// rękawy dwukolorowe, wykończone mankietem z gumą
i regulacją zapinkami na rzep

// dół bluzy wykończony paskiem, po bokach regulacja
zapinkami na rzep

funkcjonalność
pojemne kieszenie
z wygodnym dostępem

bezpieczeństwo / widoczność
akcenty odblaskowe efektywnie
zwiększające widoczność

// na plecach i łokciach elastyczne elementy
// stebnowanie kontrastowymi nićmi
// termotransfer odblaskowy na patkach kieszeni, zapinkach
rękawów i paska,

// taśma odblaskowa z tyłu pod stójką

/ MATERIAŁ
// TKANINA 1: 65% POLYESTER / 35% BAWEŁNA,
gramatura: 250g/m²

// TKANINA 2: 65% POLYESTER / 35% BAWEŁNA,
gramatura: 245g/m²

// TK. ELASTYCZNA: 49%POLYAMID / 42%
POLYESTER / 9% ELASTAN,
gramatura: 230g/m²

wytrzymałość
wzmocnione szwy
wewnętrzne gwarantujące
zwiększoną odporność

/ PRZEPIS KONSERWACJI
PRAĆ W TEMPERATURZE MAX. 600C
NIE WYBIELAĆ

INNE PRODUKTY W KOLEKCJI

MAX. TEMPERATURA PRASOWANIA 1500C
CZYSZCZENIE CHEMICZNE W ŚRODKACH TYPU P
SUSZENIE W SUSZARCE BĘBNOWEJ
(W NIŻSZEJ TEMPERATURZE)
WYRÓB DOSTOSOWANY DO PRANIA PRZEMYSŁOWEGO

/ ROZMIARY
XS ÷ XXXL

KR. SPODENKI V-WORK

SPODNIE MĘSKIE V-WORK

OGRODNCZKI V-WORK

KAMIZELKA V-WORK

2-5506-049-9720

2-5507-049-9720

2-6507-049-9720

3-2506-010-9728

BORDO / CZARNY

BORDO / CZARNY

BORDO / CZARNY

BORDO / CZARNY

dobierz rozmiar tabela str.78-79

Oryginalny krój bluzy, modne zestawienia kolorystyczne, nowy
design oraz jeszcze większa wygoda podczas pracy dzięki
wstawkom z elastycznej tkaniny. Doskonale dopasowana do
pozostałych elementów kolekcji V-WORK

V-WORK COLLECTION

No. 3506

V-WORK COLLECTION

ART. 2-3506-010-9730

Oryginalny krój bluzy, modne zestawienia kolorystyczne,
nowy design oraz jeszcze lepsza wygoda podczas pracy
dzięki wstawkom z elastycznej tkaniny. Doskonale
dopasowana do pozostałych elementów kolekcji V-WORK.

BLUZA MĘSKA V-WORK

No. 3506
BLUZA MĘSKA V-WORK

BLUZA

2-3506-010-9730 / POPIEL - CZARNY
design
nowoczesne wzornictwo
i oryginalne połączenie
kolorów

komfort
ergonomiczny krój oraz panel
na środku pleców z tkaniny
4way stretch pozwalają na
swobodę ruchów

/ OPIS PRODUKTU
// zapinana na zamek, zabezpieczony plisą przy stójce
// podkrój szyi wykończony stójką
// cięcia modelujące na barkach, klatce piersiowej oraz
pionowe i poziome na korpusie

// dwie kieszenie piersiowe z patką zapinaną na kryty rzep
(na patce termotransfer odblaskowy)

// dwie kieszenie przednie cięte zapinane na zamek
// rękawy dwukolorowe, wykończone mankietem z gumą
i regulacją zapinkami na rzep

// dół bluzy wykończony paskiem, po bokach regulacja
zapinkami na rzep

funkcjonalność
pojemne kieszenie
z wygodnym dostępem

bezpieczeństwo / widoczność
akcenty odblaskowe efektywnie
zwiększające widoczność

// na plecach i łokciach elastyczne elementy
// stebnowanie kontrastowymi nićmi
// termotransfer odblaskowy na patkach kieszeni, zapinkach
rękawów i paska,

// taśma odblaskowa z tyłu pod stójką

/ MATERIAŁ
// TKANINA 1: 65% POLYESTER / 35% BAWEŁNA,
gramatura: 250g/m²

// TKANINA 2: 65% POLYESTER / 35% BAWEŁNA,
gramatura: 245g/m²

// TK. ELASTYCZNA: 49%POLYAMID / 42%
POLYESTER / 9% ELASTAN,
gramatura: 230g/m²

wytrzymałość
wzmocnione szwy
wewnętrzne gwarantujące
zwiększoną odporność

/ PRZEPIS KONSERWACJI
PRAĆ W TEMPERATURZE MAX. 600C
NIE WYBIELAĆ

INNE PRODUKTY W KOLEKCJI

MAX. TEMPERATURA PRASOWANIA 1500C
CZYSZCZENIE CHEMICZNE W ŚRODKACH TYPU P
SUSZENIE W SUSZARCE BĘBNOWEJ
(W NIŻSZEJ TEMPERATURZE)
WYRÓB DOSTOSOWANY DO PRANIA PRZEMYSŁOWEGO

/ ROZMIARY
XS ÷ XXXL

KR. SPODENKI V-WORK

SPODNIE MĘSKIE V-WORK

OGRODNICZKI V-WORK

KAMIZELKA V-WORK

2-5506-049-9716

2-5507-049-9716

2-6507-049-9716

3-2506-010-9724

POPIEL / CZARNY

POPIEL / CZARNY

POPIEL / CZARNY

POPIEL / CZARNY

dobierz rozmiar tabela str.78-79

Oryginalny krój bluzy, modne zestawienia kolorystyczne, nowy
design oraz jeszcze większa wygoda podczas pracy dzięki
wstawkom z elastycznej tkaniny. Doskonale dopasowana do
pozostałych elementów kolekcji V-WORK

V-WORK COLLECTION

No. 2506

V-WORK COLLECTION

ART. 3-2506-010-9727

Kamizelka dzięki ocieplanej podszewce dostarcza komfortu
cieplnego w trakcie chłodniejszych dni. Kolorystyka,
design, idealanie dopasowana do pozostałych elementów
kolekcji.

KAMIZELKA V-WORK

No. 2506
KAMIZELKA V-WORK

Kamizelka dzięki ocieplanej podszewce dostarcza komfortu
cieplnego w trakcie chłodniejszych dni. Kolorystyka,
design, idealanie dopasowana do pozostałych elementów
kolekcji.

KAMIZELKA OCIEPLANA
3-2506-010-9727 / BRĄZ - CZARNY
design
nowoczesnE wzornictwo
i połączenia kolorów

komfort
ergonomiczny krój,
ocieplana pikowaną
podszewką

/ OPIS PRODUKTU
// zapinana na zamek, zabezpieczony plisą przy stójce
// podkrój szyi wykończony stójką
// cięcia modelujące na barkach, klatce piersiowej oraz
pionowe i poziome na korpusie

// dwie kieszenie piersiowe z patką zapinaną na kryte
rzepy (na patce termotransfer odblaskowy)

// dwie kieszenie przednie cięte zapinane na zamek
// dół z tyłu profilowany, wykończony paskiem, po
bokach regulacja zapinkami na rzep

// stebnowanie kontrastowymi nićmi
// termotransfer odblaskowy na patkach kieszeni
i zapinkach paska

funkcjonalność
pojemne kieszenie
z wygodnym dostępem

bezpieczeństwo / widoczość
akcenty odblaskowe
efektywnie zwiększające
widoczność

// taśma odblaskowa z tyłu pod stójką
// wewnątrz podszewka ocieplająca

/ MATERIAŁ
// TKANINA 1: 65% POLYESTER / 35% BAWEŁNA,
gramatura: 250g/m²

// TKANINA 2: 65% POLYESTER / 35% BAWEŁNA,
gramatura: 245g/m²

// PIKOWANA PODSZEWKA OCIEPLANA: 100% POLYESTER
gramatura: 130g/m²

wytrzymałość
wzmocnione szwy
wewnętrzne gwarantujące
zwiększoną odporność

/ PRZEPIS KONSERWACJI
PRAĆ W TEMPERATURZE MAX. 400C (PROCES ŁAGODNY)
NIE WYBIELAĆ

INNE PRODUKTY W KOLEKCJI

MAX. TEMPERATURA PRASOWANIA 1100C
CZYSZCZENIE CHEMICZNE W ŚRODKACH TYPU P
SUSZENIE W SUSZARCE BĘBNOWEJ (W NIŻSZEJ
TEMPERATURZE)
WYRÓB DOSTOSOWANY DO PRANIA PRZEMYSŁOWEGO

/ ROZMIARY
XS ÷ XXXL
BLUZA V-WORK

SPODNIE MĘSKIE V-WORK

OGRODNICZI V-WORK

KR. SPODENKI V-WORK

2-3506-010-9733

2-5507-049-9719

2-6507-049-9719

2-5506-049-9719

BRĄZ / CZARNY

BRĄZ / CZARNY

BRĄZ / CZARNY

BRĄZ / CZARNY

dobierz rozmiar tabela str.78-79

V-WORK COLLECTION

No. 2506

V-WORK COLLECTION

ART. 3-2506-010-9723

Kamizelka dzięki ocieplanej podszewce dostarcza komfortu
cieplnego w trakcie chłodniejszych dni. Kolorystyka,
design, idealanie dopasowana do pozostałych elementów
kolekcji.

KAMIZELKA V-WORK

No. 2506
KAMIZELKA V-WORK

Kamizelka dzięki ocieplanej podszewce dostarcza komfortu
cieplnego w trakcie chłodniejszych dni. Kolorystyka,
design, idealanie dopasowana do pozostałych elementów
kolekcji.

KAMIZELKA OCIEPLANA
3-2506-010-9723 / NIEBIESKI - CZARNY
design
nowoczesnE wzornictwo
i połączenia kolorów

komfort
ergonomiczny krój,
ocieplana pikowaną
podszewką

/ OPIS PRODUKTU
// zapinana na zamek, zabezpieczony plisą przy stójce
// podkrój szyi wykończony stójką
// cięcia modelujące na barkach, klatce piersiowej oraz
pionowe i poziome na korpusie

// dwie kieszenie piersiowe z patką zapinaną na kryte
rzepy (na patce termotransfer odblaskowy)

// dwie kieszenie przednie cięte zapinane na zamek
// dół z tyłu profilowany, wykończony paskiem, po
bokach regulacja zapinkami na rzep

// stebnowanie kontrastowymi nićmi
// termotransfer odblaskowy na patkach kieszeni
i zapinkach paska

funkcjonalność
pojemne kieszenie
z wygodnym dostępem

bezpieczeństwo / widoczość
akcenty odblaskowe
efektywnie zwiększające
widoczność

// taśma odblaskowa z tyłu pod stójką
// wewnątrz podszewka ocieplająca

/ MATERIAŁ
// TKANINA 1: 65% POLYESTER / 35% BAWEŁNA,
gramatura: 250g/m²

// TKANINA 2: 65% POLYESTER / 35% BAWEŁNA,
gramatura: 245g/m²

// PIKOWANA PODSZEWKA OCIEPLANA: 100% POLYESTER
gramatura: 130g/m²

wytrzymałość
wzmocnione szwy
wewnętrzne gwarantujące
zwiększoną odporność

/ PRZEPIS KONSERWACJI
PRAĆ W TEMPERATURZE MAX. 400C (PROCES ŁAGODNY)
NIE WYBIELAĆ

INNE PRODUKTY W KOLEKCJI

MAX. TEMPERATURA PRASOWANIA 1100C
CZYSZCZENIE CHEMICZNE W ŚRODKACH TYPU P
SUSZENIE W SUSZARCE BĘBNOWEJ (W NIŻSZEJ
TEMPERATURZE)
WYRÓB DOSTOSOWANY DO PRANIA PRZEMYSŁOWEGO

/ ROZMIARY
XS ÷ XXXL
BLUZA V-WORK

SPODNIE MĘSKIE V-WORK

OGRODNICZKI V-WORK

KR. SPODENKI V-WORK

2-3506-010-9729

2-5507-049-9653

2-6507-049-9653

2-5506-049-9653

NIEBIESKI / CZARNY

NIEBIESKI / CZARNY

NIEBIESKI / CZARNY

NIEBIESKI / CZARNY

dobierz rozmiar tabela str.78-79

V-WORK COLLECTION

No. 2506

V-WORK COLLECTION

ART. 3-2506-010-9725

Kamizelka dzięki ocieplanej podszewce dostarcza komfortu
cieplnego w trakcie chłodniejszych dni. Kolorystyka,
design, idealanie dopasowana do pozostałych elementów
kolekcji.

KAMIZELKA V-WORK

No. 2506
KAMIZELKA V-WORK

Kamizelka dzięki ocieplanej podszewce dostarcza komfortu
cieplnego w trakcie chłodniejszych dni. Kolorystyka,
design, idealanie dopasowana do pozostałych elementów
kolekcji.

KAMIZELKA OCIEPLANA
3-2506-010-9725 / CZARNY - CZARNY
design
nowoczesnE wzornictwo
i połączenia kolorów

komfort
ergonomiczny krój,
ocieplana pikowaną
podszewką

/ OPIS PRODUKTU
// zapinana na zamek, zabezpieczony plisą przy stójce
// podkrój szyi wykończony stójką
// cięcia modelujące na barkach, klatce piersiowej oraz
pionowe i poziome na korpusie

// dwie kieszenie piersiowe z patką zapinaną na kryte
rzepy (na patce termotransfer odblaskowy)

// dwie kieszenie przednie cięte zapinane na zamek
// dół z tyłu profilowany, wykończony paskiem, po
bokach regulacja zapinkami na rzep

// stebnowanie kontrastowymi nićmi
// termotransfer odblaskowy na patkach kieszeni
i zapinkach paska

funkcjonalność
pojemne kieszenie
z wygodnym dostępem

bezpieczeństwo / widoczość
akcenty odblaskowe
efektywnie zwiększające
widoczność

// taśma odblaskowa z tyłu pod stójką
// wewnątrz podszewka ocieplająca

/ MATERIAŁ
// TKANINA 1: 65% POLYESTER / 35% BAWEŁNA,
gramatura: 250g/m²

// TKANINA 2: 65% POLYESTER / 35% BAWEŁNA,
gramatura: 245g/m²

// PIKOWANA PODSZEWKA OCIEPLANA: 100% POLYESTER
gramatura: 130g/m²

wytrzymałość
wzmocnione szwy
wewnętrzne gwarantujące
zwiększoną odporność

/ PRZEPIS KONSERWACJI
PRAĆ W TEMPERATURZE MAX. 400C (PROCES ŁAGODNY)
NIE WYBIELAĆ

INNE PRODUKTY W KOLEKCJI

MAX. TEMPERATURA PRASOWANIA 1100C
CZYSZCZENIE CHEMICZNE W ŚRODKACH TYPU P
SUSZENIE W SUSZARCE BĘBNOWEJ (W NIŻSZEJ
TEMPERATURZE)
WYRÓB DOSTOSOWANY DO PRANIA PRZEMYSŁOWEGO

/ ROZMIARY
XS ÷ XXXL
BLUZA V-WORK

SPODNIE MĘSKIE V-WORK

OGRODNICZKI V-WORK

KR. SPODENKI V-WORK

2-3506-010-9731

2-5507-049-9717

2-6507-049-9717

2-5506-049-9717

BRĄZ / CZARNY

BRĄZ / CZARNY

BRĄZ / CZARNY

BRĄZ / CZARNY

dobierz rozmiar tabela str.78-79

V-WORK COLLECTION

No. 2506

V-WORK COLLECTION

ART. 3-2506-010-9726

Kamizelka dzięki ocieplanej podszewce dostarcza komfortu
cieplnego w trakcie chłodniejszych dni. Kolorystyka,
design, idealanie dopasowana do pozostałych elementów
kolekcji.

KAMIZELKA V-WORK

No. 2506
KAMIZELKA V-WORK

Kamizelka dzięki ocieplanej podszewce dostarcza komfortu
cieplnego w trakcie chłodniejszych dni. Kolorystyka,
design, idealanie dopasowana do pozostałych elementów
kolekcji.

KAMIZELKA OCIEPLANA
3-2506-010-9726 / GRANAT - CZARNY
design
nowoczesnE wzornictwo
i połączenia kolorów

komfort
ergonomiczny krój,
ocieplana pikowaną
podszewką

/ OPIS PRODUKTU
// zapinana na zamek, zabezpieczony plisą przy stójce
// podkrój szyi wykończony stójką
// cięcia modelujące na barkach, klatce piersiowej oraz
pionowe i poziome na korpusie

// dwie kieszenie piersiowe z patką zapinaną na kryte
rzepy (na patce termotransfer odblaskowy)

// dwie kieszenie przednie cięte zapinane na zamek
// dół z tyłu profilowany, wykończony paskiem, po
bokach regulacja zapinkami na rzep

// stebnowanie kontrastowymi nićmi
// termotransfer odblaskowy na patkach kieszeni
i zapinkach paska

funkcjonalność
pojemne kieszenie
z wygodnym dostępem

bezpieczeństwo / widoczość
akcenty odblaskowe
efektywnie zwiększające
widoczność

// taśma odblaskowa z tyłu pod stójką
// wewnątrz podszewka ocieplająca

/ MATERIAŁ
// TKANINA 1: 65% POLYESTER / 35% BAWEŁNA,
gramatura: 250g/m²

// TKANINA 2: 65% POLYESTER / 35% BAWEŁNA,
gramatura: 245g/m²

// PIKOWANA PODSZEWKA OCIEPLANA: 100% POLYESTER
gramatura: 130g/m²

wytrzymałość
wzmocnione szwy
wewnętrzne gwarantujące
zwiększoną odporność

/ PRZEPIS KONSERWACJI
PRAĆ W TEMPERATURZE MAX. 400C (PROCES ŁAGODNY)
NIE WYBIELAĆ

INNE PRODUKTY W KOLEKCJI

MAX. TEMPERATURA PRASOWANIA 1100C
CZYSZCZENIE CHEMICZNE W ŚRODKACH TYPU P
SUSZENIE W SUSZARCE BĘBNOWEJ (W NIŻSZEJ
TEMPERATURZE)
WYRÓB DOSTOSOWANY DO PRANIA PRZEMYSŁOWEGO

/ ROZMIARY
XS ÷ XXXL
BLUZA V-WORK

SPODNIE MĘSKIE V-WORK

OGRODNICZKI V-WORK

KR. SPODENKI V-WORK

2-3506-010-9732

2-5507-049-9718

2-6507-049-9718

2-5506-049-9718

GRANAT / CZARNY

GRANAT / CZARNY

GRANAT / CZARNY

GRANAT / CZARNY

dobierz rozmiar tabela str.78-79

V-WORK COLLECTION

No. 2506

V-WORK COLLECTION

ART. 3-2506-010-9728

Kamizelka dzięki ocieplanej podszewce dostarcza komfortu
cieplnego w trakcie chłodniejszych dni. Kolorystyka,
design, idealanie dopasowana do pozostałych elementów
kolekcji.

KAMIZELKA V-WORK

No. 2506
KAMIZELKA V-WORK

Kamizelka dzięki ocieplanej podszewce dostarcza komfortu
cieplnego w trakcie chłodniejszych dni. Kolorystyka,
design, idealanie dopasowana do pozostałych elementów
kolekcji.

KAMIZELKA OCIEPLANA
3-2506-010-9728 / BORDO - CZARNY
design
nowoczesnE wzornictwo
i połączenia kolorów

komfort
ergonomiczny krój,
ocieplana pikowaną
podszewką

/ OPIS PRODUKTU
// zapinana na zamek, zabezpieczony plisą przy stójce
// podkrój szyi wykończony stójką
// cięcia modelujące na barkach, klatce piersiowej oraz
pionowe i poziome na korpusie

// dwie kieszenie piersiowe z patką zapinaną na kryte
rzepy (na patce termotransfer odblaskowy)

// dwie kieszenie przednie cięte zapinane na zamek
// dół z tyłu profilowany, wykończony paskiem, po
bokach regulacja zapinkami na rzep

// stebnowanie kontrastowymi nićmi
// termotransfer odblaskowy na patkach kieszeni
i zapinkach paska

funkcjonalność
pojemne kieszenie
z wygodnym dostępem

bezpieczeństwo / widoczość
akcenty odblaskowe
efektywnie zwiększające
widoczność

// taśma odblaskowa z tyłu pod stójką
// wewnątrz podszewka ocieplająca

/ MATERIAŁ
// TKANINA 1: 65% POLYESTER / 35% BAWEŁNA,
gramatura: 250g/m²

// TKANINA 2: 65% POLYESTER / 35% BAWEŁNA,
gramatura: 245g/m²

// PIKOWANA PODSZEWKA OCIEPLANA: 100% POLYESTER
gramatura: 130g/m²

wytrzymałość
wzmocnione szwy
wewnętrzne gwarantujące
zwiększoną odporność

/ PRZEPIS KONSERWACJI
PRAĆ W TEMPERATURZE MAX. 400C (PROCES ŁAGODNY)
NIE WYBIELAĆ

INNE PRODUKTY W KOLEKCJI

MAX. TEMPERATURA PRASOWANIA 1100C
CZYSZCZENIE CHEMICZNE W ŚRODKACH TYPU P
SUSZENIE W SUSZARCE BĘBNOWEJ (W NIŻSZEJ
TEMPERATURZE)
WYRÓB DOSTOSOWANY DO PRANIA PRZEMYSŁOWEGO

/ ROZMIARY
XS ÷ XXXL
BLUZA V-WORK

SPODNIE MĘSKIE V-WORK

OGRODNICZKI V-WORK

KR. SPODENKI V-WORK

2-3506-010-9734

2-5507-049-9720

2-6507-049-9720

2-5506-049-9720

BORDO / CZARNY

BORDO / CZARNY

BORDO / CZARNY

BORDO / CZARNY

dobierz rozmiar tabela str.78-79

V-WORK COLLECTION

No. 2506

V-WORK COLLECTION

ART. 3-2506-010-9724

Kamizelka dzięki ocieplanej podszewce dostarcza komfortu
cieplnego w trakcie chłodniejszych dni. Kolorystyka,
design, idealanie dopasowana do pozostałych elementów
kolekcji.

KAMIZELKA V-WORK

No. 2506
KAMIZELKA V-WORK

Kamizelka dzięki ocieplanej podszewce dostarcza komfortu
cieplnego w trakcie chłodniejszych dni. Kolorystyka,
design, idealanie dopasowana do pozostałych elementów
kolekcji.

KAMIZELKA OCIEPLANA
3-2506-010-9724 / POPIEL - CZARNY
design
nowoczesnE wzornictwo
i połączenia kolorów

komfort
ergonomiczny krój,
ocieplana pikowaną
podszewką

/ OPIS PRODUKTU
// zapinana na zamek, zabezpieczony plisą przy stójce
// podkrój szyi wykończony stójką
// cięcia modelujące na barkach, klatce piersiowej oraz
pionowe i poziome na korpusie

// dwie kieszenie piersiowe z patką zapinaną na kryte
rzepy (na patce termotransfer odblaskowy)

// dwie kieszenie przednie cięte zapinane na zamek
// dół z tyłu profilowany, wykończony paskiem, po
bokach regulacja zapinkami na rzep

// stebnowanie kontrastowymi nićmi
// termotransfer odblaskowy na patkach kieszeni
i zapinkach paska

funkcjonalność
pojemne kieszenie
z wygodnym dostępem

bezpieczeństwo / widoczość
akcenty odblaskowe
efektywnie zwiększające
widoczność

// taśma odblaskowa z tyłu pod stójką
// wewnątrz podszewka ocieplająca

/ MATERIAŁ
// TKANINA 1: 65% POLYESTER / 35% BAWEŁNA,
gramatura: 250g/m²

// TKANINA 2: 65% POLYESTER / 35% BAWEŁNA,
gramatura: 245g/m²

// PIKOWANA PODSZEWKA OCIEPLANA: 100% POLYESTER
gramatura: 130g/m²

wytrzymałość
wzmocnione szwy
wewnętrzne gwarantujące
zwiększoną odporność

/ PRZEPIS KONSERWACJI
PRAĆ W TEMPERATURZE MAX. 400C (PROCES ŁAGODNY)
NIE WYBIELAĆ

INNE PRODUKTY W KOLEKCJI

MAX. TEMPERATURA PRASOWANIA 1100C
CZYSZCZENIE CHEMICZNE W ŚRODKACH TYPU P
SUSZENIE W SUSZARCE BĘBNOWEJ (W NIŻSZEJ
TEMPERATURZE)
WYRÓB DOSTOSOWANY DO PRANIA PRZEMYSŁOWEGO

/ ROZMIARY
XS ÷ XXXL
BLUZA V-WORK

SPODNIE MĘSKIE V-WORK

OGRODNICZKI V-WORK

KR. SPODENKI V-WORK

2-3506-010-9730

2-5507-049-9716

2-6507-049-9716

2-5506-049-9716

POPIEL / CZARNY

POPIEL / CZARNY

POPIEL / CZARNY

POPIEL / CZARNY

dobierz rozmiar tabela str.78-79

V-WORK COLLECTION

No. 6507

V-WORK COLLECTION

ART. 2-6507-049-9719

Ogrodniczki w konwencji kolekcji, modne zestawienia
kolorystyczne, nowy design oraz jeszcze lepsza wygoda
podczas pracy dzięki wstawkom z elastycznej tkaniny.
Idealne do stosowania wymiennie ze spodniami.

OGRODNICZKI V-WORK

design
nowoczesny krój,
profilowane nogawki

No. 6507
OGRODNICZKI V-WORK

Ogrodniczki w konwencji kolekcji, modne zestawienia
kolorystyczne, nowy design oraz jeszcze większa wygoda
podczas pracy dzięki wstawkom z elastycznej tkaniny.
Idealne do stosowania wymiennie ze spodniami.

OGRODNICZKI

2-6507-049-9719 / BRĄZ - CZARNY
/ OPIS PRODUKTU
// karczek z dwukolorową kieszenią, zapinaną na zamek
// pasek ze szlufkami zapinany na guzik
// rozporek z boku zapinany na zamek
// zaczep na identyfikator przy prawej szlufce
// dwie kieszenie przednie wpuszczane
// trzy kieszenie udowe: po lewej stronie kieszeń kryta patką,

funkcjonalność
pojemne wielofunkcyjne kieszenie
z wygodnym dostępem, przy
pasku uchwyt na akcesoria
komfort
elastyczne wstawki z
tkaniny 4way stretch
dające większą swobodę
poruszania się

po prawej kieszeń otwarta oraz podwójna kieszeń miarowa z przegrodą
i dziurkami
// cięcia profilujące pionowe i poziome, zaszewki na kolanach
// dwie kieszenie tylne, lewa kryta patką, mocowaną po bokach, prawa
otwarta
// nogawki wykończone obrębem
// stebnowanie kontrastowymi nićmi
// elementy odblaskowe: taśma termotransferowa na kieszeni piersiowej,
wypustki z taśmy odblaskowej przy kieszniach bocznych oraz na tyle
nogawek

/ MATERIAŁ
// TKANINA 1: 65% POLYESTER / 35% BAWEŁNA,
gramatura: 250g/m²

bezpieczeństwo / widoczność
akcenty odblaskowe efektywnie
zwiększające widoczność

// TKANINA 2: 65% POLYESTER / 35% BAWEŁNA,
wytrzymałość
wzmocnione szwy
wewnętrzne gwarantujące
zwiększoną odporność

gramatura: 245g/m²

// TK. ELASTYCZNA: 49%POLYAMID / 42% POLYESTER / 9% ELASTAN,
gramatura: 230g/m²

/ PRZEPIS KONSERWACJI
PRAĆ W TEMPERATURZE MAX. 600C
NIE WYBIELAĆ

INNE PRODUKTY W KOLEKCJI

MAX. TEMPERATURA PRASOWANIA 1500C
CZYSZCZENIE CHEMICZNE W ŚRODKACH TYPU P
SUSZENIE W SUSZARCE BĘBNOWEJ (W NIŻSZEJ TEMP.)
WYRÓB DOSTOSOWANY DO PRANIA PRZEMYSŁOWEGO

/ ROZMIARY
nogawka regularna

nogawka skracana

dobierz rozmiar tabela str.78-79
nogawka wydłużana

46 ÷ 62 | 46s ÷ 62s | 46l ÷ 62l
Proszę pytać o dostępność poszczególnych rozmiarów.

BLUZA V-WORK

KAMIZELKA V-WORK

SPODNIE MĘSKIE V-WORK

KR. SPODENKI V-WORK

2-3506-010-9733

3-2506-010-9727

2-5507-049-9719

2-5506-049-9719

BRĄZ / CZARNY

BRĄZ / CZARNY

BRĄZ / CZARNY

BRĄZ / CZARNY

V-WORK COLLECTION

No. 6507

V-WORK COLLECTION

ART. 2-6507-049-9653

Ogrodniczki w konwencji kolekcji, modne zestawienia
kolorystyczne, nowy design oraz jeszcze lepsza wygoda
podczas pracy dzięki wstawkom z elastycznej tkaniny.
Idealne do stosowania wymiennie ze spodniami.

OGRODNICZKI V-WORK

design
nowoczesny krój,
profilowane nogawki

No. 6507
OGRODNICZKI V-WORK

Ogrodniczki w konwencji kolekcji, modne zestawienia
kolorystyczne, nowy design oraz jeszcze większa wygoda
podczas pracy dzięki wstawkom z elastycznej tkaniny.
Idealne do stosowania wymiennie ze spodniami.

OGRODNICZKI

2-6507-049-9653 / NIEBIESKI - CZARNY
/ OPIS PRODUKTU
// karczek z dwukolorową kieszenią, zapinaną na zamek
// pasek ze szlufkami zapinany na guzik
// rozporek z boku zapinany na zamek
// zaczep na identyfikator przy prawej szlufce
// dwie kieszenie przednie wpuszczane
// trzy kieszenie udowe: po lewej stronie kieszeń kryta patką,

funkcjonalność
pojemne wielofunkcyjne kieszenie
z wygodnym dostępem, przy
pasku uchwyt na akcesoria
komfort
elastyczne wstawki z
tkaniny 4way stretch
dające większą swobodę
poruszania się

po prawej kieszeń otwarta oraz podwójna kieszeń miarowa z przegrodą
i dziurkami
// cięcia profilujące pionowe i poziome, zaszewki na kolanach
// dwie kieszenie tylne, lewa kryta patką, mocowaną po bokach, prawa
otwarta
// nogawki wykończone obrębem
// stebnowanie kontrastowymi nićmi
// elementy odblaskowe: taśma termotransferowa na kieszeni piersiowej,
wypustki z taśmy odblaskowej przy kieszniach bocznych oraz na tyle
nogawek

/ MATERIAŁ
// TKANINA 1: 65% POLYESTER / 35% BAWEŁNA,
gramatura: 250g/m²

bezpieczeństwo / widoczność
akcenty odblaskowe efektywnie
zwiększające widoczność

// TKANINA 2: 65% POLYESTER / 35% BAWEŁNA,
wytrzymałość
wzmocnione szwy
wewnętrzne gwarantujące
zwiększoną odporność

gramatura: 245g/m²

// TK. ELASTYCZNA: 49%POLYAMID / 42% POLYESTER / 9% ELASTAN,
gramatura: 230g/m²

/ PRZEPIS KONSERWACJI
PRAĆ W TEMPERATURZE MAX. 600C
NIE WYBIELAĆ

INNE PRODUKTY W KOLEKCJI

MAX. TEMPERATURA PRASOWANIA 1500C
CZYSZCZENIE CHEMICZNE W ŚRODKACH TYPU P
SUSZENIE W SUSZARCE BĘBNOWEJ (W NIŻSZEJ TEMP.)
WYRÓB DOSTOSOWANY DO PRANIA PRZEMYSŁOWEGO

/ ROZMIARY
nogawka regularna

nogawka skracana

dobierz rozmiar tabela str.78-79
nogawka wydłużana

46 ÷ 62 | 46s ÷ 62s | 46l ÷ 62l
Proszę pytać o dostępność poszczególnych rozmiarów.

BLUZA V-WORK

KAMIZELKA V-WORK

SPODNIE MĘSKIE V-WORK

KR. SPODENKI V-WORK

2-3506-010-9729

3-2506-010-9723

2-5507-049-9653

2-5506-049-9653

NIEBIESKI / CZARNY

NIEBIESKI / CZARNY

NIEBIESKI / CZARNY

NIEBIESKI / CZARNY

V-WORK COLLECTION

No. 6507

V-WORK COLLECTION

ART. 2-6507-049-9717

Ogrodniczki w konwencji kolekcji, modne zestawienia
kolorystyczne, nowy design oraz jeszcze lepsza wygoda
podczas pracy dzięki wstawkom z elastycznej tkaniny.
Idealne do stosowania wymiennie ze spodniami.

OGRODNICZKI V-WORK

design
nowoczesny krój,
profilowane nogawki

No. 6507
OGRODNICZKI V-WORK

Ogrodniczki w konwencji kolekcji, modne zestawienia
kolorystyczne, nowy design oraz jeszcze większa wygoda
podczas pracy dzięki wstawkom z elastycznej tkaniny.
Idealne do stosowania wymiennie ze spodniami.

OGRODNICZKI

2-6507-049-9717 / CZARNY - CZARNY
/ OPIS PRODUKTU
// karczek z dwukolorową kieszenią, zapinaną na zamek
// pasek ze szlufkami zapinany na guzik
// rozporek z boku zapinany na zamek
// zaczep na identyfikator przy prawej szlufce
// dwie kieszenie przednie wpuszczane
// trzy kieszenie udowe: po lewej stronie kieszeń kryta patką,

funkcjonalność
pojemne wielofunkcyjne kieszenie
z wygodnym dostępem, przy
pasku uchwyt na akcesoria
komfort
elastyczne wstawki z
tkaniny 4way stretch
dające większą swobodę
poruszania się

po prawej kieszeń otwarta oraz podwójna kieszeń miarowa z przegrodą
i dziurkami
// cięcia profilujące pionowe i poziome, zaszewki na kolanach
// dwie kieszenie tylne, lewa kryta patką, mocowaną po bokach, prawa
otwarta
// nogawki wykończone obrębem
// stebnowanie kontrastowymi nićmi
// elementy odblaskowe: taśma termotransferowa na kieszeni piersiowej,
wypustki z taśmy odblaskowej przy kieszniach bocznych oraz na tyle
nogawek

/ MATERIAŁ
// TKANINA 1: 65% POLYESTER / 35% BAWEŁNA,
gramatura: 250g/m²

bezpieczeństwo / widoczność
akcenty odblaskowe efektywnie
zwiększające widoczność

// TKANINA 2: 65% POLYESTER / 35% BAWEŁNA,
wytrzymałość
wzmocnione szwy
wewnętrzne gwarantujące
zwiększoną odporność

gramatura: 245g/m²

// TK. ELASTYCZNA: 49%POLYAMID / 42% POLYESTER / 9% ELASTAN,
gramatura: 230g/m²

/ PRZEPIS KONSERWACJI
PRAĆ W TEMPERATURZE MAX. 600C
NIE WYBIELAĆ

INNE PRODUKTY W KOLEKCJI

MAX. TEMPERATURA PRASOWANIA 1500C
CZYSZCZENIE CHEMICZNE W ŚRODKACH TYPU P
SUSZENIE W SUSZARCE BĘBNOWEJ (W NIŻSZEJ TEMP.)
WYRÓB DOSTOSOWANY DO PRANIA PRZEMYSŁOWEGO

/ ROZMIARY
nogawka regularna

nogawka skracana

dobierz rozmiar tabela str.78-79
nogawka wydłużana

46 ÷ 62 | 46s ÷ 62s | 46l ÷ 62l
Proszę pytać o dostępność poszczególnych rozmiarów.

BLUZA V-WORK

KAMIZELKA V-WORK

SPODNIE MĘSKIE V-WORK

KR. SPODENKI V-WORK

2-3506-010-9731

3-2506-010-9725

2-5507-049-9717

2-5506-049-9717

CZARNY / CZARNY

CZARNY / CZARNY

CZARNY / CZARNY

CZARNY / CZARNY

V-WORK COLLECTION

No. 6507

V-WORK COLLECTION

ART. 2-6507-049-9718

Ogrodniczki w konwencji kolekcji, modne zestawienia
kolorystyczne, nowy design oraz jeszcze lepsza wygoda
podczas pracy dzięki wstawkom z elastycznej tkaniny.
Idealne do stosowania wymiennie ze spodniami.

OGRODNICZKI V-WORK

design
nowoczesny krój,
profilowane nogawki

No. 6507
OGRODNICZKI V-WORK

Ogrodniczki w konwencji kolekcji, modne zestawienia
kolorystyczne, nowy design oraz jeszcze większa wygoda
podczas pracy dzięki wstawkom z elastycznej tkaniny.
Idealne do stosowania wymiennie ze spodniami.

OGRODNICZKI

2-6507-049-9718 / GRANAT - CZARNY
/ OPIS PRODUKTU
// karczek z dwukolorową kieszenią, zapinaną na zamek
// pasek ze szlufkami zapinany na guzik
// rozporek z boku zapinany na zamek
// zaczep na identyfikator przy prawej szlufce
// dwie kieszenie przednie wpuszczane
// trzy kieszenie udowe: po lewej stronie kieszeń kryta patką,

funkcjonalność
pojemne wielofunkcyjne kieszenie
z wygodnym dostępem, przy
pasku uchwyt na akcesoria
komfort
elastyczne wstawki z
tkaniny 4way stretch
dające większą swobodę
poruszania się

po prawej kieszeń otwarta oraz podwójna kieszeń miarowa z przegrodą
i dziurkami
// cięcia profilujące pionowe i poziome, zaszewki na kolanach
// dwie kieszenie tylne, lewa kryta patką, mocowaną po bokach, prawa
otwarta
// nogawki wykończone obrębem
// stebnowanie kontrastowymi nićmi
// elementy odblaskowe: taśma termotransferowa na kieszeni piersiowej,
wypustki z taśmy odblaskowej przy kieszniach bocznych oraz na tyle
nogawek

/ MATERIAŁ
// TKANINA 1: 65% POLYESTER / 35% BAWEŁNA,
gramatura: 250g/m²

bezpieczeństwo / widoczność
akcenty odblaskowe efektywnie
zwiększające widoczność

// TKANINA 2: 65% POLYESTER / 35% BAWEŁNA,
wytrzymałość
wzmocnione szwy
wewnętrzne gwarantujące
zwiększoną odporność

gramatura: 245g/m²

// TK. ELASTYCZNA: 49%POLYAMID / 42% POLYESTER / 9% ELASTAN,
gramatura: 230g/m²

/ PRZEPIS KONSERWACJI
PRAĆ W TEMPERATURZE MAX. 600C
NIE WYBIELAĆ

INNE PRODUKTY W KOLEKCJI

MAX. TEMPERATURA PRASOWANIA 1500C
CZYSZCZENIE CHEMICZNE W ŚRODKACH TYPU P
SUSZENIE W SUSZARCE BĘBNOWEJ (W NIŻSZEJ TEMP.)
WYRÓB DOSTOSOWANY DO PRANIA PRZEMYSŁOWEGO

/ ROZMIARY
nogawka regularna

nogawka skracana

dobierz rozmiar tabela str.78-79
nogawka wydłużana

46 ÷ 62 | 46s ÷ 62s | 46l ÷ 62l
Proszę pytać o dostępność poszczególnych rozmiarów.

BLUZA V-WORK

KAMIZELKA V-WORK

SPODNIE MĘSKIE V-WORK

KR. SPODENKI V-WORK

2-3506-010-9732

3-2506-010-9726

2-5507-049-9718

2-5506-049-9718

GRANAT / CZARNY

GRANAT / CZARNY

GRANAT / CZARNY

GRANAT / CZARNY

V-WORK COLLECTION

No. 6507

V-WORK COLLECTION

ART. 2-6507-049-9720

Ogrodniczki w konwencji kolekcji, modne zestawienia
kolorystyczne, nowy design oraz jeszcze lepsza wygoda
podczas pracy dzięki wstawkom z elastycznej tkaniny.
Idealne do stosowania wymiennie ze spodniami.

OGRODNICZKI V-WORK

design
nowoczesny krój,
profilowane nogawki

No. 6507
OGRODNICZKI V-WORK

Ogrodniczki w konwencji kolekcji, modne zestawienia
kolorystyczne, nowy design oraz jeszcze większa wygoda
podczas pracy dzięki wstawkom z elastycznej tkaniny.
Idealne do stosowania wymiennie ze spodniami.

OGRODNICZKI

2-6507-049-9720 / BORDO - CZARNY
/ OPIS PRODUKTU
// karczek z dwukolorową kieszenią, zapinaną na zamek
// pasek ze szlufkami zapinany na guzik
// rozporek z boku zapinany na zamek
// zaczep na identyfikator przy prawej szlufce
// dwie kieszenie przednie wpuszczane
// trzy kieszenie udowe: po lewej stronie kieszeń kryta patką,

funkcjonalność
pojemne wielofunkcyjne kieszenie
z wygodnym dostępem, przy
pasku uchwyt na akcesoria
komfort
elastyczne wstawki z
tkaniny 4way stretch
dające większą swobodę
poruszania się

po prawej kieszeń otwarta oraz podwójna kieszeń miarowa z przegrodą
i dziurkami
// cięcia profilujące pionowe i poziome, zaszewki na kolanach
// dwie kieszenie tylne, lewa kryta patką, mocowaną po bokach, prawa
otwarta
// nogawki wykończone obrębem
// stebnowanie kontrastowymi nićmi
// elementy odblaskowe: taśma termotransferowa na kieszeni piersiowej,
wypustki z taśmy odblaskowej przy kieszniach bocznych oraz na tyle
nogawek

/ MATERIAŁ
// TKANINA 1: 65% POLYESTER / 35% BAWEŁNA,
gramatura: 250g/m²

bezpieczeństwo / widoczność
akcenty odblaskowe efektywnie
zwiększające widoczność

// TKANINA 2: 65% POLYESTER / 35% BAWEŁNA,
wytrzymałość
wzmocnione szwy
wewnętrzne gwarantujące
zwiększoną odporność

gramatura: 245g/m²

// TK. ELASTYCZNA: 49%POLYAMID / 42% POLYESTER / 9% ELASTAN,
gramatura: 230g/m²

/ PRZEPIS KONSERWACJI
PRAĆ W TEMPERATURZE MAX. 600C
NIE WYBIELAĆ

INNE PRODUKTY W KOLEKCJI

MAX. TEMPERATURA PRASOWANIA 1500C
CZYSZCZENIE CHEMICZNE W ŚRODKACH TYPU P
SUSZENIE W SUSZARCE BĘBNOWEJ (W NIŻSZEJ TEMP.)
WYRÓB DOSTOSOWANY DO PRANIA PRZEMYSŁOWEGO

/ ROZMIARY
nogawka regularna

nogawka skracana

dobierz rozmiar tabela str.78-79
nogawka wydłużana

46 ÷ 62 | 46s ÷ 62s | 46l ÷ 62l
Proszę pytać o dostępność poszczególnych rozmiarów.

BLUZA V-WORK

KAMIZELKA V-WORK

SPODNIE MĘSKIE V-WORK

KR. SPODENKI V-WORK

2-3506-010-9734

3-2506-010-9728

2-5507-049-9720

2-5506-049-9720

BORDO / CZARNY

BORDO / CZARNY

BORDO / CZARNY

BORDO / CZARNY

V-WORK COLLECTION

No. 6507

V-WORK COLLECTION

ART. 2-6507-049-9716

Ogrodniczki w konwencji kolekcji, modne zestawienia
kolorystyczne, nowy design oraz jeszcze lepsza wygoda
podczas pracy dzięki wstawkom z elastycznej tkaniny.
Idealne do stosowania wymiennie ze spodniami.

OGRODNICZKI V-WORK

design
nowoczesny krój,
profilowane nogawki

No. 6507
OGRODNICZKI V-WORK

Ogrodniczki w konwencji kolekcji, modne zestawienia
kolorystyczne, nowy design oraz jeszcze większa wygoda
podczas pracy dzięki wstawkom z elastycznej tkaniny.
Idealne do stosowania wymiennie ze spodniami.

OGRODNICZKI

2-6507-049-9716 / POPIEL - CZARNY
/ OPIS PRODUKTU
// karczek z dwukolorową kieszenią, zapinaną na zamek
// pasek ze szlufkami zapinany na guzik
// rozporek z boku zapinany na zamek
// zaczep na identyfikator przy prawej szlufce
// dwie kieszenie przednie wpuszczane
// trzy kieszenie udowe: po lewej stronie kieszeń kryta patką,

funkcjonalność
pojemne wielofunkcyjne kieszenie
z wygodnym dostępem, przy
pasku uchwyt na akcesoria
komfort
elastyczne wstawki z
tkaniny 4way stretch
dające większą swobodę
poruszania się

po prawej kieszeń otwarta oraz podwójna kieszeń miarowa z przegrodą
i dziurkami
// cięcia profilujące pionowe i poziome, zaszewki na kolanach
// dwie kieszenie tylne, lewa kryta patką, mocowaną po bokach, prawa
otwarta
// nogawki wykończone obrębem
// stebnowanie kontrastowymi nićmi
// elementy odblaskowe: taśma termotransferowa na kieszeni piersiowej,
wypustki z taśmy odblaskowej przy kieszniach bocznych oraz na tyle
nogawek

/ MATERIAŁ
// TKANINA 1: 65% POLYESTER / 35% BAWEŁNA,
gramatura: 250g/m²

bezpieczeństwo / widoczność
akcenty odblaskowe efektywnie
zwiększające widoczność

// TKANINA 2: 65% POLYESTER / 35% BAWEŁNA,
wytrzymałość
wzmocnione szwy
wewnętrzne gwarantujące
zwiększoną odporność

gramatura: 245g/m²

// TK. ELASTYCZNA: 49%POLYAMID / 42% POLYESTER / 9% ELASTAN,
gramatura: 230g/m²

/ PRZEPIS KONSERWACJI
PRAĆ W TEMPERATURZE MAX. 600C
NIE WYBIELAĆ

INNE PRODUKTY W KOLEKCJI

MAX. TEMPERATURA PRASOWANIA 1500C
CZYSZCZENIE CHEMICZNE W ŚRODKACH TYPU P
SUSZENIE W SUSZARCE BĘBNOWEJ (W NIŻSZEJ TEMP.)
WYRÓB DOSTOSOWANY DO PRANIA PRZEMYSŁOWEGO

/ ROZMIARY
nogawka regularna

nogawka skracana

dobierz rozmiar tabela str.78-79
nogawka wydłużana

46 ÷ 62 | 46s ÷ 62s | 46l ÷ 62l
Proszę pytać o dostępność poszczególnych rozmiarów.

BLUZA V-WORK

KAMIZELKA V-WORK

SPODNIE MĘSKIE V-WORK

KR. SPODENKI V-WORK

2-3506-010-9730

3-2506-010-9724

2-5507-049-9716

2-5506-049-9716

POPIEL / CZARNY

POPIEL / CZARNY

POPIEL / CZARNY

POPIEL / CZARNY

V-WORK COLLECTION

No. 5504

V-WORK COLLECTION

ART. 2-5504-049-9719

Oryginalny krój spodni damskich, niepowtarzalne
i modne zestawienia kolorystyczne, nowy design oraz
jeszcze lepsza wygoda podczas pracy dzięki wstawkom
z elastycznej tkaniny.

SPODNIE DAMSKIE V-WORK

wygoda
elastyczna guma
po bokach pasa,
ułatwiająca dopasowanie
do każdej sylwetki

komfort
elastyczne wstawki z
tkaniny 4way stretch
dające większą swobodę
poruszania się

design
nowoczesny krój,
profilowane nogawki

bezpieczeństwo /
widoczność
akcenty odblaskowe
efektywnie zwiększające
widoczność

funkcjonalność
pojemne wielofunkcyjne
kieszenie z wygodnym
wejściem, przy pasku
uchwyt na akcesoria

No. 5504
SPODNIE DAMSKSKIE V-WORK

Oryginalny krój spodni damskich, niepowtarzalne
i modne zestawienia kolorystyczne, nowy design oraz
jeszcze większa wygoda podczas pracy dzięki wstawkom
z elastycznej tkaniny.

SPODNIE DAMSKIE
2-5504-049-9719 / BRĄZ - CZARNY
/ OPIS PRODUKTU
// pasek spodni ze szlufkami zapinany na guzik,
// po bokach guma regulująca wraz z elastycznymi, modelującymi wstawkami
// zaczep na identyfikator po prawej stronie
// rozporek zapinany na zamek
// dwie kieszenie przednie wpuszczane
// dwie kieszenie udowe asymetryczne, kryte patką (prawa zapinana na zamek)
// na kolanach zaszewki profulujące nogawkę
// dwie kieszenie tylne, prawa kryta patką, mocowaną po bokach
// nogawki wykończone obrębem
// stebnowanie kontrastowymi nićmi
// odblaskowe wypustki przy kieszeni udowej i na nogawce z tyłu

/ MATERIAŁ
// TKANINA 1: 65% POLYESTER / 35% BAWEŁNA,
gramatura: 250g/m²

// TKANINA 2: 65% POLYESTER / 35% BAWEŁNA,
gramatura: 245g/m²

// TK. ELASTYCZNA: 49%POLYAMID / 42% POLYESTER / 9% ELASTAN,
gramatura: 230g/m²

/ PRZEPIS KONSERWACJI
PRAĆ W TEMPERATURZE MAX. 600C
NIE WYBIELAĆ
MAX. TEMPERATURA PRASOWANIA 1500C

wytrzymałość
wzmocnione szwy
wewnętrzne gwarantujące
zwiększoną odporność

CZYSZCZENIE CHEMICZNE W ŚRODKACH TYPU P
SUSZENIE W SUSZARCE BĘBNOWEJ (W NIŻSZEJ TEMPERATURZE)
WYRÓB DOSTOSOWANY DO PRANIA PRZEMYSŁOWEGO

/ ROZMIARY
nogawka regularna

dobierz rozmiar tabela str.78-79

nogawka skracana

nogawka wydłużana

34 ÷ 52 | 34s ÷ 52s | 34l ÷ 52l
Proszę pytać o dostępność poszczególnych rozmiarów.

INNE PRODUKTY W KOLEKCJI

BLUZA V-WORK

SPODNIE MĘSKIE V-WORK

OGRODNICZKI V-WORK

KR. SPODENKI V-WORK

2-3506-010-9733

2-5507-049-9719

2-6507-049-9719

2-5506-049-9719

BRĄZ / CZARNY

BRĄZ / CZARNY

BRĄZ / CZARNY

BRĄZ / CZARNY

V-WORK COLLECTION

No. 5504

V-WORK COLLECTION

ART. 2-5504-049-9653

Oryginalny krój spodni damskich, niepowtarzalne
i modne zestawienia kolorystyczne, nowy design oraz
jeszcze lepsza wygoda podczas pracy dzięki wstawkom
z elastycznej tkaniny.

SPODNIE DAMSKIE V-WORK

wygoda
elastyczna guma
po bokach pasa,
ułatwiająca dopasowanie
do każdej sylwetki

komfort
elastyczne wstawki z
tkaniny 4way stretch
dające większą swobodę
poruszania się

design
nowoczesny krój,
profilowane nogawki

bezpieczeństwo /
widoczność
akcenty odblaskowe
efektywnie zwiększające
widoczność

funkcjonalność
pojemne wielofunkcyjne
kieszenie z wygodnym
wejściem, przy pasku
uchwyt na akcesoria

No. 5504
SPODNIE DAMSKSKIE V-WORK

Oryginalny krój spodni damskich, niepowtarzalne
i modne zestawienia kolorystyczne, nowy design oraz
jeszcze większa wygoda podczas pracy dzięki wstawkom
z elastycznej tkaniny.

SPODNIE DAMSKIE

2-5504-049-9653 / NIEBIESKI - CZARNY
/ OPIS PRODUKTU
// pasek spodni ze szlufkami zapinany na guzik,
// po bokach guma regulująca wraz z elastycznymi, modelującymi wstawkami
// zaczep na identyfikator po prawej stronie
// rozporek zapinany na zamek
// dwie kieszenie przednie wpuszczane
// dwie kieszenie udowe asymetryczne, kryte patką (prawa zapinana na zamek)
// na kolanach zaszewki profulujące nogawkę
// dwie kieszenie tylne, prawa kryta patką, mocowaną po bokach
// nogawki wykończone obrębem
// stebnowanie kontrastowymi nićmi
// odblaskowe wypustki przy kieszeni udowej i na nogawce z tyłu

/ MATERIAŁ
// TKANINA 1: 65% POLYESTER / 35% BAWEŁNA,
gramatura: 250g/m²

// TKANINA 2: 65% POLYESTER / 35% BAWEŁNA,
gramatura: 245g/m²

// TK. ELASTYCZNA: 49%POLYAMID / 42% POLYESTER / 9% ELASTAN,
gramatura: 230g/m²

/ PRZEPIS KONSERWACJI
PRAĆ W TEMPERATURZE MAX. 600C
NIE WYBIELAĆ
MAX. TEMPERATURA PRASOWANIA 1500C

wytrzymałość
wzmocnione szwy
wewnętrzne gwarantujące
zwiększoną odporność

CZYSZCZENIE CHEMICZNE W ŚRODKACH TYPU P
SUSZENIE W SUSZARCE BĘBNOWEJ (W NIŻSZEJ TEMPERATURZE)
WYRÓB DOSTOSOWANY DO PRANIA PRZEMYSŁOWEGO

/ ROZMIARY
nogawka regularna

dobierz rozmiar tabela str.78-79

nogawka skracana

nogawka wydłużana

34 ÷ 52 | 34s ÷ 52s | 34l ÷ 52l
Proszę pytać o dostępność poszczególnych rozmiarów.

INNE PRODUKTY W KOLEKCJI

BLUZA V-WORK

SPODNIE MĘSKIE V-WORK

OGRODNICZKI V-WORK

KR. SPODENKI V-WORK

2-3506-010-9729

2-5507-049-9653

2-6507-049-9653

2-5506-049-9653

NIEBIESKI / CZARNY

NIEBIESKI / CZARNY

NIEBIESKI / CZARNY

NIEBIESKI / CZARNY

V-WORK COLLECTION

No. 5504

V-WORK COLLECTION

ART. 2-5504-049-9717

Oryginalny krój spodni damskich, niepowtarzalne
i modne zestawienia kolorystyczne, nowy design oraz
jeszcze lepsza wygoda podczas pracy dzięki wstawkom
z elastycznej tkaniny.

SPODNIE DAMSKIE V-WORK

wygoda
elastyczna guma
po bokach pasa,
ułatwiająca dopasowanie
do każdej sylwetki

komfort
elastyczne wstawki z
tkaniny 4way stretch
dające większą swobodę
poruszania się

design
nowoczesny krój,
profilowane nogawki

bezpieczeństwo /
widoczność
akcenty odblaskowe
efektywnie zwiększające
widoczność

funkcjonalność
pojemne wielofunkcyjne
kieszenie z wygodnym
wejściem, przy pasku
uchwyt na akcesoria

No. 5504
SPODNIE DAMSKSKIE V-WORK

Oryginalny krój spodni damskich, niepowtarzalne
i modne zestawienia kolorystyczne, nowy design oraz
jeszcze większa wygoda podczas pracy dzięki wstawkom
z elastycznej tkaniny.

SPODNIE DAMSKIE

2-5504-049-9717 / CZARNY - CZARNY
/ OPIS PRODUKTU
// pasek spodni ze szlufkami zapinany na guzik,
// po bokach guma regulująca wraz z elastycznymi, modelującymi wstawkami
// zaczep na identyfikator po prawej stronie
// rozporek zapinany na zamek
// dwie kieszenie przednie wpuszczane
// dwie kieszenie udowe asymetryczne, kryte patką (prawa zapinana na zamek)
// na kolanach zaszewki profulujące nogawkę
// dwie kieszenie tylne, prawa kryta patką, mocowaną po bokach
// nogawki wykończone obrębem
// stebnowanie kontrastowymi nićmi
// odblaskowe wypustki przy kieszeni udowej i na nogawce z tyłu

/ MATERIAŁ
// TKANINA 1: 65% POLYESTER / 35% BAWEŁNA,
gramatura: 250g/m²

// TKANINA 2: 65% POLYESTER / 35% BAWEŁNA,
gramatura: 245g/m²

// TK. ELASTYCZNA: 49%POLYAMID / 42% POLYESTER / 9% ELASTAN,
gramatura: 230g/m²

/ PRZEPIS KONSERWACJI
PRAĆ W TEMPERATURZE MAX. 600C
NIE WYBIELAĆ
MAX. TEMPERATURA PRASOWANIA 1500C

wytrzymałość
wzmocnione szwy
wewnętrzne gwarantujące
zwiększoną odporność

CZYSZCZENIE CHEMICZNE W ŚRODKACH TYPU P
SUSZENIE W SUSZARCE BĘBNOWEJ (W NIŻSZEJ TEMPERATURZE)
WYRÓB DOSTOSOWANY DO PRANIA PRZEMYSŁOWEGO

/ ROZMIARY
nogawka regularna

dobierz rozmiar tabela str.78-79

nogawka skracana

nogawka wydłużana

34 ÷ 52 | 34s ÷ 52s | 34l ÷ 52l
Proszę pytać o dostępność poszczególnych rozmiarów.

INNE PRODUKTY W KOLEKCJI

BLUZA V-WORK

SPODNIE MĘSKIE V-WORK

OGRODNICZKI V-WORK

KR. SPODENKI V-WORK

2-3506-010-9731

2-5507-049-9717

2-6507-049-9717

2-5506-049-9717

BRĄZ / CZARNY

BRĄZ / CZARNY

BRĄZ / CZARNY

BRĄZ / CZARNY

V-WORK COLLECTION

No. 5504

V-WORK COLLECTION

ART. 2-5504-049-9718

Oryginalny krój spodni damskich, niepowtarzalne
i modne zestawienia kolorystyczne, nowy design oraz
jeszcze lepsza wygoda podczas pracy dzięki wstawkom
z elastycznej tkaniny.

SPODNIE DAMSKIE V-WORK

wygoda
elastyczna guma
po bokach pasa,
ułatwiająca dopasowanie
do każdej sylwetki

komfort
elastyczne wstawki z
tkaniny 4way stretch
dające większą swobodę
poruszania się

design
nowoczesny krój,
profilowane nogawki

bezpieczeństwo /
widoczność
akcenty odblaskowe
efektywnie zwiększające
widoczność

funkcjonalność
pojemne wielofunkcyjne
kieszenie z wygodnym
wejściem, przy pasku
uchwyt na akcesoria

No. 5504
SPODNIE DAMSKSKIE V-WORK

Oryginalny krój spodni damskich, niepowtarzalne
i modne zestawienia kolorystyczne, nowy design oraz
jeszcze większa wygoda podczas pracy dzięki wstawkom
z elastycznej tkaniny.

SPODNIE DAMSKIE

2-5504-049-9718 / GRANAT - CZARNY
/ OPIS PRODUKTU
// pasek spodni ze szlufkami zapinany na guzik,
// po bokach guma regulująca wraz z elastycznymi, modelującymi wstawkami
// zaczep na identyfikator po prawej stronie
// rozporek zapinany na zamek
// dwie kieszenie przednie wpuszczane
// dwie kieszenie udowe asymetryczne, kryte patką (prawa zapinana na zamek)
// na kolanach zaszewki profulujące nogawkę
// dwie kieszenie tylne, prawa kryta patką, mocowaną po bokach
// nogawki wykończone obrębem
// stebnowanie kontrastowymi nićmi
// odblaskowe wypustki przy kieszeni udowej i na nogawce z tyłu

/ MATERIAŁ
// TKANINA 1: 65% POLYESTER / 35% BAWEŁNA,
gramatura: 250g/m²

// TKANINA 2: 65% POLYESTER / 35% BAWEŁNA,
gramatura: 245g/m²

// TK. ELASTYCZNA: 49%POLYAMID / 42% POLYESTER / 9% ELASTAN,
gramatura: 230g/m²

/ PRZEPIS KONSERWACJI
PRAĆ W TEMPERATURZE MAX. 600C
NIE WYBIELAĆ
MAX. TEMPERATURA PRASOWANIA 1500C

wytrzymałość
wzmocnione szwy
wewnętrzne gwarantujące
zwiększoną odporność

CZYSZCZENIE CHEMICZNE W ŚRODKACH TYPU P
SUSZENIE W SUSZARCE BĘBNOWEJ (W NIŻSZEJ TEMPERATURZE)
WYRÓB DOSTOSOWANY DO PRANIA PRZEMYSŁOWEGO

/ ROZMIARY
nogawka regularna

dobierz rozmiar tabela str.78-79

nogawka skracana

nogawka wydłużana

34 ÷ 52 | 34s ÷ 52s | 34l ÷ 52l
Proszę pytać o dostępność poszczególnych rozmiarów.

INNE PRODUKTY W KOLEKCJI

BLUZA V-WORK

SPODNIE MĘSKIE V-WORK

OGRODNICZKI V-WORK

KR. SPODENKI V-WORK

2-3506-010-9732

2-5507-049-9718

2-6507-049-9718

2-5506-049-9718

GRANAT / CZARNY

GRANAT / CZARNY

GRANAT / CZARNY

GRANAT / CZARNY

V-WORK COLLECTION

No. 5504

V-WORK COLLECTION

ART. 2-5504-049-9720

Oryginalny krój spodni damskich, niepowtarzalne
i modne zestawienia kolorystyczne, nowy design oraz
jeszcze lepsza wygoda podczas pracy dzięki wstawkom
z elastycznej tkaniny.

SPODNIE DAMSKIE V-WORK

wygoda
elastyczna guma
po bokach pasa,
ułatwiająca dopasowanie
do każdej sylwetki

komfort
elastyczne wstawki z
tkaniny 4way stretch
dające większą swobodę
poruszania się

design
nowoczesny krój,
profilowane nogawki

bezpieczeństwo /
widoczność
akcenty odblaskowe
efektywnie zwiększające
widoczność

funkcjonalność
pojemne wielofunkcyjne
kieszenie z wygodnym
wejściem, przy pasku
uchwyt na akcesoria

No. 5504
SPODNIE DAMSKSKIE V-WORK

Oryginalny krój spodni damskich, niepowtarzalne
i modne zestawienia kolorystyczne, nowy design oraz
jeszcze większa wygoda podczas pracy dzięki wstawkom
z elastycznej tkaniny.

SPODNIE DAMSKIE

2-5504-049-9720 / BORDO - CZARNY
/ OPIS PRODUKTU
// pasek spodni ze szlufkami zapinany na guzik,
// po bokach guma regulująca wraz z elastycznymi, modelującymi wstawkami
// zaczep na identyfikator po prawej stronie
// rozporek zapinany na zamek
// dwie kieszenie przednie wpuszczane
// dwie kieszenie udowe asymetryczne, kryte patką (prawa zapinana na zamek)
// na kolanach zaszewki profulujące nogawkę
// dwie kieszenie tylne, prawa kryta patką, mocowaną po bokach
// nogawki wykończone obrębem
// stebnowanie kontrastowymi nićmi
// odblaskowe wypustki przy kieszeni udowej i na nogawce z tyłu

/ MATERIAŁ
// TKANINA 1: 65% POLYESTER / 35% BAWEŁNA,
gramatura: 250g/m²

// TKANINA 2: 65% POLYESTER / 35% BAWEŁNA,
gramatura: 245g/m²

// TK. ELASTYCZNA: 49%POLYAMID / 42% POLYESTER / 9% ELASTAN,
gramatura: 230g/m²

/ PRZEPIS KONSERWACJI
PRAĆ W TEMPERATURZE MAX. 600C
NIE WYBIELAĆ
MAX. TEMPERATURA PRASOWANIA 1500C

wytrzymałość
wzmocnione szwy
wewnętrzne gwarantujące
zwiększoną odporność

CZYSZCZENIE CHEMICZNE W ŚRODKACH TYPU P
SUSZENIE W SUSZARCE BĘBNOWEJ (W NIŻSZEJ TEMPERATURZE)
WYRÓB DOSTOSOWANY DO PRANIA PRZEMYSŁOWEGO

/ ROZMIARY
nogawka regularna

dobierz rozmiar tabela str.78-79

nogawka skracana

nogawka wydłużana

34 ÷ 52 | 34s ÷ 52s | 34l ÷ 52l
Proszę pytać o dostępność poszczególnych rozmiarów.

INNE PRODUKTY W KOLEKCJI

BLUZA V-WORK

SPODNIE MĘSKIE V-WORK

OGRODNICZKI V-WORK

KR. SPODENKI V-WORK

2-3506-010-9734

2-5507-049-9720

2-6507-049-9720

2-5506-049-9720

BORDO / CZARNY

BORDO / CZARNY

BORDO / CZARNY

BORDO / CZARNY

V-WORK COLLECTION

No. 5504

V-WORK COLLECTION

ART. 2-5504-049-9716

Oryginalny krój spodni damskich, niepowtarzalne
i modne zestawienia kolorystyczne, nowy design oraz
jeszcze lepsza wygoda podczas pracy dzięki wstawkom
z elastycznej tkaniny.

SPODNIE DAMSKIE V-WORK

wygoda
elastyczna guma
po bokach pasa,
ułatwiająca dopasowanie
do każdej sylwetki

komfort
elastyczne wstawki z
tkaniny 4way stretch
dające większą swobodę
poruszania się

design
nowoczesny krój,
profilowane nogawki

bezpieczeństwo /
widoczność
akcenty odblaskowe
efektywnie zwiększające
widoczność

funkcjonalność
pojemne wielofunkcyjne
kieszenie z wygodnym
wejściem, przy pasku
uchwyt na akcesoria

No. 5504
SPODNIE DAMSKSKIE V-WORK

Oryginalny krój spodni damskich, niepowtarzalne
i modne zestawienia kolorystyczne, nowy design oraz
jeszcze większa wygoda podczas pracy dzięki wstawkom
z elastycznej tkaniny.

SPODNIE DAMSKIE

2-5504-049-9716 / POPIEL - CZARNY
/ OPIS PRODUKTU
// pasek spodni ze szlufkami zapinany na guzik,
// po bokach guma regulująca wraz z elastycznymi, modelującymi wstawkami
// zaczep na identyfikator po prawej stronie
// rozporek zapinany na zamek
// dwie kieszenie przednie wpuszczane
// dwie kieszenie udowe asymetryczne, kryte patką (prawa zapinana na zamek)
// na kolanach zaszewki profulujące nogawkę
// dwie kieszenie tylne, prawa kryta patką, mocowaną po bokach
// nogawki wykończone obrębem
// stebnowanie kontrastowymi nićmi
// odblaskowe wypustki przy kieszeni udowej i na nogawce z tyłu

/ MATERIAŁ
// TKANINA 1: 65% POLYESTER / 35% BAWEŁNA,
gramatura: 250g/m²

// TKANINA 2: 65% POLYESTER / 35% BAWEŁNA,
gramatura: 245g/m²

// TK. ELASTYCZNA: 49%POLYAMID / 42% POLYESTER / 9% ELASTAN,
gramatura: 230g/m²

/ PRZEPIS KONSERWACJI
PRAĆ W TEMPERATURZE MAX. 600C
NIE WYBIELAĆ
MAX. TEMPERATURA PRASOWANIA 1500C

wytrzymałość
wzmocnione szwy
wewnętrzne gwarantujące
zwiększoną odporność

CZYSZCZENIE CHEMICZNE W ŚRODKACH TYPU P
SUSZENIE W SUSZARCE BĘBNOWEJ (W NIŻSZEJ TEMPERATURZE)
WYRÓB DOSTOSOWANY DO PRANIA PRZEMYSŁOWEGO

/ ROZMIARY
nogawka regularna

dobierz rozmiar tabela str.78-79

nogawka skracana

nogawka wydłużana

34 ÷ 52 | 34s ÷ 52s | 34l ÷ 52l
Proszę pytać o dostępność poszczególnych rozmiarów.

INNE PRODUKTY W KOLEKCJI

BLUZA V-WORK

SPODNIE MĘSKIE V-WORK

OGRODNICZKI V-WORK

KR. SPODENKI V-WORK

2-3506-010-9730

2-5507-049-9716

2-6507-049-9716

2-5506-049-9716

POPIEL / CZARNY

POPIEL / CZARNY

POPIEL / CZARNY

POPIEL / CZARNY

V-WORK COLOR COLLECTION

SPODNIE DAMSKIE No. 5504

BLUZA MĘSKA No. 3506

kolor 9733

kolor 9729

kolor 9732

kolor 9730

kolor 9734

kolor 9731

kolor 9719

kolor 9719

kolor 9723

kolor 9718

kolor 9716

kolor 9720

kolor 9717

KRÓTKIE SPODENKI No. 5506

KAMIZELKA No. 2506

kolor 9727

kolor 9653

kolor 9726

kolor 9724

kolor 9728

kolor 9725

kolor 9653

kolor 9718

kolor 9716

kolor 9720

kolor 9717

OGRODNICZKI No. 6507

SPODNIE MĘSKIE No. 5507

kolor 9719

kolor 9653

kolor 9718

kolor 9716

kolor 9720

kolor 9717

kolor 9719

kolor 9653

kolor 9718

kolor 9716

kolor 9720

kolor 9717

V-WORK COLLECTION

No. 0243
KIESZEŃ MIAROWA

V-WORK COLLECTION

Dla zwiększenia funkcjonalności i dostosowania do
własnych potrzeb istnieje możliwość naszycia dodatkowej
kieszeni miarowej na spodniach kolekcji V-WORK
/art. 5504, 5506, 5507/.

No. 0243
KIESZEŃ MIAROWA

Dla zwiększenia funkcjonalności i dostosowania do
własnych potrzeb istnieje możliwość naszycia dodatkowej
kieszeni miarowej na spodniach kolekcji V-WORK
/art. 5504, 5506, 5507/.

/ OPIS PRODUKTU
//  kieszeń wielofunkcyjna
// dwie przegrody na narzędzia
// dwie pętle z taśmy na narzędzia
//  wykonana z tkaniny odpornej na przetarcie
//  rygle wzmacniające w kluczowych miejscach

funkcjonalna kieszeń
miarowa
pętle z taśmy na różnego
rodzaju narzędzia
młotek, nóż, śrubokręt

/ MATERIAŁ
// TKANINA 1: 65% POLYESTER / 35% BAWEŁNA,
gramatura: 250g/m²
 
// TKANINA 2: 100% POLYESTER,
gramatura: 230g/m²
 
// TAŚMA TKANA: 100%POLYAMID

/ PRZEPIS KONSERWACJI
PRAĆ W TEMPERATURZE MAX. 600C
NIE WYBIELAĆ
MAX. TEMPERATURA PRASOWANIA 1500C

kieszeń wykonana
z wytrzymałej tkaniny
300DTEX

skośne kieszenie
z łatwym dostępem
do zawartości

CZYSZCZENIE CHEMICZNE W ŚRODKACH TYPU P
SUSZENIE W SUSZARCE BĘBNOWEJ (W NIŻSZEJ TEMPERATURZE)
WYRÓB DOSTOSOWANY DO PRANIA PRZEMYSŁOWEGO

/ ROZMIARY
uniwersalny

Oferta dotyczy naszycia czarnej,
uniwersalnej kieszeni miarowej
na wszystkich kolorach spodni
męskich, spodni damskich oraz
krótkich spodenek z kolekcji
V-WORK.

art. 5507

art. 5504

art. 5506

V-WORK COLLECTION - TABELE ROZMIARÓW

ART. 6507 - SPODNIE OGRODNICZKI V-WORK

XS

EU

wzrost

obwód klatki piersiowej ¹

obwód pasa²

42

158-164

80-84

72–76

44

164–170

84-88

76–80

46

164–170

88-92

80-84

48

170–176

92–96

84–88

50

170–176

96–100

88–92

52

176–182

100–104

92–96

S

104–108

96–104

56

182–188

108–112

104–108

58

182–188

112–116

108–116

60

188–194

116–120

116–120

długośc nogawki wew. /
inseam length³

71

56S

106 – 112

77

46

84 – 88

77

56

106 – 112

83

46L

84 – 88

83

56L

106 – 112

89

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MIERZENIA

48S

88 – 92

73

58S

112 – 118

78

1. Obwód klatki piersiowej
Zmierz obwód klatki piersiowej w najszerszym
miejscu.

48

88 – 92

79

58

112 – 118

84

48L

88 – 92

85

58L

112 – 118

90

50S

92 – 96

74

60S

118 – 124

79

50

92 – 96

80

60

118 – 124

85

50L

92 – 96

86

60L

118 – 124

91

52S

96 – 100

75

62S

124 – 130

80

52

96 – 100

81

62

124 – 130

86

52L

96 – 100

87

62L

124 – 130

92

54S

100 – 106

76

64S

130 – 136

81

54

100 – 106

82

64

130 – 136

87

54L

100 – 106

88

64L

130 – 136

93

2. Obwód pasa
Zmierz obwód pasa poniżej pępka a powyżej
górnej części kości biodrowej..

L
176–182

obwód pasa /
waist ²

EU

84 – 88

M

54

długośc nogawki wew. /
inseam length³

46S

ART. 2506, 3506, 5506 - KAMIZELKA, BLUZA, KRÓTKIE SPODNIE V-WORK
INT

obwód pasa /
waist ²

EU

XL

XXL
62

188–194

120–124

120–128

64

188-194

124-128

128-132

66

188-194

128-132

132-136

XXXL

ART. 5504 - SPODNIE DAMSKIE V-WORK
INFORMACJE DOTYCZĄCE DŁUGOŚCI NOGAWEK

EU

obwód pasa /
waist ²

obwód bioder /
hip ³

70

48L

98 – 104

128

90

96

76

50S

104 – 110

134

79

68 – 72

96

82

50

104 – 110

134

85

36S

72 – 76

100

72

50L

104 – 110

134

91

36

72 – 76

100

78

52S

110 – 116

140

80

36L

72 – 76

100

84

52

110 – 116

140

86

38S

76 – 80

104

74

52L

110 – 116

140

92

38

76 – 80

104

80

77

38L

76 – 80

104

86

80 – 84

108

76

Spodnie kolekcji V-WORK art. 5507, 5504, 6507
występują w trzech długościach nogawek:

S - KRÓTSZA | STANDARDOWA | L - DŁUŻSZA
Wskazówki jak dobrać odpowiednią długość nogawki
spodni.
Zmierz długość szwu wewnętrznego nogawki swoich dobrze
dopasowanych spodni - od łączenia szwów w kroczu do końca
nogawki.

ART. 5507 - SPODNIE MĘSKIE V-WORK
EU

46S

obwód pasa ²

84

długośc nogawki wew.³

71

EU

56S

obwód pasa ²

108

długośc nogawki wew.³

EU

obwód pasa /
waist ²

obwód bioder /
hip ³

34S

68 – 72

96

34

68 – 72

34L

długośc nogawki wew. /
inseam length³

46

84

77

56

108

83

40S

46L

84

83

56L

108

89

40

80 – 84

108

82

48S

88

73

58S

114

78

40L

80 – 84

108

88

48

88

79

58

114

84

42S

84 – 88

112

76

48L

88

85

58L

114

90

42

84 – 88

112

82

50S

92

74

60S

120

79

42L

84 – 88

112

88

50

92

80

60

120

85

44S

88 – 92

116

76

50L

92

86

60L

120

91

44

88 – 92

116

82

52S

96

75

62S

126

80

44L

88 – 92

116

88

52

96

81

62

126

86

46S

92 – 98

122

77

52L

96

87

62L

126

92

46

92 – 98

122

83

54S

102

76

64S

132

81

46L

92 – 98

122

89

54

102

82

64

132

87

48S

98 – 104

128

78

54L

102

88

64L

132

93

48

98 – 104

128

84

długośc nogawki wew. /
inseam length³

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MIERZENIA
1. Obwód klatki piersiowej.
Zmierz obwód klatki piersiowej
w najszerszym miejscu.
2. Obwód pasa.
Zmierz obwód pasa poniżej pępka
a powyżej górnej części kości
biodrowej.
3. Obwód bioder.
Zmierz biodra w najszerszym miejscu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE DŁUGOŚCI NOGAWEK
Spodnie kolekcji V-WORK art. 5507, 5504, 6507 występują w trzech długościach nogawek:

S - KRÓTSZA | STANDARDOWA | L - DŁUŻSZA
Wskazówki jak dobrać odpowiednią długość nogawki spodni.
Zmierz długość szwu wewnętrznego nogawki swoich dobrze dopasowanych spodni - od łączenia
szwów w kroczu do końca nogawki.

V-WORK COLLECTION
DESIGNED & MADE IN POLAND BY KEGEL-BŁAŻUSIAK

U/ V-W 2207

