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W sprzedaży posiadamy także szeroki asortyment środków ochrony indywidualnej takich jak: 
okulary, kaski, słuchawki, rękawiczki czy obuwie robocze.
O szczegóły pytaj naszego Przedstawiciela Handlowego.
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ODZIEŻ ROBOCZA - CZAPKA ZIMOWA
- PROMOCJA ZIMA
    
Zalety produktu:
• Materiał: 100% akryl
• Dwuwarstwowa

Informacje szczegółowe:
• Wymiary (obwód głowy): S/M (57 cm); L/XL (59 cm)

Nr art. Rozmiar
R710SM S/M
R71LXL L/XL
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KOLEKCJA
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ODZIEŻ ROBOCZA - CZAPKA ZIMOWA
- PROMOCJA ZIMA
    
Zalety produktu:
• Materiał: 100% wełna akrylowa
• Podszewka Thinsulate 3M (Thinsulate® to zastrzeżony znak towarowy, należący do 3M Company, USA)
• Bardzo ciepła
• Kolor: czarny
• Rozmiar uniwersalny

Nr art. Rozmiar
6414 Uniwersalny
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ODZIEŻ ROBOCZA - RĘKAWICE
- PROMOCJA ZIMA
    
Rękawiczki uniseks wykonane z elastycznej dzianiny z lekko pikowanym, 
hydrofobowym panelem z ociepliną Thinsulate zapewnią ochronę dłoni podczas 
aktywności. System Touch Screen umożliwia obsługę urządzeń z ekranem 
dotykowym.

Zalety produktu:
• Długie palce
• Elementy odblaskowe
• Mankiety z półelastycznym ściągaczem
• Wnętrze ocieplone miękkim, czesanym 

materiałem
• Hydrofobowy panel po zewnętrznej 

stronie dłoni z ociepliną Thinsulate 
zapewnia dodatkowy komfort cieplny

• Touch Screen System zlokalizowany na 
palcu wskazującym i kciuku umożliwia 
wygodne korzystanie z urządzeń z 
ekranem dotykowym

Informacje szczegółowe:
• Materiał główny: Poliester 86%,               

Elastan 14%
• Dodatkowy materiał: Nylon 100%

Nr art. Rozmiar
R034S S
R034M M
R034L L

R034XL XL
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ODZIEŻ ROBOCZA - KOSZULKA
- PROMOCJA ZIMA
    
WYGODA I WENTYLACJA.
Damska koszulka treningowa wykonana                                           
z technicznej, oddychającej dzianiny w technologii 
4FDry zapewni wentylację i komfort podczas 
aktywności.

Zalety produktu:
• Elastyczna dzianina zapewnia dopasowanie                  

i swobodę ruchów
• Szybkoschnąca technologia 4FDry transportuje 

wilgoć na zewnątrz
• Elastyczne nici w szwach minimalizują 

ryzyko powstawania otarć
• Lekko przedłużony tył dla lepszej 

osłony podczas ćwiczeń

Informacje szczegółowe:
• Materiał: 90% poliester, 10% elastan

Nr art. Kolor Rozmiar
R005L Ciepły jasny szary - melanż L
R005M Ciepły jasny szary - melanż M
R004S Ciemny granat - melanż S
R04XL Ciemny granat - melanż XL
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KOLEKCJA
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ODZIEŻ ROBOCZA - KOSZULKA DŁUGI RĘKAW
 - PROMOCJA ZIMA
    
Bawełniana koszulka z długim rękawem o regularnym kroju marki 4F to odzież, która sprawdzi się 
przez większą część roku. Wysoka gramatura sprawia, że tkanina nie prześwituje i zapewnia optymalny 
komfort termiczny. Antypilingowe wykończenie zapobiega mechaceniu się materiału, dzięki czemu 
longsleeve będzie prezentował się jak nowy przez długi czas.

Informacje szczegółowe:
• Krój: regular
• Materiał: 100% bawełna
• Gramatura: 200 gsm
• Wykończenie antypilingowe
• Na prawym ramieniu delikatny napis                                                                                                                                            

w tym samym kolorze
• Kolor: czarny

Nr art. Rozmiar
R00497L L

R00498XL XL
R00499XXL XXL
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KOLEKCJA
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ODZIEŻ ROBOCZA - POLAR
- PROMOCJA ZIMA
    
Informacje szczegółowe:
• Materiał: 100% poliester
• Gramatura: 280 gsm
• Zapinany na zamek
• Dwie kieszenie na zamek
• Kolor: szary melanż

Nr art. Rozmiar
R0005M M
R0005L L
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KOLEKCJA
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ODZIEŻ ROBOCZA - POLAR MĘSKI
- PROMOCJA ZIMA
    
Informacje szczegółowe:
• Materiał: 100% poliester
• Gramatura: 300 gsm
• Zapinany na zamek
• Dwie kieszenie boczne i kieszeń na piersi na zamek
• Kolor: granatowy melanż

Nr art. Rozmiar
R7200M M
R7200L L
R720XL XL
R72XXL XXL
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Nr art. Rozmiar
R0040S S

ODZIEŻ ROBOCZA - BLUZA MĘSKA
- PROMOCJA ZIMA
    
Męska bluza z kapturem wykonana z miękkiej w dotyku dzianiny
zapewni komfort użytkowania. Wewnętrzna wyściółka zapewnia
dodatkową izolację cieplną.

Zalety produktu:
• 2 otwarte kieszenie boczne
• Zamek na całej długości z wewnętrzną 

listwą przeciwwiatrową i patką chroniącą 
podbródek

• Miękki, przyjemny w dotyku materiał z 
wysoką zawartością bawełny zapewnia 
komfort użytkowania

• Wnętrze podszyte miękkim, czesanym 
(brushed) materiałem dla lepszej izolacji

• Ściągacze przy mankietach i na dole 
umożliwiają optymalne dopasowanie

• Zintegrowany, regulowany kaptur na stójce              
z dzianinową podszewką dla dodatkowej 
osłony przed chłodem

Informacje szczegółowe:
• Materiał: 75% bawełna, 25% poliester
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KOLEKCJA
ZIMOWA

ODZIEŻ ROBOCZA - POLAR MĘSKI
- PROMOCJA ZIMA
    
Męska bluza polarowa z kapturem wykonana w technologii 4FWarm.
Kaptur oraz zewnętrzny obszar rękawów pokryte zaimpregnowanym materiałem typu softshell,
dzięki czemu gwarantują optymalną ochronę przed wiatrem i nadmierną absorpcją wilgoci podczas 
użytkowania.

Zalety produktu:
• Mankiety oraz dół bez regulacji
• Technologia 4FWarm wspiera komfort cieplny
• 3 kieszenie zewnętrzne zapinane na zamek:                                                                                              

2 boczne + 1 piersiowa
• Zintegrowany, podszyty mikropolarem                                                                                                   

kaptur z boczną regulacją 2D
• Zamek na całej długości z wewnętrzną                                                                                                         

listwą przeciwwiatrową
• oraz patką chroniącą podbródek
• Kaptur oraz zewnętrzny obszar rękawów                                                                                                        

pokryte zaimpregnowanym, wiatroodpornym                                                                                  
materiałem typu softshell

Informacje szczegółowe:
• Materiał: 100% poliester
• Dodatkowy materiał: 95% poliester,                                                                                                         

5% elastan
• Gramatura: 300 gsm
• Kolor: czarny

Nr art. Rozmiar
R4000M M
R4000L L
R400XL XL
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KOLEKCJA
ZIMOWA

ODZIEŻ ROBOCZA - BĘZRĘKAWNIK
- PROMOCJA ZIMA
    
Długi, obszerny i ciepły - taki właśnie jest puchowy bezrękawnik 
damski marki 4F. Krój oversize sprawia, że komfort noszenia jest 
naprawdę wysoki, a dzięki pikowanej konstrukcji syntetyczna 
ocieplina jest równomiernie rozłożona i zapewnia taki sam 
poziom izolacji na obszarze całego tułowia. Zintegrowany 
kaptur możesz dopasować do swoich potrzeb, a zamek główny 
posiada patkę chroniącą podbródek przed przycięciem, co 
podnosi bezpieczeństwo i komfort ubierania się w pośpiechu. 
W bocznych kieszeniach przechowasz potrzebne przedmioty.

Informacje szczegółowe:
• Materiał: 100% poliester
• Podszewka: 100% poliester
• Wypełnienie: 100% poliester
• Zintegrowany kaptur z regulacją 2D
• 2 kieszenie boczne
• Zamek główny z patką chroniącą podbródek
• Pikowana konstrukcja
• Kolor: czarny

Nr art. Rozmiar
R0006S S
R0006M M
R0006L L
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KOLEKCJA
ZIMOWA

ODZIEŻ ROBOCZA - BIELIZNA
TERMICZNA - PROMOCJA ZIMA
Doskonała termoregulacja  i długotrwały komfort.
Bezszwowa, zaawansowana bielizna termoaktywna dla mężczyzn wykonana z grubszej, elastycznej 
dzianiny. Posiada mocno dopasowany krój oraz specjalne strefy o podwyższonym stopniu wentylacji, 
dzięki czemu gwarantuje doskonały komfort termiczny oraz pełną swobodę ruchów podczas najbardziej 
intensywnych zimowych aktywności. Idealnie sprawdza jako pierwsza warstwa odzieży (first layer).
        
Zalety produktu:
• Do stosowania jako pierwsza warstwa odzieży (first layer)
• Przeznaczona dla osób uprawiających sport w stopniu 

zaawansowanym
• Utrzymuje stałą temperaturę ciała oraz doskonale             

odprowadza wilgoć na zewnątrz
• Elastyczny, kompresyjny materiał doskonale dopasowuje się           

do ciała zapewniając maksymalną swobodę ruchów
• Zminimalizowana ilość szwów sprawia, że bielizna                          

nie powoduje otarć i uszkodzeń skóry.

Informacje szczegółowe:
• Materiał: 64% poliamid, 28% poliester, 8% elastan

Nr art. Rozmiar
R740SM S/M
R740LXL L/XL
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KOLEKCJA
ZIMOWA

ODZIEŻ ROBOCZA - SOFTSHELL
MĘSKI - PROMOCJA ZIMA
    
Zalety produktu:
• Materiał: 100% poliester (1-szy kolor 

set, 2-gi kolor set)
• Materiał: 94% poliester, 6% elastan 

(3-ci kolor set, 4-ty kolor set)
• Podszewka: 100% poliester
• Membrana: NEO DRY 8 000
• Odpinany kaptur z regulacją 3D
• Wentylacja
• Dwie kieszenie boczne i kieszeń na 

piersi na zamek
• Regulacja na dole

Nr art. Rozmiar
R032M M
R032L L

R032XL XL
R032XXL XXL

R032XXXL XXXL
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KOLEKCJA
ZIMOWA

ODZIEŻ ROBOCZA - KURTKA
- PROMOCJA ZIMA
    
Puchowa kurtka damska marki 4F. Ma wygodny 
prosty krój, który dobrze wygląda na każdym 
rodzaju sylwetki. Hydrofobowa impregnacja 
materiału powoduje odpychanie kropli wody                
i chroni przed wilgocią oraz lekkim deszczem 
lub śniegiem. Pikowana budowa zapewnia 
równomierne rozmieszczenie ociepliny                                    
i zapobiega jej przemieszczaniu oraz utratom 
ciepła w niskich temperaturach.

Informacje szczegółowe:
• Materiał: 100% poliester
• Podszewka: 100% poliamid
• Wypełnienie: 100% poliester
• Zintegrowany kaptur
• Dwie kieszenie boczne na zamek
• Ochrona podbródka
• Kolor: granatowy

Nr art. Rozmiar
R0030L L
R003XL XL
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KOLEKCJA
ZIMOWA

ODZIEŻ ROBOCZA - KURTKA MĘSKA
- PROMOCJA ZIMA
    
Puchowa kurtka damska marki 4F. Ma wygodny prosty krój, który dobrze wygląda
na każdym rodzaju sylwetki. Hydrofobowa impregnacja materiału powoduje
odpychanie kropli wody i chroni przed wilgocią oraz lekkim deszczem lub śniegiem. Pikowana 
budowa zapewnia równomierne rozmieszczenie 
ociepliny i zapobiega jej przemieszczaniu oraz 
utratom ciepła w niskich temperaturach.

Zalety produktu:
• Zapinana na zamek kryty z wewnętrzną listwą 

przeciwwiatrową i patką chroniącą podbródek 
przed otarciami

• Zintegrowany kaptur na stójce, z regulacją
• 2 zapinane na zamek kieszenie boczne
• Wnętrze wykończono przyjemną w dotyku 

podszewką
• Pikowana ocieplina zapewnia świetną ochronę 

przed zimnem, dzięki równomiernemu 
rozmieszczeniu puchu,

• Wypełnienie z puchu syntetycznego zatrzymuje 
ciepło wygenerowane przez ciało, dzięki czemu 
zapewniona zostaje ochrona przed chłodem w 
okresie przejściowym

• Dół i mankiety wykończone od wewnątrz ściegiem 
zapewniającym dobre dopasowanie do sylwetki

Informacje szczegółowe:
• Materiał: 100% poliester
• Podszewka: 100% poliester
• Wypełnienie: 100% poliester
• Zintegrowany kaptur z regulacją 2D
• Dwie kieszenie boczne na zamek
• Kieszeń wewnętrzna na rzep
• Kolor: granatowy

Nr art. Rozmiar
R0033M M
R0033L L
R33XXL XXL
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KOLEKCJA
ZIMOWA

ODZIEŻ ROBOCZA - SOFTSHELL
MĘSKI SZARY - PROMOCJA ZIMA
    
Męska kurtka softshellowa z kapturem i membraną NeoDry 10 000 zapewni optymalną ochronę w trakcie 
zmiennych warunków pogodowych. Podszycie z mikropolaru i system otworów wentylacyjnych pod pachami 
wspierają prawidłowy balans temperatury, a pokrycie materiału zewnętrznego warstwą impregnacyjną DWR 
spowalnia przenikanie wilgoci z zewnątrz.        

Zalety produktu:
• Membrana NeoDry 10000 dobrze chroni materiał przed 

przenikaniem chłodu przy zachowaniu optymalnej 
oddychalności. Powłoka impregnacyjna DWR usprawnia 
właściwości hydrofobowe kurtki, czyniąc ją bardziej odporną 
na wilgoć z zewnątrz

• Odpinany kaptur z boczną regulacją 2D oraz przedłużony 
tył dla dodatkowej ochrony przed chłodem

• Podszycie z miękkiego mikropolaru zapewnia przyjemny 
komfort cieplny wewnątrz kurtki

• Regulacja na rzep przy mankietach oraz dół regulowany 
ściągaczem ze stoperami dla indywidualnego dopasowania

• System otworów wentylacyjnych pod pachami utrzymuje 
prawidłowy balans temperatury

• Zamek główny z wewnętrzną listwą przeciwwiatrową 
zakończony patką chroniącą podbródek

• Strategicznie rozmieszczone elementy odblaskowe 
poprawiają widoczność po zmroku

Informacje szczegółowe:
• Materiał: 100% poliester
• Podszewka: 100% poliester (polar)
• Membrana: NeoDry 10 000
• Oddychalność: 8 000 g/m2/24h
• Ochrona podbródka
• Wodoodporne zamki
• 2 kieszenie boczne i kieszenie na piersi na zamek
• Wodoodporność: 10000 mm/m2/24h

Nr art. Rozmiar
R6000L L
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KOLEKCJA
ZIMOWA

ODZIEŻ ROBOCZA - KURTKA MĘSKA
- PROMOCJA ZIMA
    
Informacje szczegółowe:
• Materiał: 100% poliester
• Podszewka: 100% poliester
• Wypełnienie: 100% poliester
• Membrana: NEO DRY 5 000
• Odpinany kaptur z regulacją 3D
• Mankiety z otworem na kciuk
• 2 kieszenie boczne i kieszeń na 

piersi na zamek
• Kieszeń wewnętrzna
• Regulacja na dole

Nr art. Rozmiar
R031M M
R031L L

R031XL XL
R031XXL XXL

R031XXXL XXXL
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KOLEKCJA
ZIMOWA

ODZIEŻ ROBOCZA KURTKA
MĘSKA - PROMOCJA ZIMA
    
Męska kurtka funkcyjna wyposażona w membranę NeoDry 15 000, wodoodporne szwy i zamki oraz 
zewnętrzną impregnację hydrofobową zagwarantuje bardzo dobrą ochronę przed niesprzyjającymi warunkami 
atmosferycznymi podczas wymagających aktywności. Podszewka z dzianiny mesh oraz boczny system 
wentylacji wspierają cyrkulację powietrza.

Zalety produktu:
• Odblaskowe detale odpowiadają za lepszą widoczność po 

zmroku
• Odczepiany kaptur na stójce z pełną regulacją 3D dla 

lepszej osłony przed chłodem
• 4 kieszenie zewnętrzne na zamek: 2 boczne + 2 piersiowe, 

1 kieszeń wewnętrzna na zamek z wyjściem na słuchawki
• System wentylacji na zamek pod pachami oraz podszewka 

z siatki dla wsparcia termoregulacji
• Zamek główny z wewnętrzną listwą przeciwwiatrową 

zakończoną patką chroniącą podbródek
• Stanowiąca środkową warstwę, oddychająca membrana 

NeoDry 15 000 zapewnia bardzo dobrą ochronę 
przed przenikaniem chłodu i wilgoci, przy zachowaniu 
odpowiedniego stopnia oddychalności

• Klejone szwy, laminowane zamki oraz impregnacja 
materiału usprawniają właściwości hydrofobowe kurtki, 
czyniąc ją bardziej odporną na wilgoć z zewnątrz

• Mankiety regulowane na rzep
• Dół z elastycznym ściągaczem ze stoperami dla 

indywidualnego dopasowania

Informacje szczegółowe:
• Materiał: 100% poliester
• Podszewka: 100% poliester
• Membrana: NeoDry 15 000
• Wodoodporność: 15 000 mm/m2/24h
• Oddychalność: 10 000 g/m2/24h

Nr art. Rozmiar
R06XL XL
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KOLEKCJA
ZIMOWA

ODZIEŻ ROBOCZA - BLUZA MĘSKA
- PROMOCJA ZIMA

Nr art. Rozmiar
R9910S S
R9910M M
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KOLEKCJA
ZIMOWA

ODZIEŻ ROBOCZA - KURTKA
MĘSKA - PROMOCJA ZIMA
    
Męska kurtka narciarska z kapturem wyposażona została w membranę NeoDry 8 000, która zapewni 
skuteczną ochronę przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a zarazem właściwą oddychalność podczas 
narciarskich aktywności. Uszczelnione szwy, laminowane zamki oraz materiał zaimpregnowany w technologii 
DWR ograniczają wchłanianie wilgoci z zewnątrz.

Zalety produktu:
• Membrana NeoDry 8 000 dobrze chroni przed wiatrem i wchłanianiem wilgoci,                                                         

zapewniając przy tym właściwą oddychalność
• Szwy klejone, wodoodporne zamki oraz impregnacja materiału w technologii                                                                       

DWR wspierają ochronę przed wilgocią z zewnątrz
• Poliestrowe wypełnienie zatrzymuje nagromadzone ciepło wewnątrz kurtki
• Poliestrowa, pikowana podszewka
• Odpinany na zamek, dwuwarstwowy kaptur na stójce z pełną regulacją                                                                               

3D wspiera osłonę przed chłodem
• 2 wewnętrzne kieszonki na rzep: 1 na telefon z wyjściem na słuchawki                                                                                    

+ 1 z siatki na gogle
• 3 kieszenie na zamek: 2 boczne + 1 piersiowa
• Kieszeń typu ski pass na lewym rękawie zapinana na zamek kryty listwą
• Laminowany zamek główny z wewnętrzną listwą przeciwwiatrową                                                                                           

oraz patką chroniącą podbródek
• Zintegrowany, antypoślizgowy pas śniegowy zapinany na napy dla                                                                              

lepszego dopasowania i ochrony przed zimnem
• Mankiety z regulacją na rzep i dół regulowany elastycznym ściągaczem                                                                                   

ze stoperami odpowiadają za indywidualne dopasowanie
• Wentylacja pod pachami na zamek dla wsparcia przepływu powietrza

Informacje szczegółowe:
• Materiał: 100% poliester
• Podszewka: 100% poliester
• Wypełnienie: 100% poliester
• Membrana: NeoDry 8 000
• Wodoodporność: 8 000 mm/m2/24h
• Oddychalność: 6 000 g/m2/24h

Nr art. Rozmiar
R7500L L
R750XL XL
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TABELA ROZMIARÓW

ROZMIAR M L XL XXL

WZROST [cm] 176-179 179-182 182-185 185-188

OBWÓD KLATKI [cm] 96-102 102-108 108-114 114-120

OBWÓD PASA [cm] 86-90 90-94 94-98 98-102

OBWÓD BIODER [cm] 98-102 102-106 106-110 110-114


