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MINO� SE� GI REKLA� M TEXTIL

Minden termék 
laboratóriumi teszteken 
megy keresztül és megkapja 
az Oeko-Tex Standard 100. 
min�ségi tanúsítványt. Ez 
a nemzetközileg elismert 
tanúsítvány igazolja, hogy 
a textil termékeink nem 
tartalmaznak az emberre
és a környezetre ártalmas
anyagokat.

Tegyünk együtt
a fenntartható fejl�désért 
és környezettudatosságért. 
Ennek elengedhetetlen 
el�feltétele az ökologiai 
újrahasznosítás és az
e-hulladékok selejtezése.
A környezettudatos 
gondolkodás terjeszté-
sével biztosíthatjuk, hogy 
embertársaink tisztelettel 
bánjanak a természettel.

Manapság	 az	 öltözködés	 hozzátartozik	 az	 alapvető	 szükségletekhez,	 ez	
egyfajta	 önkifejezési	 mód	 is.	 Mindenki	 számára	 fontos	 a	jó	 kinézet	 és	 a	
a	kellemesközérzet,	 magabiztosságot	 nemcsak	 a	viselkedés,	 de	 az	
öltözködés	is	adhat.	

Célunk,	 hogy	 partnereink	 a	lehető	 legjobb	 fényben	 mutathassák	 be	 saját	 cégüket	 és	
elképzeléseiket	 a	piacon.	 Mindezt	 alátámasztja,	 hogy	 megrendelőink	 95%-a	 visszatérő	
vásárló.	Büszkék	vagyunk	arra,	hogy	partnereink	értékelik	a	minőséget,	szolgáltatásainkat,	
és	 munkatársainkkal	 való	 jó	 kapcsolatot.	 Továbbra	 is	 keményen	 dolgozunk	 azon,	 hogy	
nagyszerű	termékekkel	lássuk	el	a	piacot,	ezzel	hozzájárulva	ügyfeleink	elégedettségéhez.

MIN�SÉG TANÁCSADÁS FELEL�SSÉGTANÚSÍTVÁNY

Forduljon hozzánk 
bizalommal.  
Segítünk kiválasztani a 
megfelel� terméket és a 
feliratozás típusát. 

Min�ség és innováció. 
Ez a két szó jellemzi 
textiljeinket.  A termék 
min�sége tükrözi az 
értékét, valamint a 
legújabb trendeket és 
igényeket.

ANYAG

A FENTI VA� LASZOK ALAPJA� N VA� LASSZA KI A MEGFELELO�  TERME� KET:

A	termék	kiválasztásakor	mindig	fontos	tudni	a	rendeltetési	célt.	Mire	

is	van	szükségem	igazán?	Vállalati	egyenruha?	Munkaruha	vagy	sport	

öltözet?	Napi	használatra	vagy	alkalmi	használatra	lesz?

Milyen	körülményeknek	kell	megfelelnie?

pamut, poliészter, poliamid, elasztán, stb.

anyagtól függ�en választhat az alábbi súlytartományban: 145 g/ 2m -t�l egészen 360 g/ 2m -ig

kötés-, illetve szövetmintát, valamint kötésmódot
(single jersey, polár, pique, frottír, vászon, sávoly, softshell stb.)

színárnyalatot és színkombinációt

Mindezen felül lehetséges az egyedi termékeid kivitelezése
szitanyomással, transzferrel.

SU� LY

KÖTÉS

SZI�N

FELIRATOZA� S

HOGYAN VA� LASSZD KI
A HELYES TERME� KET?
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1V9

unisex	póló

unisex/gyerek	hátizsák

unisex	felső

biztonsági	mellény

9109V2

4V6

U� J KOLLEKCIO�
HIGH-VISIBILITY

81. o

85. o

81. o

85. o

906

gyerek	biztonsági	mellény

85. o

5V1
unisex	polár

79. o

                 
unisex	baseball	sapka

   HV REFLEX3V5

83. o

3V8

unisex	kendő

83. o

unisex	polár	sapka

HV PRACTIC 5V9

83. o

Az új HV kollekciónak köszönhetően a jól láthatósági termékek széles kıńálatából 

választhat, akár munkaruházatról vagy kiegészıt́őről van szó. A fényvisszaverő ruháza-

tunkat és kiegészıt́őinket a kiváló minőség és a modern formatervezés jellemzi, kitünően 

alkalmas munkaruhaként korlátozott látási viszonyok mellett, valamint különböző 

szabadidős tevékenységek végzésénél, sportolásnál. A ruházaton és a kiegészıt́őkön 

fellelhető fényvisszaverő elemek és szıńek kombinációjának köszönhetően nem csak 

szürkületben és sötétedés után lesz jól látható.

A HV kollekciónk ruházati elemei megfelelnek a nemzetközi  EN ISO 20 471:2013, EN ISO 
13 688:2014 szabványoknak, amelyek meghatározzák az optimális forma- és védőruházatot 

jól láthatósági kategória tekintetében.

A  HV kollekciónk minden termékéhez mellékelünk egy útmutatót, hogy informáljuk a megfelelő 

tárolásról, kezelésről, annak érdekében, hogy a termék jól láthatósági tulajdonságait minél 

hosszabb ideig megőrizze.
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129 134

289392 926312∗
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00 1552 28 29 6903∗ 4412∗51 1967 01 02 93 14

1106 130809 0738 4916 39 6462 04 42

00 300501 64440212∗ 19 06 31 62 11 07 63

05

92

3192

férfi	,	női	póló

Oldalvarrás	nélkül	(129)Szilikonos	kezelésSingle	Jersey100	%	pamut

∗	Anyagösszetétel:	szín	03	-	97	%	pamut,	3	%	viszkóz;	szín	12	-	85	%	pamut,	15	%	viszkóz

nyakrész 5 % elasztán hozzáadásával
szalagos meger�sítés a nyak-és a vállrészen

törzsrész oldalvarrás nélkül

Single	Jersey,	100	%	pamut,	szilikonos	kezelés,	160	g/m2   

 XS - XXXXL∗∗

XS - XXL    

∗∗ XXXXL	csak	ezekben	a	színekben	érhető	el:	00,	01,	02,	05,	06,	07,	69

PO� LO� K 37 . o
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132	

16 04

DUO

DUO

133	

101	CLASSIC

00 12 01 16 07 4005 04 11

00 0212 0501 07

min�ségi fér� póló, alacsonyabb grammsúllyal
vékony, bordás kötés� nyakszegély

a hátsó nyakszegély bels� oldalán díszít� szalag
meger�sített vállszalag

a törzsrész oldalvarrás nélküli

min�ségi n�i póló, alacsonyabb grammsúllyal
karcsúsított n�i szabás

vékony, bordás kötés� nyakszegély
a hátsó nyakszegély bels� oldalán díszít� szalag

meger�sített vállszalag

min�ségi unisex póló
környakú

meger�sített vállpánt
oldalvarrás nélkül

férfi	póló

női	póló

2Single	Jersey,		100	%	pamut,	145	g/m

S	-	XXXL

2Single	Jersey,	100	%	pamut,	145	g/m

2Single	Jersey,	100	%	pamut,	160	g/m

S	-	XXXL
	XXXL	csak	ezekben	a	színekben	érhető	el:	00,	01

∗	Anyagösszetétel:	85	%	pamut,	15	%	viszkóz

p
ól

ók

37. o

37	. o

7

unisex	póló

S	-	XXL



00 0501 0602 07

00 01 02 6012 67 28 29 0744

környakas, 1:1  bordás kötéssel 5 % elasztánnal
a bels� nyakrészen a póló anyagával megegyez� meger�sítés

meger�sített vállszalag
oldalvarrás nélkül

testre simuló, magas grammsúlyú fér� póló
törzsrész oldalvarrásokkal

1:1 bordás kötésú gallér 5 % elasztánnal
nyakpánt
vállszalag

2Single	Jersey,	100	%	pamut,	180	g/m

férfi	pólóS	-	XXL

2	Single	Jersey,	100	%	pamut,	szilikonos	kezelés,	180	g/m

NEW

min�ségi unisex póló magasabb grammsúllyal, könnyen eltávolítható címkével

S	-	XXXXL∗∗
∗∗ XXXXL	csak	ezekben	a	színekben	érhető	el:	00,	01

	Anyagösszetétel:	85	%	pamut,	15	%	viszkóz

145	

143	

p
ól

ók

unisex	póló	
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p
ól

ókunisex magas grammsúlyú póló
keskeny nyak 5% elasztánnal

meger�sített vállszalag
különleges megjelenés, végs� szilikonos kezeléssel

törzsrész oldalvarrás nélkül

unisex magas grammsúlyú póló
keskeny nyak 5% elasztánnal

meger�sített vállszalag
törzsrész oldalvarrás nélkül

unisex	póló
	2Single	Jersey,	100	%	pamut,	szilikonos	kezelés,	200	g/m

XS	-	XXXL∗∗

unisex	póló
	2Single	Jersey,	100	%	pamut,	200	g/m

∗∗	XXXL	csak	ezekben	a	színekben	érhető	el:	00,	01,	02,	03,	05,	06,	07

S	-	XXXL∗∗

	XXXL	csak	ezekben	a	színekben	érhető	el:	00,	01,	02,	03,	05,	06,	07,	69

∗	Anyagösszetétel:	szín	03	-	97	%	pamut,	3	%	viszkóz;	szín	12	-	85	%	pamut,	15	%	viszkóz 11

S	-	XXXL∗∗
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803	

111	

00 03∗ 02 05 06 04 08 07

02
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00 05 0701 02

NEW

∗	Anyagösszetétel:	 97	%	pamut,	3	%	viszkóz

min�ségi unisex póló, közepes súlyú
�V� alakú nyakkivágás

meger�sített vállszalag
törzsrész oldalvarrás nélkül

min�ségi környakas unisex póló kék-fehér csíkokkal
bordás nyakrész, 5% elasztánnal

a bels� nyak-és hátrész pántokkal meger�sítve
az anyaggal megegyez� meger�sített vállszalag

oldalvarrással

min�ségi unisex póló
hímzésre és nyomásra egyaránt alkalmas

 V alakú nyakrész 5 %-os elasztán tartalommal
kiváló varrással és min�ségi anyagból készült

meger�sített vállszalag

unisex	póló

unisex	póló

	2Single	Jersey,	100	%	pamut,	160	g/m

unisex	póló

S	-	XXXL

	2Single	Jersey,	100	%	pamut,	150	g/m

S	-	XXL

	2Single	Jersey,	100	%	pamut,	200	g/m

S	-	XXXL

p
ól

ók

13

S	-	XXL

S	-	XXXL

S	-	XXXL
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közepes grammsúlyú környakas póló terepszínben
oldalvarrással

a nyakrészhez 5% elasztánt adtak hozzá
bels� rész a nyak-és vállrésznél

terepszín� anyagból készült pánttal ellátva
meger�sített nyak-és vállpánt

többszín� trendi fér�póló
kerek nyakrész 5 %-os elasztán tartalommal

a magas grammsúly biztosítja a póló fazonjának megtartását
meger�sített vállszalag

magas grammsúlyú min�ségi unisex póló
kerek nyakrész

nyakrész és ujjvégek keskeny, bordás kötés� szegéllyel kontraszt színekben

unisex	póló

unisex	póló

	2Single	Jersey,	100	%	pamut,	160	g/m

unisex	póló

XS	-	XXXL

Single	Jersey,	100 	%	p 		2amut,	200	g/m

S	-	XXL

Single	Jersey,	100 	%	p 		2amut,	180	g/m
S	-	XXXL

37	. o

15

XS	-	XXXL

S	-	XXL

S	-	XXXL
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n�i magas grammsúlyú póló környakkal
kényelmes anyag elasztánnal a jobb formatartásért

karcsúsított oldalvarrásokkal
környakas, keskeny perem� azonos anyagból

nyakpánt

n�i póló nagyon rövid ujjal
nagyobb, kerek nyakkivágás, keskeny, azonos anyagból készült széllel

a vállrész bevarrt csíkkal van meger�sítve
a póló csíp�ig ér, és a szabása kiemeli a n�i alakot

a szilikonos lágyító anyag biztosítja a puha és lágy érintést

jó min�ség� n�i raglán rövid ujjú póló
magasabb grammsúly

V-nyakkivágás
a hozzáadott elasztán biztosítja a tartósságot

csíp�ig ér� hossz

női	póló

női	póló

női	póló

Single	Jersey,	95	%	pamut,	5	%	elasztán,	180	g/m2	

XS	-	XL

Single	Jersey,	100	%	pamut,	szilikonos	kezelés,	150	g/m2

XS	-	XXL

Single	Jersey,	95	%	pamut,	5	%	elasztán,	180	g/m2

XS	-	XXL

∗	Anyagösszetétel:	85	%	pamut,	15	%	viszkóz 17
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123	

00 0701 4302 50

00 59 4201 39

47

1502 3192

4007
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jó min�ség� n�i rövid ujjú póló
magasabb grammsúly

kerek nyakkivágás
a hozzáadott elasztán biztosítja a tartósságot

csíp�ig ér� hossz

lezser szabású n�i póló
kimonó ujjal

ovális nyakkivágás azonos anyagból készült szegéllyel
a termék anyagtulajdonságai miatt javasoljuk, hogy a pólót

vízszintes, fekv� helyzetben szárítsák

	2Single	Jersey,	100	%	pamut,	szilikonos	kezelés,	150	g/m

női	pólóS	-	XXL

Single	Jersey,	95	%	viszkóz,	5	%	elasztán,	150	g/m2

S	-	XXL női	póló

19

S	-	XXL
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00
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31 92 621412∗
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44

00 01 02 12

p
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fér� top
oldalvarrás nélkül

szegélyek, a nyak és kar résznél
vállszalag

sz�k, ujjatlan n�i fels�, széles pántokkal
megnövelt hosszúság

kellemes anyag 5 % elasztánnal, ami biztosítja a póló alaktartását

férfi	top

női	top

Single	Jersey,	100	%	pamut,	160	g/m2	

S	-	XXL

Single	Jersey,	95	%	pamut,	5	%	elasztán,	180	g/m2

XS	-	XL

∗	Anyagösszetétel:	85	%	pamut,	15	%	viszkóz 21



139	

127	

00 0212∗ 0501 15 39 04 07 63

00 59 6301 39 4314 07
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magas grammsúlyú n�i hosszú ujjú póló
kényelmes anyagú elasztánnal a jobb formáért

karcsúsított n�ies szabás, oldalvarrásokkal
kerek nyakú keskeny nyakrész azonos annyaggal

meger�sített vállszalag

magas grammsúlyú min�ségi n�i póló
v-alakú nyakkivágás

hosszú ujjú raglán ujjakkal
a n�ies vonalakat hangsúlyozó csinos szabás

a hozzáadott elasztánnak köszönhet�en alaktartó
dekoratív varrás az ujján

női	póló

női	póló

	Single	Jersey,	95	%	pamut,	5	%	elasztán,	180	g/m2

	 S	-	XXL

Single	Jersey,	95	%	pamut,	5	%	elasztán,	180	g/m2

XS	-	XXL

∗	Anyagösszetétel:	85	%	pamut,	15	%	viszkóz 23
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00 15 633001 3905 0762

6701140100

01 02 06 2300
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sima kötött kelméb�l készült, hosszú ujjú, testre simuló fér� póló
a pólóval azonos szín� divatos vékony nyakszegély

mandzsetta nélkül
szabás oldalvarrásokkal

magas grammsúlyú jó min�ségi fér� póló
kerek nyakrész, hosszú ujjú raglán ujjakkal

a színes variánsnál kontraszt színekben
mandzsettával

szabás oldalvarrásokkal

sima kötött anyagból készült, hosszú ujjú gyerek póló
keskeny szegély a póló színében

mandzsetta nélkül
szabás oldalvarrásokkal

fér	fipóló

férfi	póló

gyerek	póló

Single	Jersey,	100		%	pamut,	160	g/m

S	-	XXL

Single	Jersey,	100		%	pamut,	180	g/m

M	-	XXL

Single	Jersey,	100		%	pamut,	160	g/m

4	év/110	cm,	6	év/122	cm

8	év/134	cm,	10	év/146	cm,	12	év/158	cm∗∗
	12	év/158	cm	csak	ezekben	a	színekben	érhető	el:	00,	01,	05,	07,	15,	62,	63

∗	Anyagösszetétel:	szín	03	-	97	%	pamut,	3	%	viszkóz;	szín	12	-	85	%	pamut,	15	%	viszkóz 25
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min�ségi gyerek póló alacsonyabb grammsúllyal, oldalvarrásokkal
vékony bordás kötés� nyakszegély

a hátsó nyakszegély bels� oldalán díszít� szalag
meger�sített vállszalag

közepes grammsúlyú gyerek póló oldalvarrásokkal
keskeny nyakrész 5 % elasztán tartalommal

hátsó nyakszegély bels� oldalán díszít� szalag
meger�sített vállszalag

magas grammsúlyú min�ségi gyerek póló
kerek nyakrész

nyakrész és ujjvégek keskeny bordás kötés� szegéllyel kontraszt színekben

gyerek	póló

gyerek	póló

gyerek	póló

Single	Jersey,	100		%	pamut,	145	g/m

4	év/110	cm,	6	év/122	cm

8	év/134	cm,	10	év/146	cm,	12	év/158	cm∗∗

Single	Jersey,	100	%	pamut,	szilikonos	kezelés,	160	g/m

4	év/110	cm,	6	év/122	cm

8	év/134	cm,	10	év/146	cm

Single	Jersey,	100		%	pamut,	180	g/m

4	év/110	cm,	6	év/122	cm

8	év/134	cm,	10	év/146	cm,	12	év/158	cm

∗∗12	év/158	cm	a	31-es	szín	kivételével	minden	színben 17	. o

15	. o

25	. o

17	. o

15	. o

∗	Anyagösszetétel:	szín	03	-	97	%	pamut,	3	%	viszkóz;	szín	12	-	85	%	pamut,	15	%	viszkóz 27
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220

060702 070512∗

00 0212∗ 0501 06 15 07

NEW

DUO

00 0212∗ 0501 06 15 07

férfi	,	női		galléros	póló

Dupla	szegéllyel	a	gallér

és	az	ujjvégek	szélén

Az	anyag	színével	

megegyező	gombbal

Pique65	%	pamut,

35	%	poliészter

Pique,	65	%	pamut,	35	%	poliészter,	200	g/m

S	-	XXL

dupla, eltér� szín� csíkok a gallérnál és a mandzsettáknál
a gallér és az ujjak mandzsettái 1:1 bordás kötéssel

a bels� nyakrészen a póló anyagával megegyez� meger�sítés
oldalvarrással

vállmeger�sítés

GALLE�ROS PO� LO� K

∗	Anyagösszetétel:	85	%	pamut,	15	%	viszkóz 29

219

2

S	-	XXXL
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közkedvelt galléros pique póló
dupla szegéllyel a gallér és az ujjvégek szélén

3 gombbal az anyag színében
a gallér és az ujjvég egyforma anyagból

pique anyagból készült, rövid ujjú galléros pique póló
elegáns, n�ies szabás, amely kiemeli az alakot

meghosszabbított, keskeny gombolás 5 gombbal
dupla szegéllyel a gallér és az ujjvégek szélén

férfi	galléros	póló
Pique,	65	%	pamut,	35	%	poliészter,	200	g/m

S	-	XXXXL∗∗
XXXL	a	XXXXL	csak	ezekben	a	színekben	érhető	el:	00,	01,	02,	04,	05,	06,	07,	11,	12,	15

∗	Anyagösszetétel:	szín	03	-	97	%	pamut,	3	%	viszkóz;	szín	12	-	85	%	pamut,	15	%	viszkóz 31

2

Pique,	65	%	pamut,	35	%	poliészter,	200	g/m
2
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fér� magas grammsúlyú galléros póló
bevágással az oldalvarrásokon

gallér és az ujj szegélyek 1:1 bordás kötéssel
gombolópánt 3 gombbal

anyag színével megegyez� gombbal

n�i magas grammsúlyú galléros póló
bevágással az oldalvarrásokon

karcsúsított n�i szabás
gallér és az ujj szegélyek 1:1 bordás kötéssel

gombolópánt 5 gombbal

férfi	galléros	póló
Pique,	100	%	pamut,	220	g/m

női	galléros	póló
Pique,	100	%	pamut,	220	g/m

33
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fér� galléros póló közepes grammsúllyal
a gallér és az ujj szegélyek bordázott kötés� anyagból

gombolópánt 3 darab, az anyag színével megegyez� gombbal
bevágással az oldalvarrásokon

a mellzseb külön van csomagolva

n�i galléros póló közepes grammsúllyal, karcsúsított szabással
bevágással az oldalvarrásokon

gombolópánt 5 darab, az anyag színével megegyez� gombbal
a gallér és az ujj szegélyek bordázott kötés� anyagból

a mellzseb külön van csomagolva

férfi	galléros	póló
Pique,	100	%	pamut,	170	g/m

női	galléros	póló
Pique,	100	%	pamut,	170	g/m

∗	Anyagösszetétel:	85	%	pamut,	15	%	viszkóz 35
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92

galléros póló sima kötött anyagból
2 gomb az anyag színében

meger�sített vállszalag
1:1 bordás kötés� gallér

a póló oldalvarrással készül

fér� pólóing sima egyoldalas kötött anyagból
1:1 bordás kötésben végz�d� hosszú ujjak

az anyag színével megegyez� 2 gomb
váller�sít� szalagok és oldalvarrás

1:1 bordás kötés� gallér

sima kötés�, rövid ujjú gyerek pólóing
1:1 bordás kötés� gallér

hoszabbított gombolópánt az anyag színével megegyzez� 3 gombbal
a színes pólók ujjai és alsó részei kontraszt öltéssel vannak átvarrva

meger�sített vállszalag

unisex	galléros	póló

férfi	galléros	póló

Single	Jersey,	100 	%	pamut,	180	g/m

Single	Jersey,	100 	%	pamut,	180	g/m

Single	Jersey,	100 	%	pamut,	180	g/m
4	év/110	cm,	6	év/122	cm

8	év/134	cm,	10	év/146	cm,	12	év/158	cm
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∗	Anyagösszetétel:	szín	03	-	97	%	pamut,	3	%	viszkóz;	szín	12	-	85	%	pamut,	15	%	viszkóz 37
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� nom anyagból készült n�i rövid ujjú ing
karcsúsított szabással a n�i vonalakat hangsúlyozza

kihajtott gallérú
gombos megoldás

íves szegély
kétrészes ingnyakkal

min�ségi, jóesés� fér�  ing
a hátrész kialakítása kett�s szabással lett megoldva

a nagyobb mozgásszabadság érdekében
az elüls� részen rávarrott zseb, kett�zött karölt�varrás

gombos megoldás, az elüls� rész díszít�pánttal átdolgozva
kétrészes ingnyak

női	blúzférfi		ing

Kétrészes	ingnyakA	női	forma

hangsúlyozása

Puplin100	%	pamut

Puplin,	100	%	pamut,	120	g/m2

XS	-	XXL

Puplin,	100	%	pamut,	120	g/m2

S	-	XXL

INGEK
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jó min�ség� fér �ing, hosszú ujjal, lágy, nedvszívó anyagból
az elüls� rész bal oldalán rávarrt zseb található

az elüls� rész szélei visszahajtással vannak eltisztázva
gombolással záródik

kétrészes inggallér
az ing mandzsettája gombolással állítható

min�ségi n�i blúz 3/4-es ujjhosszal �nom anyagból
a derék és a mellbevarrásoknak

köszönhet�en nagyon jól illeszkedik, követi a n�i test vonalát
kétrészes inggallér

az elüls� szélek a szövet anyagával eltisztázva
a nyakig végig gombos (egy darab pótgombbal ellátva)

Az ingujj alsó része dekoratív hasítékkal
van díszítve, könnyen felhajtható mandzsettaként is hordható

a blúz alsó része ívesen szabva

férfi	ing
Puplin,	100	%	pamut,	125	g/m

	

női	blúz
Puplin,	100	%	pamut,	125	g/m

41
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00 0212∗ 0501 07 40

Összehúzható

zsinórral

Szövött	szalaggal

megerősítve

Bolyhos	belső	oldallal65	%	pamut,	35	%	poliészter

férfi	,	női,	gyerek	felső
Terry,	bolyhos	belső	oldallal,

65	%	pamut,	35	%	poliészter,	300	g/m

XS	-	XXL
10	év/146	cm,	12	év/158	cm

elüls� kenguru zsebekkel
bélelt kapucni összehúzható zsinórral

az alsó szegély és ujj mandzsettái 2:2-es bordás
kötés� anyagból, 5 %-os elasztánnal

váll-és a zsebrész díszvarrással díszítve
meger�sített hátsó nyakszegély

PULO�VEREK

∗	Anyagösszetétel:	 85	%	pamut,	15	%	viszkóz 43
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WW BB 3900 01 0714

dupla t�zés az ujjak, nyakrész és a pulóver alsó része körül
az alsó szegély, a nyakrész és az ujj szegély
1:1-es bordás kötés� anyag 5 % elasztánnal

Terry,	bolyhos	belső	oldallal,
férfi,	gyerek	felső65	%	pamut,	35	%	poliészter,	300	g/m

10	év/146	cm,	12	év/158	cm

p
u
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k

zsinórbehúzással állítható, hálóval bélelt kapucni
a váll-és a zsebrész díszvarrással díszítve

az alsó szegély és az ujj mandzsettái 2:2-es bordás
kötés� anyagból, 5 %-os elasztánnal

Terry,	bolyhos	belső	oldallal,	

férfi	felső65	%	pamut,	35	%	poliészter,	320	g/m

trendi n�i pulóver összehúzós kapucnival és zsebekkel a varrás struktúrájában
a kapucni széle, a díszít� zsinór és a pulóver oldalsó része kontraszt színekben

bels� része terry
az alsó szegély és az ujj szegély 2:2-es bordás kötés� anyag 5% elasztánnal

Bolyhos	belső	oldallal,	97	%	pamut,	3	%	elasztán,	280	g/m
női	felső

∗ Anyagösszetétel:	szín	03	-	97	%	pamut,	3	%	viszkóz;	 szín	12	-	85	%	pamut,	15	%	viszkóz 45
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min�ségi, galléros fér� fels�, a gallér bordázott kötés�
klasszikus szabás

bolyhos bels� oldal
az oldalsó részek, az alsó szegély, az ujj mandzsetták

és a zseb szegélyek bordázott kötés� anyagból

n�i galléros pulóver, a gallér bordázott kötés�
végig cipzáros, ezüst spirál cipzár

rugalmas ujj szegélyek
két elüls� kenguru zseb

oldalsó részek, alsó szegély, mandzsetta és a zseb szegélye
2:2-es bordás kötés�, hozzáadott elasztánnal

csíp�ig ér� hossz

férfi	felső
Terry,	bolyhos	belső	oldallal,

női	felső

65	%	pamut,	35	%	poliészter,	300	g/m

Terry,	bolyhos	belső	oldallal,

97	%	pamut,	3	%	elasztán,	300	g/m

p
u

ló
ve

re
k

∗	Anyagösszetétel:	 85	%	pamut,	15	%	viszkóz 47
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23
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luxus, végig cipzáras, uniszex, termovelúr dzseki
attraktív sportos design
rendkív�l meleg anyag

a vállak vízhatlan, kopásálló anyaggal fedve
két zseb rejtett cipzárral

az ujjak tép�zárral állíthatóak

unisex	polár

Vízálló	és	kopásálló

Rip	Stop	anyag

Az	ujjak	tépőzárral	

állíthatóak

Bolyhosodás

ellen	kezelve

100	%	poliészter

Polár,	100	%	poliészter,	360	 2g/m

Kiegészítő	anyag	210T	nejlon	Rip	Stop	PU	bevonattal
S	-	XXX

POLA� ROK

49
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polár anyagból készült kiváló min�ség� klasszikus
szabású dzseki két zsebbel

az alsó része elasztikus zsinórral összehúzható
a küls� részb�l bolyhosodás ellen kezelve

rugalmas mandzsetta

min�ségi, klasszikus szabású, n�i polár dzseki
az alsó része elasztikus zsinórral összehúzható

a küls� rész bolyhosodás ellen kezelve

a küls� rész bolyhosodás ellen kezelve

rugalmas mandzsetta

hagyományos szabású polár gyerek dzseki, két cipzáras zsebbel
végig  cipzáras

szabását tekintve a fér� és n�i dzsekik vonalát követi

férfi	polár

női	polár

gyerek	polár

Polár,	100	%	poliészter 2,	280	g/m

S-XXXX L∗

Polár,	100	%	poliészte 2r,	280	g/m

Polár,	100	%	poliészte 2r,	280	g/m

8	év/134	cm,	10	év/146	cm
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k

∗XXXL-es	méret	a	11-es	szín	kiv éte lével	minden	színben
∗XXXX L	csak	ezekben	a	színekben	érhető	el:	01,	02,	05,	23
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HV

min�ségi unisex mellény, klasszikus szabású
kett� elüls� cipzáros zseb, ferdén felvarrva
rugalmas zsinórral összehúzható alsó rész

a küls� rész bolyhosodás ellen kezelve 

praktikus összehúzható unisex sapka rugalmas zsinórral
a küls� rész bolyhosodás ellen kezelve

sálként is lehet használni
kiváló kiegészít� a termovelúr készlethez

meleg polár sál
élei dekoratív varrással

25 cm széles, ez lehet�vé teszi a különböz� viselési módokat
a küls� rész bolyhosodás ellen kezelve

unisex	polár	mellény

unisex	polár	sapka

Polár,	100	%	poliészter,	280	g/m

Polár,	100	%	poliészter,	240	g/m

univerzális

Polár,	100	%	poliészter,	230	g/m
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M	-	XXL

01

523	

OUTDOOR

fér�  bélelt kabát hosszabbított bels� ujjal
levehet� kapucni

végig cipzáras, gombokkal, kisebbített cipzárral a könnyebb mozgásért
2 elüls� cipzáras zseb és 2 zseb hajtókával

2 bels� zseb tép�zárral
ujjvég kétréteg� - a bels� mandzsetta bordás kötés�, elasztánnal

dekoratív mandzsetta gombbal a szélén és a hátulján
belül kötött gallér a nagyobb kényelemért

alkalmas nyomásra

férfi		dzseki

Kapucni	csatos	

pánttal	díszítve

Két	oldalsó	cipzáros	

zseb	és	két	hajtókával	

ellátott	zseb

Kettő	fémpatenttel

összekapcsolható

kapucni

100	%	poliészter

Külseje:	100	%	poliészter,	micro	fiber,
középső	réteg:	100	%	poliészter

belső	réteg:	100	%	poliés zter
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DUO

fér�, légátereszt� softshell kabát
levehet� kapucni

2 elüls� cipzáras zsebbel és 1 mellzsebbel (fekete cipzár minden szín esetén)
könnyen dekorálhatja a mellrészt a bels� cipzáron keresztül

állítható tép�zár az ujjaknál
alsó szegély elasztikus zsinórral összehúzható

n�i, légáterszt� softshell kabát
levehet� kapucni

karcsúsított
2 elüls� cipzáras zsebbel és 1 mellzsebbel (fekete cipzár minden szín esetén)

könnyen dekorálhatja a mellrészt a bels� cipzáron keresztül
állítható tép�zár az ujjaknál

alsó szegély elasztikus zsinórral összehúzható

férfi	softshell	kabát

női	softshell	kabát

Softshell,	94	%	poliészter,	6	%	elasztán,	légáteresztő	membrán,
100	%	poliészter	-	mikro	polár,	300	g/m2,	

14	000	mm-ig	vízálló,	2	000	g/m2/24	óra	légáteresztő
S	-	XXXL

Softshell,	94	%	poliészter,	6	%	elasztán,	légáteresztő	membrán,
100	%	poliészter	-	mikro	polár,	300	g/m2,	

14	000	mm-ig	vízálló,	2	000	g/m2/24	óra	légáteresztő

S	-	XXL
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DUO

DUO
víz-és szélálló, légátereszt� fér� softshell dzseki
a dzseki elején és hátán is fényvisszaver� csíkok

cipzáras két elüls� zseb fényvisszaver� csíkokkal, bal ujjon kis zsebbel
a mellrészen cipzáras bels� zseb a fülhallgató kivezetésére szolgáló nyílással

a dzseki ujjának alsó szegélye tép�zárral állítható
az alsó szegély rugalmas zsinórral összehúzható

víz-és szélálló, légátereszt� n�i softshell dzseki
a dzseki elején és hátán is fényvisszaver� csíkok

cipzáras, a cipzár alatt egy szeg�pánt van, ami egyben a cipzár fels� végét is védi
cipzáras két elüls� zseb fényvisszaver� csíkokkal, bal ujjon kis zsebbel

a mellrészen cipzáras bels� zseb a fülhallgató kivezetésére szolgáló nyílással
a dzseki ujjának alsó szegélye tép�zárral állítható

az alsó szegély rugalmas zsinórral összehúzható

férfi	dzseki

női	dzseki

Softshell,	94	%	poliészter,	6	%	elasztán,	légáteresztő	membrán,
100	%	poliészter,	300	g/m2,	

vízállóság	14	000	mm,	légáteresztőképesség	2	000	g/m2/24	óra
M	-	XXXL

Softshell,	94	%	poliészter,	6	%	elasztán,	légáteresztő	membrán,
100	%	poliészter,	300	g/m2,	

vízállóság	14	000	mm,	légáteresztőképesség	2	000	g/m2/24	óra

S	-	XXL
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könny� softshell kabát kapucnival - a kapucni összehúzható elasztikus zsinórral
a dzseki ujjának alsó szegélye tép�zárral állítható

2 oldalsó zsebbel
küls� mellzseb a varrás struktúrájában

fényvisszaver� elemek az ujjakon és a kapucnin
meghosszabbított hátsó rész

könny� softshell kabát kapucnival - a kapucni összehúzható elasztikus zsinórral
n�i alakot kiemel� karcsúsított szabás

2 oldalsó zsebbel
küls� mellzseb a varrás struktúrájában

fényvisszaver� elemek az ujjakon és a kapucnin
meghosszabbított hátsó rész

férfi	dzseki

női	dzseki

Softshell,	100	%	poliészter,	membrán,	100	%	poliészter,	210	g/m2

vízállóság	5	000	mm,	légáteresztőképesség	2	000	g/m2	/24	óra

M	-	XXXL∗

Softshell,	100	%	poliészter,	membrán,	100	%	poliészter,	210	g/m2

vízállóság	5	000	mm,	légáteresztőképesség	2	000	g/m2	/24	óra

S	-	XXL
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∗XXXL	csak	01-es	színben
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fér� szabadid� mellény
két elüls� cipzáros zseb a varrat mentén

az alsó szegély elasztikus zsinórral összehúzható
akasztófül

n�i szabadid� mellény
n�i alakot kiemel� karcsúsított szabás

két elüls�, cipzáros zseb a varrat mentén
az alsó szegély elasztikus zsinórral összehúzható

akasztófül

férfi	mellény
Softshell,	94	%	poliészter,	6	%	elasztán,

Polár,	100	%	poliészter,	280	g/m

Softshell,	94	%	poliészter,	6	%	elasztán,

Polár,	100	%	poliészter,	280	g/m

ou
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összehúzható könny� dzseki gallérba rejtett kapucnival és két zsebbel
a kapucni és az alsó rész zsinórral összehúzható

a széldzsekit a termék anyagával megegyez�,
cipzárral és akasztóval ellátott textilzacskóval együtt szállítjuk

100	%	poliészter,	poliamiddal

S	-	XXXL

ou
td

o
or

kontraszt bélés
két bels� mellzseb

akasztófül
cipzár a bélés oldalvarrásán a nyomáshoz 

való könny� hozzáférés érdekében

fér	fimellény

külső	anyag:	100	%	Nylon	Rip	Stop	210T,	ezüst	bevonattal
100	%	poliamid	a	belső	felületen,

bélés:	polár,	100	%	poliészter,	300	g/m2

M	-	XXXL

65

unisex	széldzseki
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DUO

fér� dzseki rugalmas zsinórral összehúzható, levehet� kapucnival
két bels� zseb a mellrészen

hosszabbított hátrész
rugalmas zsinórral összehúzható alsó szegély
cipzár a bélés oldalvarrásán a nyomáshoz és

hímzéshez való könny� hozzáférés érdekében

2 az 1-ben n�i dzseki levehet� ujjakkal és kapucnival
rugalmas zsinórral összehúzható, levehet� kapucni

a n�i alakot kiemel� karcsúsított szabás
két bels� zseb a mellrészen

hosszabbított hátrész
rugalmas zsinórral összehúzható alsó szegély
cipzár a bélés oldalvarrásán a nyomáshoz és

hímzéshez való könny� hozzáférés érdekében

férfi	dzseki

női	dzseki

külső	oldal:	Rip	Stop	belső	oldalán	ezüst	bevonattal,	100	%	nylon

belső	oldal:	polár,	100	%	poliészter

M	-	XXXL

külső	oldal:	Rip	Stop	belső	oldalán	ezüst	bevonattal,	100	%	nylon

belső	oldal:	polár,	100	%	poliészter

S	-	XXL

ou
td

o
or

67
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polár dzseki �uoreszkáló anyagból
cipzárral összehúzható

két elüls� cipzárral összehúzható rejtett zseb
a zseb márete nagy, kiterjed egészen az alsószegélyig

az alsó szegély elasztikus zsinórral összehúzható
az ujjak mandzsettái húzottak, a kabát akasztófüllel ellátva

az anyag bolyhosodás ellen kezelve
a 3M által gyártott hitelesített fényvisszaver� csíkokkal

a termék megfelel az EN ISO 20  471:2013 jól láthatóságot
biztosító ruházatra vonatkozó szabványnak (3.osztály)

a termék megfelel az EN ISO 13  688:2014
véd�ruházatra vonatkozó szabványnak

unisex	polár

3M	fényvisszaverő	

csíkokkal

Cipzárral	összehúzhatóPolár100	%	poliészter

Polár,	100	%	poliészter,	280	 2g/m

3M	fényvisszaverő	csíkokkal

M	-	XXX

471
Jól láthatósági

ruházat (3. osztály)

EN ISO 13 688
véd�ruházat

69

HIGH-VISIBILITY
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NEW

NEW

2

pulóver �uoreszkáló anyagból a törzs-és az ujjrészeknél, a bels� rész bolyhos,
fésült, az ujj mandzsettái és az alsó rész 1-1 bordázott kötés�ek

a 3M által gyártott hitelesített fényvisszaver� csíkokkal
a termék megfelel az EN ISO 20 471:2013 jól láthatóságot

biztosító ruházatra vonatkozó szabványnak (3. osztály)
a termék megfelel az EN ISO 13 688:2014 véd�ruházatra vonatkozó szabványnak

unisex póló �uoreszkáló anyagból az ujjakon
környakas 1:1 bordás kötéssel 100 % poliészterb�l

oldalvarrással
a 3M által gyártott hitelesített fényvisszaver� csíkokkal

megfelel az EN ISO 20 471:2013 jól láthatósági szabványnak (2. osztály)
megfelel az EN ISO 13 688:2014 véd�ruházatra vonatkozó szabványnak

unisex	pulóver
Single	Jersey,	100	%	poliészter,	300	g/m

3M	fényvisszaverő	csíkokkal

M	-	XXXL

	Interlock	pique,	55	%	pamut,	45	%	poliészter,	175	g/m h
ig

h-
vi

si
bi
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ty

EN ISO 20 471
Jól láthatósági

ruházat (3. osztály)

EN ISO 13 688
véd�ruházat

EN ISO 20 471
Jól láthatósági

ruházat (2. osztály)

EN ISO 13 688
véd�ruházat

71

unisex	póló

2

2

S	-	XXL
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5V9	

3V8	

NEW

NEW

NEW
hat paneles sapka � uoreszkáló anyagból

fényvisszaver� csíkkal a sildjében
re� excsíkokkal varrt tép�zárral állítható a méret

hímzett szell�z�nyílásokkal ellátva

2 az 1-ben (sapka és sál) � uoreszkáló színekben 
a fels� részen zsinórral összehúzható

a küls� részen az anyag bolyhosodás ellen kezelve

fényvisszaver� sál jól láthatósági re� excsíkokkal ellátva 
az alsó részek mindkét oldalon varrottak

oldalvarrással készült
többfunkciós (a csomagoláson feltüntetve a viselési lehet�ségek)

unisex	sapka

unisex	sapka

Krepp,	60	%	pamut,	40	%	poliészter,	220	g/m

állítható

Polár,	100	%	poliészter,	240	g/m

Single	Jersey,	100	%	poliészter,	190	g/m

fényvisszaverő	csíkokkal
univerzális

h
ig

h-
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si
bi
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ty
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2

unisex	sál

2

általános	felnőtt	méret

2
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NEW

2

felöltését megkönnyítik a tép�zárak és az oldalsó részen található széles gumírozás
használati utasítás mellékelve

az M-es méret Tm 160�176 cm, Mb 84�108 cm részére alkalmas
az XXL-es méret Tm 184�192 cm, Mb 110�140 cm részére alkalmas

a termék megfelel az EN ISO 20 471:2013 jól láthatóságot biztosító
ruházatra vonatkozó szabványnak (2. osztály)  

a termék megfelel az EN ISO 13 688:2014 véd�ruházatra vonatkozó szabványnak

�uoreszkáló anyag, fényvisszaver� anyagból készült, rávarrt csíkok
tájékoztató lap

tép�záras záródás
a 31-es méret megfelel a 101�119 cm-es

testmagasságnak és az 56�60 cm-es mellb�ségnek
a 32-es méret megfelel a 122�134 cm-es

testmagasságnak és a 62�68 cm-es mellb�ségnek
a termék megfelel az EN 1150:1999 szabványnak

praktikus hátizsák �uoreszkáló anyagból
fényvisszaver� csíkokkal ellátva

fényvisszaver� részek a hátizsák sarkaiban
dupla zsinórral összehúzható

bels� cipzáras zseb

biztonsági	mellény

gyerek	biztonsági	mellény

unisex/gyerek	hátizsák

Láncrendszerű	kötött	kelme,	100	%	fényvisszaverő	poliészter,	

Silver	Fabric	DM	D1002,	retroreflex	csíkok,

100	%	poliészter,	tanúsítvánnyal	rendelkező

M,	XXL

Fluoreszkáló	anyag	100	%	poliészter,	fényvisszaverő

csíkok	Silver	Fabric,	100	%	poliészter

TM:	119	cm-ig,	TM:	134	cm-ig

2Oxford,	100	%	poliészter,	70	-	80	g/m
univerzális	

h
ig

h-
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ty

EN ISO 20 471
Jól láthatósági

ruházat (2. osztály)

EN ISO 13 688
véd�ruházat

EN 1150
jól láthatósági 
véd�ruha nem

szakmai használatra

75
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unisex galléros póló sportolásra és mindennapi viseletre
légátereszt, gyorsan száradó anyagból

oldalvarrásokkal
a gallér 1:1 bordás kötés�

3 gombos, a színnel megegyez� gombok

unisex	póló

Szalagos	meger ősítés

a	nyak	és	váll	részen

3	gomb os,	a	színnel

mege gyező	gomb ok

	Interlock	pique100	%	poliészter

	Interlock	pique,	100	%	poliészter,	150	g/m

S	-	XL

77
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modern póló lágy, sima anyagból
érdekes, asszimmetrikus nyakkivágás

a póló oldalvarrással készül

n�i póló sportra és mindennapi viseletre
légátereszt�, gyorsan száradó anyagból 

karcsúsított oldalvarrásokkal
környakas, keskeny perem� azonos anyagból

nyakpánt

férfi/gyerek	póló
	Interlock	pique,	100	%	poliészter,	150	g/m

6	év/122	cm,	8	év/134	cm,	10	év/146	cm

	Interlock	pique,	100	%	poliészter,	150	g/m

	

n�i top, szélesebb vállrésszel és csinos csónaknyakkal
kar- és nyakkivágás az alapanyagból készült szegéllyel

a top csíp�része az elüls� és hátsó részen díszít� varratokkal van ellátva,
a top fels� része fordított megoldású

enyhén sz�kített szabás, oldalvarrással
alkalmas sportolásra és egész napos viseletre is

	Interlock	pique,	100	%	poliészter,	150	g/m

79

női	póló

2

XS	-	XXXL

2

XS	-	XL

2

S	-	XXL
női	top
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modern atléta szélesebb vállrésszel, választóvarrattal formázva
a formázott szálaknak köszönhet�en alkalmas sportoláshoz

kar-és nyakkivágás az alapanyagból készült szegéllyel
a re�excsíkkal paszpólozott oldalvarrás növeli viselet

közben az észrevehet�séget és biztonságot

kényelmes, laza rövidnadrág, szélesebb nadrágszárral
a derékcsík oldalára kis bels� zseb van varrva

oldalvarrás nélküli szabás
bevarrt gumival összehúzott derékrész

hordható külön vagy a Playtime atlétával szettben

férfi/gyerek	atléta
	Interlock	pique,	100	%	poliészter,	150	g/m

6	év/122	cm,	8	év/134	cm
10	év/146	cm,	12	év/158	cm

	Interlock	pique,	100	%	poliészter,	150	g/m

6	év/122	cm,	8	év/134	cm

10	év/146	cm,	12	év/158	cm

81

férfi/gyerek	rövidnadrág

2

S	-	XXL

2

S	-	XXXL
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kényelmes szabadid� fér�/gyerek nadrág
2 oldalsó zsebbel

elasztikus rugalmas derékpánt
egyenes szárú

n�i szabadid� nadrág
kellemes elasztikus anyag

két bels� zsebbel
rugalmas derékrész, bevarrt gumival

a nadrág alsó szegélye zsinórral összehúzható

n�i szoknya, benne azonos anyagból készült rövidnadrággal
az elasztán adalékanyaggal ellátott anyag biztosítja a szoknya állandó formáját

a derékrészben összehúzó zsinór van
a szoknya "A" alakú szabása szabad mozgást biztosít

férfi/gyerek	melegítőnadrág

női	nadrág

Terry,	fésült,	65	%	pamut,

35	%	poliészter,	300	g/m

10	év/146	cm,	12	év/158	cm

	

Single	Jersey,	95	%	pamut,	5	%	elasztán,	200	g/m

Single	Jersey,	95	%	pamut,	5	%	elasztán,	200	g/m

∗	Anyagösszetétel:	szín	03	-	97	%	pamut,	3	%	viszkóz;	szín	12	-	85	%	pamut,	15	%	viszkóz 83

női	szoknya

2

S	-	XXXL

2

S	-	XXL

2

XS	-	XL
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6 paneles sapka vastag fésült pamutból
elöl a napellenz�be varrt eltér� szín� csíkkal

rézcsattal állítható méret
körben hímzett kis szell�ztet� nyílások

unisex	baseball	sapka

Rézcsattal

állítható	méret

Kontraszt	színben

bevarrt	szalag

Krepp,	fésült100	%	pamut

Krepp,	100%	fésült	pamut,	380	g/m

állítható

SAPKA� K

85

2
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6 paneles sapka vastag pamutból
rézcsattal állítható méret

körben hímzett kis szell�ztet� nyílások
széles színtartomány

6 paneles gyerek baseball sapka, vastag pamutból
tép�zárral állítható méret

körben hímzett kis szell�ztet� nyílások

unisex	baseball	sapka
Krepp,	100%	fésült	pamut,	380	g/m

állítható

Krepp,	100%	fésült	pamut,	380	g/m
állítható

87

gyerek	baseball	sapka

2

2
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5 paneles sapka, vastag pamutból
rézcsattal állítható méret

körben hímzett kis szell�ztet� nyílások

modern puha pamutvászonból készült sapka
körülvarrt szell�z�nyílások
mérete tép�zárral állítható

unisex	baseball	sapka
Krepp,	100%	fésült	pamut,	380	g/m

Szövetborítás,	100	%	pamut,	230	g/m
állítható
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unisex pamut kalap
steppelt karima

körben hímzett kis szell�ztet� nyílások

gyerek pamut kalap
steppelt karima

körben hímzett kis szell�ztet� nyílások

unisex	kalap

gyerek	kalap

Krepp ,	100	%	pamut,	260	g/m

Krepp,	100	%	pamut,	260	g/m

89

2

állítható

unisex	baseball	sapka
2

2

univerzális,	fejkerület	61	cm

2

6	-	9	éves,	fejkerület	56	cm
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NEW

divatos, háromszög alapú pamut sál
használható trendi kiegészít�ként sportoláshoz vagy szabadid�ben

az élek mentén varrással díszítve

rugalmas háromszöglet� kend�
divatos kiegészít� sporthoz és szabadid�höz is egyaránt

a kend� szélei körbe vannak szegve

trendi, rugalmas-elasztikus tubuláris (cs� alakú kend�)
többfunkciós (viselése feltüntetve a csomagoláson)

nyári napellenz�
a bels� rész frottír hurkolású anyag, kellemes viseletet

és jobb nedvszívó képességet biztosít
m�anyag csattal állítható méret

unisex/gyerek	kendő

unisex/gyerek	kendő

unisex/gyerek	kendő

Single	Jersey,	100	%	pamut,	160	g/m

	

Interlock,	100	%	poliészter,	120	g/m
	

Single	Jersey,	100	%	poliészter,	135	g/m
	

Krepp,	100	%	pamut
állítható

sa
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k
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2

68	x	68	cm

unisex	napellenző

2

65	x	65	cm

2

50	x	26	cm
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fülvéd�s meleg téli sapka
a homlokrészt m�sz�rme díszíti és melegíti

áll alatti m�anyag kapocs

Külső	rész:	Rip	Stop,	100	%	poliamid,
belső	rész:	korall	polár,	100	%	poliészter

S,	L

fülvéd�s softshell sapka
tép�zárral állítható méret

a fülvéd�k elrejthet�k a sapka belsejében

Softshell,	94	%	poliészter,	6	%	elasztán,
Polár,	100	%	poliészter

univerzális

sa
p

ká
k
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unisex	baseball	sapka

unisex	téli	sapka
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min�ségi kötött frottír anyagból, hímzésre alkalmas
kellemesen puha és jó nedvszívó, sz�tt bord�r mintával díszítve mindkét szélén

akasztófülként is használható sz�tt címke

törölköző

fürdőlepedő

Szövött	címkePuha	és	jó	nedvszívóSzőtt	bordűr

mintával	díszítve

100	%	pamut

Frottír,	100	%	pamut,	450	g/m
50	x	100	cm
70	x	140	cm

FROTTÍR

95

2
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min�ségi kötött frottír anyagból, hímzésre alkalmas
puha és jó nedvszívó, szegély nélkül

akasztófülként is használható sz�tt címke

min�ségi kötött frottír anyagból, hímzésre alkalmas
puha és jó nedvszívó, szegély nélkül

akasztófülként is használható sz�tt címke

kis	törölköző
Frottír,	100	%	pamut,	350	g/m

Frottír,	100	%	pamut,	350	g/m

70	x	140	cm

mutatós fürd�köpeny jó min�ség� frottír anyagból
nyomásra és hímzésre alkalmas

sálgallér, rávarrt zseb, felhajtható ujjak, öv és akasztó

Frottír,	100	%	pamut,	430	g/m

107

törölköző,	fürdőlepedő
2

50	x	100	cm

2

30	x	50	cm

2

S,	L,	XXL
unisex	fürdőköpeny
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kisméret�, vászon bevásárlótáska
hímzésre és nyomtatásra egyaránt alkalmas

két vállszíjjal ellátva
vállon és kézben is hordható

praktikus és könnyen tárolható, kézitáskában is elfér

nagyméret�, vászon bevásárlótáska, jó min�ség�, er�s szövetb�l
két vállszíjjal ellátva

vállon és kézben is hordható
praktikus és könnyen tárolható, kézitáskában is elfér

közepes méret� bevásárló táska nem szövött kelméb�l
két vállszíjjal ellátva

praktikusan helyettesíti a m�anyag táskákat

bevásárlótáska

bevásárlótáska

bevásárlótáska

Szövetborítás,	100	%	pamut,	90	g/m

Szövetborítás,	100	%	pamut,	280	g/m

táska	mérete:	45	x	40	cm,	táskafül	mérete:	55	cm

TA� SKA� K

99

2

táska	mérete:	42	x	38	cm,	táskafül	mérete:	60	x	2,5	cm

2

táska	mérete:	43	x	43	x	12	cm,	táskafül	mérete:	70	x	2,5	cm

2100	%	polipropilén,	nem	szövött	textil,	90	g/m
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nem szokványos tervezés� kedvelt táska, bevásárláshoz vagy szabadid�s használatra
kell�en nagy a vállon hordáshoz, viszont könnyen összehajtható egy kis tartóba

kis táska apróságok tárolásához
a táska szegélyezett peremei biztosítják az elégséges teherbíró képességet

praktikus hátizsák fényvisszaver� elemekkel
2 húzózsinórral

bels� zseb - cipzárral ellátva

bevásárlótáska
táska	mérete:	40	x	40	cm,	táskafül	méret:	50	x	3,5	cm

Oxford,	100	%	poliészter,	70–80	g/m
univerzális

tá
sk

á
k

101

2

2

2Szövetborítás,	100	%	poliészter,	40	g/m

unisex/gyerek	hátizsák
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