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Ubrania robocze – prezentacja produktów

COMFORT LINE

WHITE LINE

PREMIUM LINE

COTTON LINE

SLIM LINE

Ubrania robocze – informacje oraz cennik

Oferta odzieży roboczej składa się z pięciu linii produktów:
o
o
o
o
o

Comfort Line
White Line
Premium Line
Cotton Line
Slim Line

–
–
–
–
–

80% poliester, 20% bawełna, gramatura 190 g/m2
80% poliester, 20% bawełna, gramatura 190 g/m2
35% bawełna, 65% poliester, gramatura 240 g/m2
100% bawełna, gramatura 270 g/m2
97% bawełna, 3% elastan, gramatura 270 g/m2

Odzież robocza charakteryzuje się:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

wzmocnienia materiału na łokciach, kolanach, kieszeniach
otwory wentylacyjne z siatką, zamykane na suwak (w bluzach)
kieszenie na smartfona
regulacja w pasie
odpinane nogawki w spodniach linii Cotton Line
rękawy zakończone mankietem na rzep
potrójne szwy na nogawkach
szlufki na młotek i oczko na kliucze (w szortach, spodniach i ogrodniczkach)
9 kieszeni, w tym 6 na rzep (w spodniach i ogrodniczkach)

Dostępne rozmiary:
o
o
o
o

o
o

S/48
M/50
L/52
LD/54
XL/56
XXL/58

Cennik produktów:

Linia produktów

Comfor Line

Premium Line

White Line

Cotton Line

Slim Line

Bluza robocza

55 zł netto

58 zł netto

-

-

-

Szorty ochronne

45 zł netto

-

48 zł netto

58 zł netto

65 zł netto

Spodnie

55 zł netto

59 zł netto

54 zł netto

67 zł netto

75 zł netto

Spodnie
(odpinane nogawki)

-

-

-

74 zł netto

-

Ogrodniczki

65 zł netto

69 zł netto

69 zł netto

81 zł netto

96 zł netto

Ubrania robocze – c.d.

Koszula flanelowa w kratę
100% bawełna, gramatura 170 g/m2,
zapinanie na guziki, mankiety na guziki,
kieszeń na lewej piersi, rozmiary S-3XL,
Produkt Polski, występuje w czterech
kolorach: czerwony, niebieski, biały, zielony

cena pod zapytanie

Bluza polarowa
100% poliester, gramatura 300 g/m2,
zapinanie na zamek błyskawiczny,
kolor szary, 3 kieszenie na suwak w tym
jedna na piersi, ściągacz w pasie, haftowane
logo, rozmiary S, M, L, XL, XXL, XXXL

49 zł netto

Bluza polarowa
100% poliester, gramatura 300 g/m2,
zapinanie na zamek błyskawiczny,
kolor czarny, 3 kieszenie na suwak w tym
jedna na piersi, ściągacz w pasie, haftowane
logo, rozmiary S, M, L, XL, XXL, XXXL

49 zł netto

Kurtka Softshell
96% poliester, 4% elastan,
gramatura 320 g/m2, zapinanie na zamek
błyskawiczny, kolor czarny-szary, 3 kieszenie
na suwak w tym jedna na piersi, ściągacz ze
stoperem w pasie, miękka polarowa strona
wewnątrz, wodoodporność 5000mm,
wiatroszczelna, oddychająca,
rozmiary S, M, L, XL, XXL

99 zł netto

Obuwie robocze

Półbuty bezpieczne
Zamszowe, kat. S1 SRC, podnosek stalowy, podeszwa
antypoślizgowa, antyelektrostatyczne, rozmiary 36-47

82 zł netto

Trzewiki bezpieczne
Zamszowe, kat. S1P SRC, podnosek stalowy, podeszwa
antypoślizgowa, antyelektrostatyczne, rozmiary 39-47

87 zł netto

Trzewiki bezpieczne nubuk, super lekkie
kat. S3 SRC, podnosek stalowy, polimerowa wkładka w
podeszwie, wodoodporne, podeszwa odporna na oleje,
antyelektrostatyczne, rozmiary 40-46

155 zł netto

Półbuty bezpieczne
Zamszowe, kat. S1 SRC, podnosek stalowy, podeszwa
odporna na oleje, antyelektrostatyczne, rozmiary 39-47

84 zł netto

Półbuty bezpieczne skórzane
Skórzane, kat. S1P SRC, podnosek stalowy, podeszwa
antypoślizgowa i olejoodporna, stalowa wkładka w
podeszwie odporna na przebicie, antyelektrostatyczne,
rozmiary 36-47

58 zł netto

Trzewiki bezpieczne skórzane
Skórzane, kat. S1P SRC, podnosek stalowy, podeszwa
antypoślizgowa i olejoodporna, stalowa wkładka w
podeszwie odporna na przebicie, antyelektrostatyczne,
rozmiary 39-47

60 z netto

Obuwie robocze

Trzewiki bezpieczne
kat. S1 SRC, podnosek kompozytowy, podeszwa
odporna na oleje i antypoślizgowa, super lekkie,
antyelektrostatyczne, rozmiary 39-47

99 zł netto

Trzewiki bezpieczne skórzane
Skórzane, kat. S1P SRC, podnosek kompozytowy, super
lekkie, podeszwa antypoślizgowa i odporna na oleje,
kevlarowa wkładka w podeszwie odporna na przebicia,
antyelektrostatyczne, wodoodporne,
rozmiary 40-46

152 zł netto

Sandały bezpieczne nubuk
Nubuk, bardzo lekkie, kat. S1 SRC, podnosek stalowy,
podeszwa antypoślizgowa, olejoodporna, antystatyczne,
rozmiary 39-47

82 zł netto

Półbuty zawodowe SPORT
Super lekkie, podeszwa antypoślizgowa,
antyelektrostatyczne, rozmiary 39-47

78 zł netto

Półbuty zawodowe SPORT
107 zł netto
Super lekkie, podeszwa antypoślizgowa, rozmiary 39-47

Półbuty bezpieczne SPORT
Podnosek kompozytowy, podeszwa antypoślizgowa i
olejoodporna, antyelektrostatyczne, rozmiary 39-47

119 z netto

Kalosze

Gumofilce lekkie z pianki EVA
Super lekkie, kołnierz filc, wysokość 37cm,
rozmiary 40-46, Produkt Polski

50 zł netto

Kalosze damskie z pianki EVA
Super lekkie, skarpeta: higieniczna trójwarstwowa
włóknina, wysokość buta 27cm, wymienny
wkład ocieplający, rozmiary 35-42,
Produkt Polski

38 zł netto

Kalosze męskie długie PVC
Podszewska materiał tekstylny, wysokość 40cm,
waga około 2kg para, Rozmiary 39-46,
Produkt Polski

33 z netto

Kalosze długie ocieplane
Bardzo lekkie, z pianki EVA, skarpeta higieniczna
trójwarstwowa włóknina, wysokość 40cm,
Rozmiary 40-47, Produkt Polski

68 zł netto

Artykuły BHP

Osłona twarzy z poliwęglanu
Wysokość 21cm, rozmiar regulowany
za pomocą pokrętła, Produkt Polski

15 zł netto

Osłona twarzy z poliwęglanu
Wysokość 24cm, rozmiar regulowany
za pomocą pokrętła

22 zł netto

Osłona twarzy z poliwęglanu z daszkiem
Wysokość 24cm, rozmiar regulowany
za pomocą pokrętła

24 zł netto

Osłona twarzy siatkowa z daszkiem
Idealna do koszenia trway, rozmiar regulowany
za pomocą pokrętła

25 zł netto

Kask ochronny 2-punktowy
Wentylowany, potnik z włókniny, dostępny kolory: żółty,
niebieski, czerwony, biały, zielony, pomarańczowy

15 zł netto

Kask ochronny 4-punktowy
Wentylowany, potnik z materiału skóropodobnego,
dostępny kolory: żółty, niebieski, czerwony, biały,
zielony, pomarańczowy

22 zł netto

Artykuły BHP

Nakolanniki ochronne

35 zł netto

Wkładki silikonowe 5 par
5 zł netto
miękkie, elastyczne

Wkładki silikonowe na sznurku
2 zł netto
miękkie, elastyczne

Zatyczki do uszu na kabłąku
3,50 zł netto
elastyczny kabłąk, wkładki piankowe

Nauszniki przeciwhałasowe

11 zł netto

Nauszniki przeciwhałasowe składane

18 z netto

