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Zaprojektowane, 
aby wzmocnić poczucie 
WSPÓLNOTY
ID® Identity
Praca zespołowa to wspólne pokonywanie 
wyzwań i dzielenie się sukcesami. Często 
między różnymi działami w biurze, a nawet 
ponad granicami państwowymi. 
Jako współpracownicy nie koncentrujemy 
się na tym, co nas wyróżnia, ale na naszych 
wspólnych celach i codziennych obowiązkach. 

Kierując się zamiłowaniem 
do ponadczasowego wzornictwa  
z nowoczesnym akcentem, prezentujemy 
nasze nowe produkty na rok 2020, które mają 
wzmocnić poczucie wspólnoty i tożsamości.

Korzystaj z zalet.
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Masz przed sobą nieco nietypowy mały 
podręcznik, który dotyczy stanowiska ID® 
w zakresie takich zagadnień jak jakość, 
zrównoważony rozwój i odpowiedzialność. 
Używaj go jako źródła inspiracji i miej za-
wsze pod ręką.

The right
CHOICE

QUALITY, SUSTAINABILITY, RESPONSIBILITY

THE RIGHT CHOICE



ID®  DISTRIBUTOR CUSTOMER ID® DESIGNER
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Od pomysłu do 
UNIKALNEGO
PROJEKTU
Firma ID® od wielu lat opracowuje całościowe koncepcje 
odzieży roboczej, które wpisują się w system identyfikacji 
wizualnej przedsiębiorstwa, dla międzynarodowych 
korporacji. Są to rozwiązania, które wzmacniają wizerunek 
klienta, a jednocześnie spełniają najwyższe wymogi 
w zakresie jakości, bezpieczeństwa i logistyki. 

Dostosowane do Twoich potrzeb
ID® Direct to nasz sposób na spełnienie Twoich życzeń. 
Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby sprostać Twoim 
wymaganiom w przypadku produkcji niestandardowych 
i marek własnych. Zapewniamy zespół doświadczonych 
specjalistów w zakresie wzornictwa, zaopatrzenia, jakości 
oraz logistyki.



id
en
tit
y

id
en
tit
y

ide
nt
ity

id
en
tit
y

id
en
tit
y

ide
nt
ity

5

Partnerstwo, które daje pewność
Jako klient ID® zyskujesz dostęp do atrakcyjnych ofert 
zakupu towarów od naszej sieci producentów. Dzięki 
temu możesz czuć się bezpiecznie, mając pewność, że 
nabywane artykuły zostały wytworzone i dostarczone 
mając na uwadze zarówno efektywność kosztową, jak i 
odpowiedzialność społeczną oraz ochronę środowiska. 
Wszystkie nasze produkty spełniają rygorystyczne wymogi 
w zakresie kwestii związanych z etyką i ekologią. Chętnie 
odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące posiadanych 
przez nas certyfikatów.

ID® Direct - w skrócie
• Produkcja i logistyka planowane wspólnie z klientem.
• Specjalnie zaprojektowane produkty.
• Niezliczone możliwości kombinacji.
• Wysokie bezpieczeństwo dostaw.
•  Identyczny proces produkcji jak w przypadku oferty 

standardowej.

ID® Direct oferuje cały wachlarz możliwości w zakresie 
produkcji spersonalizowanych lub pod marka własną. 
Przeczytaj o poszczególnych etapach produkcji - od 
pomysłu do produktu finalnego. Czytaj więcej na www.
id.dk/pl/products/id-direct.

ID® Service - zakupy w jednym miejscu
ID® Service to nasz dział personalizacji odzieży . W celu 
zapewnienia naszym Klientom najlepszych rozwiązań, 
dysponujemy sprzętem odpowiednim do wykonania 
transferów, naszywek, chipów, kodów kreskowych itp.  



The wardrobe 
starts here 
with the T-shirt
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7T-SHIRTY

T-shirty ID® to jakość oparta na 37-letniej 
wiedzy i doświadczeniu w produkcji 
odzieży. Nasze produkty są niezwykle 
wytrzymałe, zachowują kolor i są dobrze 
skrojone. W naszej ofercie znajdziesz wiele 
modeli w różnych przedziałach cenowych 
– na promocje, jako odzież robocza lub 
codzienna. Nasze podstawowe produkty są 
zawsze dostępne w magazynie, dzięki czemu 
zamówienia realizowane są szybko i bez 
opóźnień.

T-shirty



NEW 
STYLE
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100 % bawełna  |  175g  |  S - 4XL

100 % bawełna  |  175g  |  S - 4XL

CORE Slub Tee | DamskiNR 0537

CORE Slub Tee | MęskiNR 0536

Ekskluzywny, wysokiej jakości t-shirt typu slub o swobodnym kroju. Okrągły dekolt wykończony na surowo.  
Dół rękawów podwinięty, z ozdobnymi przeszyciami.

Ekskluzywny, wysokiej jakości t-shirt typu slub o swobodnym kroju. Okrągły dekolt wykończony na surowo.  
Dół rękawów podwinięty, z ozdobnymi przeszyciami.

Mint

Mint

Olive

Olive

Navy

Navy

Blue

Blue

Black

Black

Dark bordeaux

Dark bordeaux

White

White
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NEW 
COLOUR
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Męski T-shirt T-TIME®NR 0510

Damski T-shirt T-TIME® NR 0512

Light blue Turquoise Navy BlackBordeauxRedWhite

Turquoise

Light blue

Royal blue BlackIndigo Navy

Olive PurpleMocca

Apple Lime

Green

YellowOrangeBordeauxRedPink

CharcoalSnow melange Grey melange Anthracite melangeSandPuttyWhite

Klasyczny damski T-shirt z okrągłym dekoltem wykończonym wąskim ściągaczem. Rozcięcia po bokach.
100% bawełna | 175g | S - 6XL | 5XL + 6XL dostępne wyłącznie w kolorach white, black i navy | T-TIME®

Klasyczny T-shirt z okrągłym dekoltem, wykończonym poczwórnym ściągaczem. Taśmy wzmacniające na karku  
i w ramionach. Zachowuje swój kształt nawet po wielokrotnym praniu.

 100% bawełna | Grey melange: 90% bawełna / 10% wiskoza | Snow melange: 98% bawełna / 2% wiskoza | Anthracite melange: 60% bawelna /  
40% poliester | 175g | S - 6XL | 5XL + 6XL dostępne wyłącznie w kolorach white, black, navy i royal blue | T-TIME®

Mint
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Męski T-shirt T-TIME® | kieszonkaNR 0550

 Męski T-shirt T-TIME® | V-neckNR 0514

Męski T-shirt T-TIME® | slimlineNR 0502

NavyWhite BlackRed Light blue Azure

BlackAzure Navy

TurquoiseWhite Red Lime

BlackNavy

Bardzo wytrzymały t-shirt z kieszenią na piersi. Dekolt wykończony poczwórnym ściągaczem. Taśma wzmacniająca przy 
szyi. Zachowuje kształt nawet po wielokrotnym praniu.

65% poliester / 35% bawełna | 190-200g | S - 3XL | T-TIME®

Klasyczny T-shirt - model slimline. Dekolt w serek wykończony wąskim ściągaczem.
100% bawełna | 175g | S - 2XL | T-TIME®

T-shirt - model slimline, z wąskim ściągaczem i taśmą wzmacniającą na karku.
100% bawełna | 175g | S - 3XL | T-TIME®



13T-SHIRTY

Męski Golf T-TIME®NR 0546

Anthracite melange

Navy Black

White

Golf z długimi rękawami. Dodatkowy elastyczny ściągacz przy szyi. Mankiety wykonane ze ściągacza.

100% bawełna | Melange: 60% bawełna / 40% poliester | 200g | S - 2XL | T-TIME®

Męski T-shirt YESNR 2000

Navy Black

Light blue Turquoise

OrangeWhite

Lime

Putty Red

Klasyczny T-shirt promocyjny z okrągłym dekoltem, wykończonym poczwórnym, wąskim ściągaczem i taśmą 
wzmacniającą na linii szyi.

100% bawełna | 145-150g | S - 3XL | YES
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Męski T-shirt GAMENR 0500

Black

Royal blue

Navy

Light blue

Yellow

White

Cyan

Lime

Snow melange

Bottle green

Grey melange

Purple

Red

Klasyczny T-shirt z okrągłym dekoltem, czterowarstwowym ściągaczem oraz taśmami wzmacniającymi na linii szyi  
i ramion. Poddany procesowi wykurczania w celu zapewnienia stabilności.

100% bawełna | Grey melange: 90% bawełna / 10% wiskoza | Snow melange: 98% bawełna / 2% wiskoza | 160g | S - 3XL | GAME
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NEW 
COLOUR

17T-SHIRTY

CORE O-neck teeNR 0540

White Charcoal melange

Olive

Olive

Navy

Navy

Black

Mint

Mint

Blue melange

Grey melange

Dopasowany T-shirt o modnym kroju. Idealnej wielkości okrągły dekolt, przy szyi i rękawach wąskie ściągacze oraz 
przeszycia przy nasadzie rękawów i u dołu koszulki.

100% bawełna | Charcoal mel. / blue mel.: 60% bawełna / 40% poliester | Grey melange: 90% bawełna / 10% wiskoza |
160g | S - 3XL | GAME

CORE O-neck tee | damski NR 0541

Charcoal melange

BlackBlue melange

Grey melangeWhite

Damski T-shirt o modnym kroju. Idealnej wielkości okrągły dekolt, przy szyi i rękawach wąskie ściągacze oraz przeszycia 
przy nasadzie rękawów i u dołu koszulki.

100% bawełna | Charcoal mel. / blue mel.: 60% bawełna / 40% poliester | Grey melange: 90% bawełna / 10% wiskoza | 
160g | S - 3XL | GAME



NEW 
COLOUR
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CORE V-neck tee | damskiNR 0543

Charcoal melange

BlackBlue melange

Grey melangeWhite

Dopasowany damski T-shirt o modnym kroju. Idealnej wielkości dekolt w kształcie litery V, przy szyi i rękawach wąskie 
ściągacze oraz przeszycia przy nasadzie rękawów i u dołu koszulki

100% bawełna | Charcoal mel./blue mel.: 60% bawełna / 40% poliester | Grey melange: 90% bawełna / 10% wiskoza | 
160g | S - 3XL | GAME

CORE V-neck teeNR 0542

Charcoal melange

BlackBlue melange

Grey melangeWhite

Dopasowany T-shirt o modnym kroju. Idealnej wielkości dekolt w kształcie litery V, przy szyi i rękawach wąskie 
ściągacze oraz przeszycia przy nasadzie rękawów i u dołu koszulki.

100% bawełna | Charcoal mel./blue mel.: 60% bawełna / 40% poliester | Grey melange: 90% bawełna / 10% wiskoza | 
160g | S - 3XL | GAME

Olive

Olive

Navy

Navy

Mint

Mint



19T-SHIRTY



20 

ID
®
 ID

EN
TI

TY
  K

O
LE

KC
JA

 2
02

0



NEW 
COLOUR

21T-SHIRTY

Męski T-shirt InterlockNR 0517

Indigo Navy BlackAzure

Purple Light blue TurquoiseGreen

CharcoalWhite Red LimeGrey melange

Klasyczny T-shirt wykonany z dzianiny o splocie interlock i wykończeniem antypilingowym. Okrągły dekolt wykończony 
wąskim ściągaczem.

100% bawełna | Melange: 90% bawełna / 10% wiskoza | 210-220g | S - 3XL | GAME

Damski T-shirt InterlockNR 0508

BlackTurquoise Azure Indigo NavyLight bluePurple

RedGrey melange LimePinkWhite

100% bawełna | Melange: 90% bawełna / 10% wiskoza | 210-220g | S - 4XL | 4XL dostępny wyłącznie w kolorach white i light blue | GAME

Damski T-shirt wykonany z dzianiny o splocie interlock z wykończeniem antypilingowym. Lekko dopasowany.

Mint

Mint

Dark bordeaux

Dark bordeaux



NEW 
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Damski T-shirt Interlock | V-neckNR 0506

Azure Indigo

Navy Black

Turquoise

White

Purple

Red Dark bordeaux

Light blueLime Mint

Pink

Damski T-shirt z dekoltem w serek, wykonany z dzianiny o splocie interlock z wykończeniem antypilingowym.  
Lekko dopasowany.

100% bawełna | 210-220g | S - 4XL | 4XL dostępny wyłącznie w kolorach white i light blue | GAME
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NEW 
COLOUR

25T-SHIRTY

Męski T-shirt Interlock | długi rękawNR 0518

Light blue Azure

Grey melange

BlackNavy

Red Mint

Mint

Indigo

White Charcoal Dark bordeaux

Dark bordeaux

Klasyczna koszulka z długimi rękawami wykonana z dzianiny o splocie interlock i wykończeniem antypilingowym. 
Okrągły dekolt wykończony wąskim ściągaczem.

100% bawełna | Melange: 90% bawełna / 10% wiskoza | 210-220g | S - 3XL | GAME

Damski T-shirt Interlock | długi rękawNR 0509

Indigo Navy BlackTurquoise Azure

RedWhite

Light blue

Grey melange Purple

Damska koszulka z długimi rękawami wykonana z dzianiny o splocie interlock z wykończeniem antypilingowym. 
Lekko dopasowana.

100% bawełna | Melange: 90% bawełna / 10% wiskoza | 210-220g | S - 4XL | 4XL dostępny wyłącznie w kolorach white i light blue | GAME
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Męski T-shirt Rib 1X1 NR 0538

Grey melange BlackWhite

T-shirt wykonany z dzianiny ściągaczowej 1x1. Okrągły dekolt i rękawki wykończone wąskim ściągaczem.

100% bawełna | Melange: 90% bawełna / 10% wiskoza | 210-220g | S - 3XL | GAME

Damski T-shirt Rib 1X1NR 0539

Grey melange BlackWhite

Damski T-shirt wykonany z dzianiny ściągaczowej 1x1. Okrągły dekolt i rękawki wykończone wąskim ściągaczem.  
Lekko dopasowany.

100% bawełna | Melange: 90% bawełna / 10% wiskoza | 210-220g | S - 3XL | GAME

Męski T-shirt Granddad Rib 1X1NR 0504

White

Koszulka z długimi rękawami wykonana z dzianiny ściągaczowej 1x1, z guzikami ton w ton, okrągłym dekoltem 
wykończonym wąskim ściągaczem.

100% bawełna | Melange: 90% bawełna / 10% wiskoza | 210-220g | S - 2XL | GAME

BlackGrey melange
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Damski Top StretchNR 0592

BlackWhite

92% bawełna / 8% elastan | 180-190g | XS - 3XL | GAME

Damski top z bawełny z dodatkiem stretchu. Dekolt i linia pachy 
 wykończone efektownym płaskim szwem. Lekko dopasowany.

Damski Top Stretch | długość ekstraNR 0593

Damski top z bawełny z dodatkiem stretchu. Dekolt i linia pachy wykończone efektownym płaskim szwem.  
Lekko dopasowany. Długość ekstra.

BlackWhite

92% bawełna / 8% elastan | 180-190g | XS - 3XL | GAME

Męski Podkoszulek Rib 1x1NR 0501

BlackWhite

Męski podkoszulek wykonany z dzianiny ściągaczowej 1x1. Wąski ściągacz przy szyi i w okolicach pach. 

100% bawełna | 210-220g | S - 3XL | GAME

Damski Podkoszulek Rib 1x1NR 0505

BlackWhite

Damski podkoszulek wykonany z dzianiny ściągaczowej 1x1 z głębokim dekoltem. Wąski ściągacz przy szyi i w okolicach 
pach. Lekko dopasowany.

100% bawełna | 210-220g | S - 2XL | GAME
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31T-SHIRTY

Damski T-shirt StretchNR 0590

Purple Turquoise BlackWhite Coral Cerise Lime

Damski T-shirt z bawełny z dodatkiem stretchu. Dekolt wykończony lamówką, przeszytą efektownym płaskim szwem. 
Lekko dopasowany.

92% bawełna / 8% elastan | 180-190g | XS - 3XL | GAME

Damski T-shirt Stretch | rękaw 3/4NR 0591

Damski T-shirt z rękawami długości 3/4 z bawełny z dodatkiem stretchu. Dekolt wykończony lamówką, przeszytą 
efektownym płaskim szwem. Lekko dopasowany.
92% bawełna / 8% elastan | 180-190g | XS - 3XL | GAME

LimeCerise BlackCoral TurquoiseWhite Purple

Męski T-shirt StretchNR 0594

BlackGrey melange Lime TurquoiseWhite

T-shirt z bawełny z dodatkiem stretchu, gwarantującym optymalne dopasowanie do sylwetki. Okrągły dekolt 
wykończony wąskim ściągaczem. Model slimline.

95% bawełna / 5% elastan | Melange: 75% bawełna / 20% wiskoza / 5% elastan | 190-200g | S - 3XL | GAME
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Koszulka polo to niezbędny element 
w każdej garderobie. Jest praktyczna 
i trwała. To także świetna alternatywa 
dla klasycznej koszuli. Idealna do pracy 
i wypoczynku. Oferujemy największy 
wybór kolorów i rozmiarów na rynku 
oraz szeroką gamę różnych fasonów 
koszulek polo. Zawsze można 
mieć pewność najwyższej jakości 
ID®: trwałości koloru i idealnego 
dopasowania, nawet po wielokrotnym 
praniu.

Koszulki polo



Always practical  
      Always stylish

33KOSZULKI POLO
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NEW 
STYLE

35KOSZULKI POLO

 Damska koszulka polo | kontrastowa taśmaNR 0531

Męska koszulka polo | kontrastowa taśmaNR 0530

Dopasowana koszulka polo z kontrastowym paskiem na ramionach i rękawach. Kołnierzyk również z kontrastowym 
paseczkiem. Zapięcie na białe guziki. Rozcięcia w boczkach.

Dopasowana koszulka polo z kontrastowym paskiem na ramionach i rękawach. Kołnierzyk również z kontrastowym 
paseczkiem. Zapięcie na białe guziki. Rozcięcia w boczkach.

80 % bawełna / 20 % poliester  |  Grey melange: 90 % bawelna / 10 % wiskoza  |  210-220g  |  S - 4XL

80 % bawełna / 20 % poliester  |  Grey melange: 90 % bawelna / 10 % wiskoza  |  210-220g  |  S - 4XL

RedGrey melange Mint

Mint

Navy

Navy

Black

Black

Red

Red

Grey melange

Grey melange
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Damska koszulka polo biznes | StretchNR 0535

Męska koszulka polo biznes | StretchNR 0534

Koszulka polo biznes wykonana z dzianiny single jersey. Kołnierzyk collar stand. Rękawy wykończone trwałym 
mankietem wykonanym z dzianiny bazowej. Elegancki materiał w kontrastowym kolorze wewnątrz kołnierza oraz 

pod plisą guzikową. Podkreślające biznesowy charakter koszulki guziki two-tone. Małe, eleganckie rozporki w bokach. 
Wysokiej jakości, lekka dzianina z dodatkiem stretchu gwarantuje komfort użytkowania i swobodę ruchów.

Koszulka polo biznes wykonana z dzianiny single jersey. Kołnierzyk collar stand. Rękawy wykończone trwałym 
mankietem wykonanym z dzianiny bazowej. Elegancki materiał w kontrastowym kolorze wewnątrz kołnierza oraz 

pod plisą guzikową. Podkreślające biznesowy charakter koszulki guziki two-tone. Małe, eleganckie rozporki w bokach.  
Wysokiej jakości, lekka dzianina z dodatkiem stretchu gwarantuje komfort użytkowania i swobodę ruchów.

95% bawełna / 5% elastan | 185g | XS - 3XL

95% bawełna / 5% elastan | 185g | S - 4XL

White

White

Silver grey

Silver grey

Red

Red

Light blue

Light blue

Azure

Azure

Navy

Navy

Black

Black
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39KOSZULKI POLO

ACTIVEQUICK DRY+

ACTIVEQUICK DRY+

Damska koszulka polo ActiveNR G11006

Męska koszulka polo Active NR G21006

Ekskluzywna koszulka polo GEYSER wykonana z dzianiny typu cotton-like odprowadzającej wilgoć. Atrakcyjny dziany 
kołnierzyk, gwarantujący idealne dopasowanie. Rękawki wykończone elastycznym ściągaczem. Rozporki w bokach 

zapewniają swobodę ruchów.

Ekskluzywna koszulka polo GEYSER wykonana z dzianiny typu cotton-like odprowadzającej wilgoć. Atrakcyjny dziany 
kołnierzyk, gwarantujący idealne dopasowanie. Rękawki wykończone elastycznym ściągaczem. Rozporki w bokach 

zapewniają swobodę ruchów.

100% poliester | 180g | S - 3XL

100% poliester | 180g | S - 4XL

Black

Black

Lime

Lime

Navy

Navy

Red

Red

Royal blue

Royal blue

Silver grey

Silver grey

Light blue

Light blue

White

White
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Męska koszulka polo | StretchNR 0525

Klasyczna koszulka polo o ulepszonym kroju uszyta z dzianiny o splocie piqué z domieszką stretchu. Wzmocnienia  
na linii szyi, halfmoon, rozcięcie polo zapinane na guziki w kolorze ton w ton. Minimalna kurczliwość i szeroka  

paleta kolorów. 
95% bawełna / 5% elastan | 85% bawełna / 10% wiskoza / 5% elastan | 210-220g | S - 4XL | GAME

Charcoal CeriseGrey melangeWhite BordeauxRed

Royal blue NavyAzureTurquoise Black

Lime Mint

Orange

Green Purple Light blueMocca
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43KOSZULKI POLO

Damska koszulka polo | Stretch NR 0527

Mint

Royal blue NavyAzureTurquoise Black

Lime

Orange

Green Purple Mocca Light blue

Charcoal CeriseGrey melangeWhite BordeauxRed

Damska klasyczna koszulka polo z dzianiny o splocie piqué, z dodatkiem stretchu. Wzmocnienia na linii szyi,  
halfmoon, rozcięcie polo zapinane na guziki w kolorze ton w ton. Minimalna kurczliwość i szeroka paleta kolorów. 

Lekko dopasowana.
95% bawełna / 5% elastan | Melange: 85% bawełna / 10% wiskoza / 5% elastan | 210-220g | XS - 6XL |  

4XL + 5XL + 6XL dostępne wyłącznie w kolorach black i white | GAME
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Męska koszulka polo piqué | kontrastNR 0522

Damska koszulka polo piqué | kontrastNR 0523

White Grey melange Red

NavyAzure Black

White Grey melange Red

NavyAzure Black

Klasyczna koszulka polo uszyta z dzianiny o splocie piqué z dodatkiem stretchu. Wzmocnienia na linii szyi, halfmoon, 
rozcięcie polo zapinane na guziki w kolorze ton w ton. Kontrastowy pasek na kołnierzyku i ściągaczach w rękawach.

95% bawełna / 5% elastan | Grey melange: 85% bawełna / 10% wiskoza / 5% elastan | 210-220g | S – 4XL

Klasyczna koszulka polo uszyta z dzianiny o splocie piqué z dodatkiem stretchu. Wzmocnienia na linii szyi, halfmoon, 
rozcięcie polo zapinane na guziki w kolorze ton w ton. Kontrastowy pasek na kołnierzyku i ściągaczach w rękawach. 

Lekko dopasowana.
95% bawełna / 5% elastan | Grey melange: 85% bawełna / 10% wiskoza / 5% elastan | 210-220g | S – 4XL
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Męska koszulka polo piquéNR 0560

Damska koszulka polo piquéNR 0561

Azure Navy Black

TurquoiseLime

White

Light blue

Pink Red

Navy BlackAzure Indigo

Light blueWhite TurquoiseRed Lime

Koszulka polo z dzianiny o splocie piqué. Wysokiej jakości, odpowiednio wystabilizowana dzianina. Kołnierzyk na stójce.

80% bawełna / 20% poliester | 180-190g | S - 6XL | 4XL + 5XL + 6XL dostępne wyłącznie w kolorach white i black | GAME

Damska koszulka polo z dzianiny o splocie piqué. Rozcięcie polo w kształcie litery V, zapinane na 2 guziki. Wysokiej 
jakości, odpowiednio wystabilizowana dzianina. Lekko dopasowana.

80% bawełna / 20% poliester | 180-190g | S - 3XL | GAME



47KOSZULKI POLO

Męska klasyczna koszulka polo | kieszeńNR 0520

Damska klasyczna koszulka poloNR 0521

Light blueWhite

Navy Black

Red

Royal blue Navy Black

Green Light blue Red

White

Yellow

Sand Grey melange Charcoal

Klasyczna koszulka polo z dzianiny o splocie piqué. Kieszonka na piersi. Rękawki zakończone ściągaczem.
50% bawełna / 50% poliester | Melange: 95% bawełna / 5% wiskoza | 180g | XS - 6XL |

5XL + 6XL dostępny wyłącznie w kolorach white, black i navy | GAME

Damska klasyczna koszulka polo z dzianiny o splocie piqué. Rękawki zakończone ściągaczem. Lekko dopasowana.

50% bawełna / 50% poliester | 180g | S - 3XL | GAME



NEW 
COLOUR

48 

ID
®
 ID

EN
TI

TY
  K

O
LE

KC
JA

 2
02

0

Męska koszulka polo YESNR 2020

Black

Light blue Azure

Navy

Mocca

White Red Lime Mint

Dark royal blue

Promocyjna koszulka polo z dzianiny o splocie piqué z taśmą wzmacniającą na linii szyi. Rozcięcie polo zapinane na 
guziki w kolorze ton w ton. Rękawki zakończone ściągaczem.

100% bawelna | 190-200g | S - 3XL | YES
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51BLUZY

Bluzy
ID® Identity oferuje szereg możliwości. Możesz wybierać spośród bogatej oferty bluz z mnóstwem 
modnych i praktycznych detali. Wszystkie modele są dostępne w szerokiej rozpiętości rozmiarów, 

dużej liczbie kolorów i jak zawsze w najwyższej jakości.
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Męska klasyczna bluzaNR 0600

Indigo Navy Black

Royal blue

Bottle green

Light blue Turquoise

Lime Green

Orange

Yellow

Charcoal Red Bordeaux

Anthracite melangeWhite Sand Snow melange Grey melange

Nasza popularna, bluza sportowa z kolekcji GAME. Okrągły dekolt, rękawy i dół bluzy wykończone dwuigłą i podwójnym 
ściągaczem. Miękka, drapana po wewnętrznej stronie dzianina.

70% bawełna / 30% poliester | Grey melange: 70% bawełna / 25% poliester / 5% wiskoza | Anthracite melange: 70% bawełna / 30% poliester | 
Snow melange: 70% bawełna / 25% poliester / 5% wiskoza | 290g | S - 6XL | 5XL + 6XL dostępny wyłącznie w kolorach black i navy | GAME
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Męska klasyczna bluza poloNR 0601

Red Royal blue

Navy Black

White Grey melange Anthracite melange

Charcoal

Bluza sportowa polo z kolekcji GAME. Rozcięcie polo zapinane na trzy guziki. Taśma wzmacniająca na linii szyi,  
ściągacz w mankietach i u dołu bluzy. Miękka, drapana po wewnętrznej stronie dzianina.

70% bawełna / 30% poliester | Grey melange: 70% bawełna / 25% poliester / 5% wiskoza |  
Anthracite melange: 70% bawełna / 30% poliester | 290g | S - 4XL | GAME

Męska klasyczna bluzaNR 0604

Bluza z kolekcji GAME ze 100% bawełny. Okrągły dekolt, rękawy i dół bluzy wykończone dwuigłówką i podwójnym 
ściągaczem. Miękka, drapana po wewnętrznej stronie dzianina.

100% bawełna | 290g | S - 4XL | GAME

BlackNavy
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YKK MAIN ZIPPER

Męska bluza z wysokim kołnierzemNR 0603

Grey melange Red

Navy Black

Wytrzymała, klasyczna bluza sportowa z półgolfem zapinanym na zamek błyskawiczny. Taśma wzmacniająca na linii 
szyi, wstawka w kształcie półksiężyca wewnątrz na karku. Ściągacz w mankietach i u dołu bluzy. Dzianina niedrapana 

od wewnątrz.
60% bawełna / 40% poliester | Melange: 75% bawełna / 15% poliester / 10% wiskoza | 330-340g | S - 3XL | GAME

Męska ekskluzywna bluza NR 0613

Grey melange Navy Black

Wytrzymała bluza sportowa najwyższej jakości. Wykonana z niedrapanej od strony wewnętrznej dzianiny dresowej. 
Podwójny ściągacz u dołu, przy szyi i nadgarstkach. Ozdobne wstawki z pojedynczego ściągacza po bokach  

i na przeszyciu w kształcie litery V z przodu. Wstawka w kształcie półksiężyca wewnątrz na karku, taśma wzmacniająca 
na linii szyi.

60% bawełna / 40% poliester | Melange: 75% bawełna / 15% poliester / 10% wiskoza | 330-340g | S - 3XL | GAME
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57BLUZY

Damska bluza casual CORE O-neck NR 0616

Męska bluza casual CORE O-neckNR 0615

White Charcoal melange

BlackBlue melange

Grey melange

White Charcoal melange

BlackBlue melange

Grey melange

Bluza casual z okrągłym dekoltem i podwójnym ściągaczem przy rękawach i u dołu. Strona wewnętrzna pętelkowa. 
Płaskie szwy na rękawach. Doskonała, uniwersalna bluza na co dzień. 

Charcoal mel./blue mel.: 60% bawełna / 40% poliester | Grey melange: 90% bawełna / 10% wiskoza |  
Black/White: 50% bawełna / 50% poliester | 280g | S - 3XL | GAME

Damska bluza casual z okrągłym dekoltem i podwójnym ściągaczem przy rękawach i u dołu. Strona wewnętrzna 
pętelkowa. Płaskie szwy na rękawach. Doskonała, uniwersalna bluza na co dzień. 
Charcoal mel./blue mel.: 60% bawełna / 40% poliester | Grey melange: 90% bawełna / 10% wiskoza |  

Black/White: 50% bawełna / 50% poliester | 280g | S - 3XL | GAME
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Damska bluza z kapturem CORENR 0637

Męska bluza z kapturem CORENR 0636

Grey melange

Black

White

Navy

RedSilver grey

Olive Azure

Grey melange

Black

White

Navy

Red

Azure

Klasyczna bluza z kapturem z kangurkową kieszenią. Świetnie skrojony wysoki kaptur. Sznurek w kapturze, ściągacze  
w rękawach oraz u dołu bluzy. Wysoka jakość. Miękka, drapana od wewnątrz dzianina.

60% bawełna / 40% poliester | Melange: 80% bawełna / 15% poliester / 5% wiskoza | 300g | S – 6XL | 
4XL + 5XL + 6XL wyłącznie w kolorze black | GAME

Klasyczna bluza z kapturem z kangurkową kieszenią. Świetnie skrojony wysoki kaptur. Sznurek w kapturze, ściągacze  
w rękawach oraz u dołu bluzy. Wysoka jakość. Miękka, drapana od wewnątrz dzianina.  

Lekko dopasowana.
60% bawełna / 40% poliester | Melange: 80% bawełna / 15% poliester / 5% wiskoza | 300g | XS - 3XL | GAME

Silver grey

Olive
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61BLUZY

YKK MAIN ZIPPER

Męska rozpinana bluza CORENR 0638

Grey melange

Black

White

Navy

Red

Azure

Klasyczna bluza z kapturem z kangurową kieszenią. Świetnie skrojony wysoki kaptur. Zamek błyskawiczny na całej 
długości bluzy. Sznurek w kapturze oraz ściągacze w rękawach i u dołu bluzy. Wysoka jakość.  

Miękka, drapana od wewnątrz dzianina.
60% bawełna / 40% poliester | Melange: 80% bawełna / 15% poliester / 5% wiskoza | 300g | S – 6XL | 

4XL + 5XL + 6XL wyłąćznie w kolorze black | GAME

YKK MAIN ZIPPER

Damska rozpinana bluza CORE NR 0639

Grey melange

Black

White

Navy

Red

Azure

Klasyczna bluza z kapturem z kangurową kieszenią. Świetnie skrojony wysoki kaptur. Zamek błyskawiczny na całej 
długości bluzy. Sznurek w kapturze oraz ściągacze w rękawach i u dołu bluzy. Wysoka jakość.  

Miękka, drapana od wewnątrz dzianina. Lekko dopasowana.

60% bawełna / 40% poliester | Melange: 80% bawełna / 15% poliester / 5% wiskoza | 300g | XS - 3XL | GAME

Silver grey

Silver grey

Olive

Olive
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YKK MAIN ZIPPER

Męska rozpinana bluzaNR 0628

BordeauxGrey melange

Navy

Red

Black

Bluza z wytrzymałej dzianiny, na całej długości zapinana na metalowy suwak, z dwiema bocznymi kieszeniami. Ściągacz 
2x2 przy kołnierzu, w rękawach oraz u dołu. Miękka, drapana od wewnętrznej strony dzianina dresowa. 

60% bawełna / 40% poliester | Melange: 75% bawełna / 15% poliester / 10% wiskoza | 300g | S - 4XL | GAME

YKK MAIN ZIPPER

Damska bluza rozpinanaNR 0629

BordeauxGrey melange

Navy

Red

Black

Damska bluza z wytrzymałej dzianiny, na całej długości zapinana na metalowy suwak, z dwiema bocznymi kieszeniami. 
Ściągacz 2x2 przy kołnierzu, w rękawach oraz u dołu. Miękka, drapana od wewnętrznej strony dzianina dresowa.  

Lekko dopasowany krój.

60% bawełna / 40% poliester | Melange: 75% bawełna / 15% poliester / 10% wiskoza | 300g | S - 4XL | GAME
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YKK MAIN ZIPPER

YKK MAIN ZIPPER

Damska rozpinana bluza NR 0624

Męska rozpinana bluzaNR 0622

Navy

White

Black

Red

Navy

White

Black

Red

Wytrzymała, rozpinana bluza sportowa z zamkiem błyskawicznym na całej długości i dwiema kieszeniami po bokach. 
Wzmocnienia na linii szyi, ściągacz w mankietach i u dołu bluzy, płaskie szwy. Miękka, drapana od wewnętrznej strony 

dzianina dresowa.
60% bawełna / 40% poliester | 300g | S - 4XL | 4XL dostepny wylacznie w kolorze navy w black | GAME

Wytrzymała, rozpinana, damska bluza sportowa z zamkiem błyskawicznym na całej długości i dwiema kieszeniami po 
bokach. Wzmocnienia na linii szyi, ściągacz w mankietach i u dołu bluzy, płaskie szwy. Miękka, drapana od wewnętrznej 

strony dzianina dresowa. Lekko dopasowana.
60% bawełna / 40% poliester | 300g | XS - 3XL | 3XL dostepny wylacznie w kolorze navy w black | GAME
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YKK MAIN ZIPPER

YKK MAIN ZIPPER

Damska rozpinana bluza | kontrastNR 0627

Męska rozpinana bluza | kontrastNR 0626

Grey melange Navy Black

Grey melange Navy Black

Wytrzymała, rozpinana bluza sportowa z kontrastową wstawką na rękawach. Zamek błyskawiczny  
na całej długości i dwie kieszenie boczne zapinane na zamek błyskawiczny w kontrastowym  

kolorze. Taśma wzmacniająca na linii szyi, wstawka w kształcie półksiężyca wewnątrz na karku.  
Rękawy i dół bluzy wykończone ściągaczem. Dzianina dresowa niedrapana od wewnątrz.

60% bawełna / 40% poliester | Melange: 75% bawełna / 15% poliester / 10% wiskoza | 330-340g | S - 3XL | GAME

Wytrzymała, rozpinana, damska bluza sportowa z kontrastową wstawką na rękawach. Zamek  
błyskawiczny na całej długości i dwie kieszenie boczne zapinane na zamek błyskawiczny w kontrastowym  

kolorze. Taśma wzmacniająca na linii szyi, wstawka w kształcie półksiężyca wewnątrz na karku. Rękawy  
i dół bluzy wykończone ściągaczem. Dzianina dresowa niedrapana od wewnątrz. Lekko dopasowana.

60% bawełna / 40% poliester | Melange: 75% bawełna / 15% poliester / 10% wiskoza | 330-340g | S - 3XL | GAME
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YKK MAIN ZIPPER

YKK MAIN ZIPPER

Damska rozpinana bluza | kontrastNR 0633

Męska rozpinana bluza | kontrastNR 0632

Rozpinana bluza sportowa z kontrastowymi przeszyciami na rękawach, ramionach i po bokach. Zamek błyskawiczny  
na całej długości, kieszenie boczne zapinane na ukryte napy. Miękka, niedrapana od wewnątrz dzianina dresowa.

50% bawełna / 50% poliester | Melange: 50% bawełna / 40% poliester / 10% wiskoza | 270g | S - 3XL | GAME

Rozpinana damska bluza sportowa z kontrastowymi przeszyciami na rękawach, ramionach i po bokach. Zamek 
błyskawiczny na całej długości, kieszenie boczne zapinane na ukryte napy. Miękka, niedrapana od wewnątrz dzianina 

dresowa. Lekko dopasowana.
50% bawełna / 50% poliester | Melange: 50% bawełna / 40% poliester / 10% wiskoza | 270g | XS - 2XL | GAME

BlackGrey melange

BlackGrey melange

Męska bluza roboczaNR 0605

Rozpinana bluza robocza z kapturem. Kontrastowe płaskie szwy i sznurek. Dwie kieszenie boczne zapinane na zamek 
błyskawiczny. Wykonana z dwuwarstowego materiału: kontrastowy miękki polar wewnątrz i dzianina typu single jersey 

na zewnątrz.

100% bawełna. Podszewka: 100% poliester | 520g | S - 4XL | GAME

Black

YKK MAIN ZIPPER
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YKK MAIN ZIPPER

YKK MAIN ZIPPER

Damska rozpinana bluza z kapturemNR 0631

Męska rozpinana bluza z kapturemNR 0630

Bluza z kapturem wykonana z dwuwarstwowego materiału: wewnątrz miękki polar, na zewnątrz dzianina typu single 
jersey. Sznurek w kapturze, zamek błyskawiczny i wewnętrzny materiał w kontrastowym kolorze. Dwie kieszenie 

boczne zapinane na zamek błyskawiczny.
100% bawełna. Podszewka: 100% poliester | 390g | S -3XL

Damska bluza z kapturem wykonana z dwuwarstwowego materiału: wewnątrz miękki polar, na zewnątrz dzianina typu 
single jersey. Sznurek w kapturze, zamek błyskawiczny i wewnętrzny materiał w kontrastowym kolorze. Dwie kieszenie 

boczne zapinane na zamek błyskawiczny. Lekko dopasowana.
100% bawełna. Podszewka: 100% poliester | 390g | S -3XL

Grey melange Black

Grey melange BlackNavy



Use it often 
 - Use it well
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69PRO WEAR

Linia PRO wear została opracowana 
do użytku profesjonalnego.  Odzież 
z tej kolekcji jest przystosowana 
do codziennego prania w wysokich 
temperaturach. Seria spełnia 
wyśrubowane wymagania dotyczące 
wytrzymałości, trwałości koloru oraz 
stabilności kroju. Ubrania z kolekcji  
PRO wear można prać codziennie  
w temperaturze do 80°C w przypadku 
odzieży białej i do 60°C w przypadku 
odzieży kolorowej. Ubrania są bezpieczne  
i wygodne w noszeniu po każdym praniu.

PRO wear
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PRO WEAR

PRO wear CARE T-shirt | damskiNR 0371

PRO wear CARE T-shirtNR 0370

Z certyfikatem EU Ecolabel, perfekcyjnie skrojony T-shirt z okrągłym dekoltem. Dekolt i rękawy wykończone wąskim 
ściągaczem. Dodatkowe wzmocnienia na linii szyi i ramion. Swobodny krój casual i idealne dopasowanie zapewniające 

swobodę ruchów. Uszyty z bawełny BCI i poliestru z recyklingu. T-shirt został poddany procesowi wykurczania 
w bardzo wysokiej temperaturze zarówno przed jak i po farbowaniu, co dodatkowo zapewnia stabilność i trwałość.

Z certyfikatem EU Ecolabel, perfekcyjnie skrojony T-shirt z okrągłym dekoltem. Dekolt i rękawy wykończone wąskim 
ściągaczem. Dodatkowe wzmocnienia na linii szyi i ramion. Swobodny krój casual i idealne dopasowanie zapewniające 

swobodę ruchów. Uszyty z bawełny BCI i poliestru z recyklingu. T-shirt został poddany procesowi wykurczania 
w bardzo wysokiej temperaturze zarówno przed jak i po farbowaniu, co dodatkowo zapewnia stabilność i trwałość.

60% bawełna / 40% poliester | 210-220g | XS - 6XL | PRO wear

60% bawełna / 40% poliester | 210-220g | XS - 6XL | PRO wear

White

White

Silver grey

Silver grey

Black

Black

Navy

Navy

Light blue

Light blue

ISO 15797

ISO 15797
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NR 0373 PRO wear CARE T-shirt | damski

NR 0372 PRO wear CARE T-shirt

Z certyfikatem EU Ecolabel, perfekcyjnie skrojony T-shirt V-neck. Dekolt i rękawy wykończone wąskim ściągaczem. 
Dodatkowe wzmocnienia na linii szyi i ramion. Swobodny krój casual i idealne dopasowanie zapewniające swobodę 

ruchów. Uszyty z bawełny BCI i poliestru z recyklingu. T-shirt został poddany procesowi wykurczania w bardzo 
wysokiej temperaturze zarówno przed jak i po farbowaniu, co dodatkowo zapewnia stabilność i trwałość.

60% bawełna / 40% poliester | 210-220g | XS - 6XL | PRO wear

White Silver grey BlackNavyLight blue

Z certyfikatem EU Ecolabel, perfekcyjnie skrojony T-shirt V-neck. Dekolt i rękawy wykończone wąskim ściągaczem. 
Dodatkowe wzmocnienia na linii szyi i ramion. Swobodny krój casual i idealne dopasowanie zapewniające swobodę 

ruchów. Uszyty z bawełny BCI i poliestru z recyklingu. T-shirt został poddany procesowi wykurczania w bardzo 
wysokiej temperaturze zarówno przed jak i po farbowaniu, co dodatkowo zapewnia stabilność i trwałość.

60% bawełna / 40% poliester | 210-220g | XS - 6XL | PRO wear

White Silver grey BlackNavyLight blue

ISO 15797

ISO 15797
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75PRO WEAR

Koszulka polo PRO wear CARE | damskaNR 0375

Koszulka polo PRO wear CARENR 0374

Z certyfikatem EU Ecolabel, wytrzymała koszulka polo z płaskim kołnierzem catalina, ściągaczem w rękawach oraz 
dodatkowymi wzmocnieniami na linii szyi i ramion. Zapięcie na zatrzaski ukryte pod plisą. Swobodny krój casual i 

idealne dopasowanie zapewniające swobodę ruchów. Uszyta z bawełny BCI i poliestru z recyklingu. Koszulka została 
poddana procesowi wykurczania w bardzo wysokiej temperaturze zarówno przed jak i po farbowaniu,  

co dodatkowo zapewnia stabilność i trwałość.

Z certyfikatem EU Ecolabel, wytrzymała koszulka polo z płaskim kołnierzem catalina, ściągaczem w rękawach oraz 
dodatkowymi wzmocnieniami na linii szyi i ramion. Zapięcie na zatrzaski ukryte pod plisą. Swobodny krój casual i 

idealne dopasowanie zapewniające swobodę ruchów. Uszyta z bawełny BCI i poliestru z recyklingu. Koszulka została 
poddana procesowi wykurczania w bardzo wysokiej temperaturze zarówno przed jak i po farbowaniu,  

co dodatkowo zapewnia stabilność i trwałość.

50% bawełna / 50% poliester | 210-220g | XS - 6XL | PRO wear

50% bawełna / 50% poliester | 210-220g | XS - 6XL | PRO wear

White

White

Silver grey

Silver grey

Black

Black

Navy

Navy

Light blue

Light blue

ISO 15797

ISO 15797
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T-shirt PRO wear | rękaw do łokciaNR 0315

Navy   Light blueWhite

Bardzo wytrzymały damski t-shirt z okrągłym dekoltem i rozcięciami po bokach. Rękawy kończą się na wysokości 
łokci. Koszulka została poddana procesowi wykurczania w bardzo wysokiej temperaturze zarówno przed, jak i po 

farbowaniu, co dodatkowo zapewnia stabilność i trwałość. Lekko dopasowana.
60% bawełna / 40% poliester | 210 - 220 g | XS - 6XL | PRO wear

ISO 15797
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ISO 15797

ISO 15797

NR 0310 T-shirt PRO wear| light

NR 0312 T-shirt PRO wear| damski

Bardzo wytrzymały t-shirt w wersji light. Posiada poczwórny ściągacz przy szyi, taśmy wzmacniające na linii szyi  
i ramion, okrągły dekolt. Koszulka została poddana procesowi wykurczania w bardzo wysokiej temperaturze zarówno 

przed, jak i po farbowaniu, co dodatkowo zapewnia stabilność i trwałość.
50% bawełna / 50% poliester | 175g | XS - 6XL | PRO wear

Navy

Silver grey

Light blue

White

Black

Red

 Royal blue

Grey melange

Light blue Blue melange

White Grey melange

Azure

Lime

BlackNavy

PurpleRed

Bardzo wytrzymały damski t-shirt z okrągłym dekoltem i rozcięciami po bokach. Koszulka została poddana procesowi 
wykurczania w bardzo wysokiej temperaturze zarówno przed, jak i po farbowaniu, co dodatkowo zapewnia stabilność  

i trwałość. Lekko dopasowana.
60% bawełna / 40% poliester | 210-220g | XS - 6XL | PRO wear
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ISO 15797

T-shirt PRO wearNR 0300

Bardzo wytrzymały t-shirt. Poczwórny ściągacz przy szyi, taśmy wzmacniające na linii szyi i ramion. Koszulka została 
poddana procesowi wykurczania w bardzo wysokiej temperaturze zarówno przed, jak i po farbowaniu, co dodatkowo 

zapewnia stabilność i trwałość.
60% bawełna / 40% poliester | 210-220g | XS - 6XL | XS dostępny wyłącznie w kolorach white, silver grey, light blue, navy i black | PRO wear

Royal blueAzureBlue melange

Orange Yellow

White Grey melange Silver grey

Lime

BlackNavy

BordeauxRed

Charcoal

Bottle green Purple Light blue
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ISO 15797

ISO 15797

Damski T-shirt PRO wear | rękaw 3/4NR 0313

T-shirt PRO wear | długi rękawNR 0311

BlackNavyRoyal blue

RedSilver greyGrey melangeWhite

Navy

Light blueRedWhite

Black

Bardzo wytrzymały t-shirt z długimi rękawami, poczwórny ściągacz przy szyi, taśmy wzmacniające przy szyi 
i na ramionach. Koszulka została poddana procesowi wykurczania w bardzo wysokiej temperaturze zarówno przed, jak 

i po farbowaniu, co dodatkowo zapewnia stabilność i trwałość. Mankiety wykonane ze ściągacza.
60% bawełna / 40% poliester | 210-220g | XS - 6XL | XS dostępny wyłącznie w kolorach white i navy | PRO wear

Bardzo wytrzymały damski t-shirt z rękawami 3/4 i rozcięciami po bokach. Koszulka została poddana procesowi 
wykurczania w bardzo wysokiej temperaturze zarówno przed, jak i po farbowaniu, co dodatkowo zapewnia stabilność  

i trwałość. Lekko dopasowana.
60% bawełna / 40% poliester | 210-220g | S - 6XL | PRO wear
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ISO 15797

Koszulka polo PRO wear | kieszonkaNR 0320

50% bawełna / 50% poliester | 210-220g | 2XS - 6XL | 2XS dostępny wyłącznie w kolorze white | PRO wear

Bardzo wytrzymała klasyczna koszulka polo z kieszonką na klatce piersiowej. Taśmy wzmacniające przy szyi i na 
ramionach. Wstawka w kształcie półksiężyca wewnątrz na karku. Koszulka została poddana procesowi wykurczania 
w bardzo wysokiej temperaturze zarówno przed, jak i po farbowaniu, co dodatkowo zapewnia stabilność i trwałość.

Grey melangeWhite

Blue melange

Silver grey

Red

Lime

Azure

Charcoal

Yellow

Light blue

Black

Orange

Purple

Navy

Bordeaux

Bottle green

Royal blue
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ISO 15797

Koszulka polo PRO wear | damskaNR 0321

Grey melangeWhite

Blue melange

Silver grey

Red

Lime

Azure

Charcoal

Yellow

Light blue

Black

Orange

Purple

Navy

Bordeaux

Bottle green

Royal blue

Bardzo wytrzymała damska koszulka polo. Taśmy wzmacniające przy szyi i na ramionach. Wstawka w kształcie 
półksiężyca wewnątrz na karku. Koszulka została poddana procesowi wykurczania w bardzo wysokiej temperaturze 

zarówno przed, jak i po farbowaniu, co dodatkowo zapewnia stabilność i trwałość. Lekko dopasowana.
50% bawełna / 50% poliester | 210-220g | XS - 4XL | PRO wear
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ISO 15797

Damska koszulka polo PRO wear | kontrastNR 0329

ISO 15797

Koszulka polo PRO wear | kontrastNR 0328

Wytrzymała damska koszulka polo z kontrastowymi lamówkami na ramionach i po bokach. Dodatkowe wzmocnienia
na linii szyi i ramion, backmoon. Przed i po farbowaniu poddana dekatyzacji w bardzo wysokiej temperaturze w celu 

zwiększenia stabilności wymiarów i wydłużenia okresu użytkowania. Lekko dopasowany krój.
50% bawełna / 50% poliester | 210-220g | XS - 6XL | PRO wear

NavyAzureBordeaux Light blueWhite

NavyAzureBordeaux Light blueWhite

Wytrzymała koszulka polo z kontrastowymi lamówkami na ramionach i po bokach. Dodatkowe wzmocnienia  
na linii szyi i ramion, backmoon. Przed i po farbowaniu poddana dekatyzacji w bardzo wysokiej temperaturze w celu 

zwiększenia stabilności wymiarów i wydłużenia okresu użytkowania. 
50% bawełna / 50% poliester | 210-220g | XS - 6XL | PRO wear

ISO 15797

Koszulka polo PRO wear | bez kieszonkiNR 0324

White RedCharcoalSilver grey

Light blue

Bardzo wytrzymała, klasyczna koszulka polo bez kieszonki na klatce piersiowej. Wstawka w kształcie półksiężyca 
wewnątrz na karku. Koszulka została poddana procesowi wykurczania w bardzo wysokiej temperaturze zarówno 

przed, jak i po farbowaniu, co dodatkowo zapewnia stabilność i trwałość.
50% bawełna / 50% poliester | 210-220g | XS - 6XL | PRO wear

BlackNavyRoyal blue
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Koszulka polo PRO wear | napy NR 0330

Royal blueLight blue

White

Navy

RedGrey melange Silver grey

Black

50% bawełna / 50% poliester | 210-220g | XS - 6XL | PRO wear

Bardzo wytrzymała koszulka polo zapinana na metalowe napy. Taśmy wzmacniające przy szyi i na ramionach.  
Wstawka w kształcie półksiężyca wewnątrz na karku. Koszulka została poddana procesowi wykurczania w bardzo  

wysokiej temperaturze zarówno przed, jak i po farbowaniu, co dodatkowo zapewnia stabilność i trwałość.

ISO 15797

ISO 15797

ISO 15797

NR Bluza polo PRO wear | napy0336

Bluza polo PRO wear | kieszonkaNR 0326

Bardzo wytrzymała bluza polo z długimi rękawami zapinana na metalowe napy. Taśmy wzmacniające przy szyi i na 
ramionach oraz wstawka w kształcie półksiężyca wewnątrz na karku. Koszulka została poddana procesowi wykurczania 

w bardzo wysokiej temperaturze zarówno przed, jak i po farbowaniu, co dodatkowo zapewnia stabilność i trwałość.
50% bawełna / 50% poliester | 210-220g | XS - 6XL | PRO wear

NavyRedSilver greyWhite

Grey melange BlackWhite Navy

Bardzo wytrzymała bluza polo z długimi rękawami. Kieszeń na piersi, taśmy wzmacniające przy szyi i ramionach. 
Wstawka w kształcie półksiężyca wewnątrz na karku. Koszulka została poddana procesowi wykurczania w bardzo 

wysokiej temperaturze zarówno przed, jak i po farbowaniu, co dodatkowo zapewnia stabilność i trwałość.
50% bawełna / 50% poliester | 210-220g | XS - 6XL | 5XL + 6XL dostępne wyłącznie w kolorach white i black | PRO wear

NEW 
COLOUR
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Bluza PRO wear | kontrastNR 0362

T-shirt PRO wear | kontrastNR 0302

Koszulka polo PRO wear | kontrast NR 0322

Bottle greenRedSilver greyWhite BlackNavy

NavyWhite BlackSilver grey Red Bottle green

White Bottle greenRedSilver grey BlackNavy

Bardzo wytrzymała, dwukolorowa koszulka polo. Taśmy wzmacniające na linii szyi i ramion. Wstawka 
w kształcie półksiężyca wewnątrz na karku. Koszulka została poddana procesowi wykurczania w bardzo  

wysokiej temperaturze zarówno przed, jak i po farbowaniu, co dodatkowo zapewnia stabilność i trwałość.
50% bawełna / 50% poliester | 210-220g | XS - 6XL | PRO wear

Bardzo wytrzymały, dwukolorowy t-shirt. Poczwórny ściągacz przy szyi, taśmy wzmacniające na linii  
szyi i ramion, okrągły dekolt. Koszulka została poddana procesowi wykurczania w bardzo wysokiej  
temperaturze zarówno przed, jak i po farbowaniu, co dodatkowo zapewnia stabilność i trwałość.

60% bawełna / 40% poliester | 210-220g | XS - 6XL | PRO wear

60% bawełna / 40% poliester | 290g | XS - 6XL | PRO wear

Ekstrawytrzymała, dwukolorowa bluza z okrągłym dekoltem. Podwójne szwy i ściągacz na linii dekoltu, w mankietach 
i u dołu bluzy. Miękki, satynowy materiał od wewnątrz. Bluza została poddana procesowi wykurczania w bardzo 

wysokiej temperaturze zarówno przed, jak i po farbowaniu, co dodatkowo zapewnia stabilność i trwałość.

ISO 15797

ISO 15797

ISO 15797
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ISO 15797 YKK MAIN ZIPPER

ISO 15797 YKK MAIN ZIPPER

ISO 15797

Klasyczna bluza PRO wearNR 0360

Rozpinana bluza PRO wear | damska NR 0367

Rozpinana bluza PRO wearNR 0366

Red Light blueSilver grey

Bluza z bardzo wytrzymałego materiału. Klasyczny model z okrągłym dekoltem. Podwójne szwy. Dekolt, rękawy i 
dół bluzy wykończone podwójnym ściągaczem. Dzianina drapana od wewnątrz, co zapewnia przyjemną miękkość. 

Bluza została poddana procesowi wykurczania w bardzo wysokiej temperaturze zarówno przed, jak i po farbowaniu, co 
dodatkowo zapewnia stabilność i trwałość.

60% bawełna / 40% poliester | 290g | XS - 6XL | PRO wear

White RedCharcoal BlackSilver grey NavyRoyal blue

Bardzo wytrzymała bluza z linii PRO wear. Płaski ściągacz w kołnierzu, rękawach i u dołu bluzy. Wzmocnienia na 
linii szyi. Dodatkowe wzmocnienie w ramionach. Wysokiej jakości zamki błyskawiczne YKK na przodzie i w bocznych 

kieszeniach. Miękka, drapana od wewnątrz dzianina. Dzianina została poddana procesowi wykurczania w bardzo 
wysokiej temperaturze zarówno przed, jak i po farbowaniu, co dodatkowo zapewnia stabilność i długą żywotność. 

Lekko dopasowana.
60% bawełna / 40% poliester | 290g | XS - 6XL | PRO wear

RedWhite

White

Bardzo wytrzymała bluza z linii PRO wear. Płaski ściągacz w kołnierzu, rękawach i u dołu bluzy. Wzmocnienia na 
linii szyi. Dodatkowe wzmocnienie w ramionach. Wysokiej jakości zamki błyskawiczne YKK na przodzie i w bocznych 

kieszeniach. Miękka, drapana od wewnątrz dzianina. Dzianina została poddana procesowi wykurczania w bardzo 
wysokiej temperaturze zarówno przed, jak i po farbowaniu, co dodatkowo zapewnia stabilność i długą żywotność.

60% bawełna / 40% poliester | 290g | XS - 6XL | PRO wear

BlackLight blue

Black

NavySilver grey

Navy



92 

ID
®
 ID

EN
TI

TY
  K

O
LE

KC
JA

 2
02

0

Sweter formalny czy bardziej w stylu 
casual? ID® Identity oferuje  wiele 
modeli z gładkiej i miękkiej dzianiny, 
która zachowuje kształt nawet po 
wielokrotnym praniu.

Swetry



Cool and
warm at the 
same time
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Wytrzymały sweter z dekoltem  
w serek | V-neck

NR 0652

Damski wytrzymały sweter  
z dekoltem w serek | V-neck

NR 0654

Grey melange Navy Black

Grey melange Navy Black

Modny damski sweter z dekoltem w serek – V-neck. Wysoka jakość, która utrzymuje swój kształt nawet  
po wielokrotnym praniu. Wykończenie zapobiegające mechaceniu się zapewnia ładny wygląd na długi czas. Produkt 

nadaje się do prania w pralce. Lekko dopasowany.

50% wełna / 50% akryl | 12 gg | S - 3XL

Modny męski sweter z dekoltem w serek – V-neck. Wysoka jakość, która utrzymuje swój kształt nawet po wielokrotnym 
praniu. Wykończenie zapobiegające mechaceniu się zapewnia ładny wygląd na długi czas. Produkt nadaje się do prania 

w pralce. 

50% wełna / 50% akryl | 12 gg | S - 3XL
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Męski sweter biznesowy| V-neck NR 0640

Damski sweter biznesowy | V-neckNR 0641

Grey melange

Grey melange

Black

Black

Charcoal melange 

Charcoal melange 

Royal blue melange

Royal blue melange

Navy

Navy

Modny, damski sweter z dekoltem w serek tzw. V-neck. Wykonany z wysokiej jakości przędzy Merino: extra fine 
mulesing-free. Niezwykle gładka i miękka dzianina, która zachowuje fason mimo wielokrotnego prania. Wykończenie 

zapobiegające mechaceniu się zapewnia ładny wygląd na długi czas. Jakość Superwash sprawia, że wyrób nadaje się do 
prania w pralce. Kontrastowa taśma w karczku.

50% wełna / 50% akryl | 12 gg | S - 4XL

Modny, męski sweter z dekoltem w serek tzw. V-neck. Wykonany z wysokiej jakości przędzy Merino: extra fine 
mulesing-free. Niezwykle gładka i miękka dzianina, która zachowuje fason mimo wielokrotnego prania. Wykończenie 

zapobiegające mechaceniu się zapewnia ładny wygląd na długi czas. Jakość Superwash sprawia, że wyrób nadaje się do 
prania w pralce. Kontrastowa taśma w karczku.

50% wełna / 50% akryl | 12 gg | S - 4XL
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NR Damski rozpinany sweter biznesowy0643

Męski rozpinany sweter biznesowyNR 0642

Modny, damski sweter z dekoltem w serek tzw. V-neck. Wykonany z wysokiej jakości przędzy Merino: extra fine 
mulesing-free. Niezwykle gładka i miękka dzianina, która zachowuje fason mimo wielokrotnego prania.  

Wykończenie zapobiegające mechaceniu się zapewnia ładny wygląd na długi czas. Jakość Superwash sprawia,  
że wyrób nadaje się do prania w pralce. Sweter zapinany na 6 guzików. Kontrastowa taśma w karczku.

50% wełna / 50% akryl | 12 gg | S - 4XL

Modny, męski sweter z dekoltem w serek tzw. V-neck. Wykonany z wysokiej jakości przędzy Merino: extra fine 
mulesing-free. Niezwykle gładka i miękka dzianina, która zachowuje fason mimo wielokrotnego prania.  

Wykończenie zapobiegające mechaceniu się zapewnia ładny wygląd na długi czas. Jakość Superwash sprawia,  
że wyrób nadaje się do prania w pralce. Sweter zapinany na 6 guzików. Kontrastowa taśma w karczku.

50% wełna / 50% akryl | 12 gg | S - 4XL

Navy

Navy

Black

Black
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Damski rozpinany sweter NR 0645

Męski rozpinany sweterNR 0644

Charcoal melange Navy Black

Charcoal melange Navy Black

Damski sweter zapinany na zamek błyskawiczny, wyko nany z bardzo stabilnej dzianiny Milano. Wytrzymała i miękka 
dzianina, która zachowuje fason mimo wielokrotnego prania. Wykończenie zapobiegające mechaceniu się zapewnia 

ładny wygląd na długi czas. Nadaje się do prania w pralce.
50% wełna / 50% akryl | 10 gg | S - 4XL

Męski sweter zapinany na zamek błyskawiczny, wyko nany z bardzo stabilnej dzianiny Milano. Wytrzymała i miękka 
dzianina, która zachowuje fason mimo wielokrotnego prania. Wykończenie zapobiegające mechaceniu się zapewnia 

ładny wygląd na długi czas. Nadaje się do prania w pralce.
50% wełna / 50% akryl | 10 gg | S - 4XL
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Sweter wojskowy | V-neckNR 0648

Sweter wojskowy | krótki zamek NR 0647

Pulower typu uniform z dekoltem w serek. Praktyczna kieszeń na suwak i kieszonka na długopis na lewym ramieniu. 
Pagony na ramionach i wytrzymałe uchwyty na krótkofalówki, itp. Niezwykle przyjemna i miękka dzianina, która 

zachowuje fason mimo wielokrotnego prania. Wykończenie zapobiegające mechaceniu się zapewnia ładny wygląd  
na długi czas. Nadaje się do prania w pralce.

50% wełna / 50% akryl | 10 gg | S - 4XL

Pulower typu uniform z wysokim kołnierzem i krótkim zamkiem błyskawicznym. Model z praktyczną kieszenią na 
suwak i kieszonką na długopis na lewym ramieniu. Pagony na ramionach i wytrzymałe uchwyty na krótkofalówki, 

itp. Niezwykle przyjemna i miękka dzianina, która zachowuje fason mimo wielokrotnego prania. Wykończenie 
zapobiegające mechaceniu się zapewnia ładny wygląd na długi czas. Nadaje się do prania w pralce.

50% wełna / 50% akryl | 10 gg | S - 4XL

BlackNavy

BlackNavy
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Sweter outdoor | krótki zamekNR 0646

Sweter wojskowyNR 0680

Pulower typu outdoor wykonany z grubej i wytrzymałej przędzy. Z wysokim kołnierzem i krótkim zamkiem 
błyskawicznym. Niezwykle przyjemna i miękka dzianina, która zachowuje fason mimo wielokrotnego prania. 

Wykończenie zapobiegające mechaceniu się zapewnia ładny wygląd na długi czas. Nadaje się do prania w pralce.
50% wełna / 50% akryl | 10 gg | S - 4XL

Sweter wojskowy z pagonami na ramionach i łatami na łokciach. Kieszeń na rękawie.
80% wełna / 20% akryl | 5 gg | S - 2XL

Navy

BlackNavy



Formal
or relaxed
but always
stylish
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105KOSZULE

Koszule
Koszula może mieć wiele różnych odsłon. Wszystko zależy od jej przeznaczenia. W naszej ofercie  

znajduje się duży wybór wygodnych, wytrzymałych, dobrze dopasowanych koszul  
zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet.  

Posiadamy modele klasyczne, eleganckie i casual z krótkimi i długimi rękawami, wzorzyste i gładkie, bez 
lub z praktycznymi, modnymi detalami. Wszystkie modele spełniają wysokie oczekiwania profesjonalistów 

– są wytrzymałe, a kolory są odporne na częste pranie.
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0274NR Męska ekskluzywna koszula Non Iron 

PalermoCalifornia light blueCalifornia navy Pisa

100% bawełna | 122-129g | 37/38 - 39/40 - 41/42 - 43/44 - 45/46 - 47/48 - 49/50

Ekskluzywna koszula Non Iron z długimi rękawami. Klasyczny model bez kieszeni na klatce piersiowej. Kołnierzyk  
cut-away z kontrastową lamówką w linii szyi. Dopasowany krój.
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0258NR Męska koszula Non Iron | kontrast 

0262NR Męska koszula Non Iron | modern fit 

White Light blue Navy

White Light blue Navy

100% bawełna | 120-130g | 37/38 - 39/40 - 41/42 - 43/44 - 45/46 - 47/48

Luksusowa koszula Non Iron z długimi rękawami. Klasyczny model bez kieszeni na klatce piersiowej. Kołnierzyk  
cut-away. Kontrastowe guziki oraz wstawki w kołnierzyku i mankietach.

100% bawełna | 130g | 37/38 – 39/40 – 41/42 – 43/44 – 45/46 – 47/48 – 49/50

Ekskluzywna koszula Non Iron z długimi rękawami. Elegancki tradycyjny model bez kieszonki na klatce piersiowej,  
z kołnierzem cut-away.

0264NR Damska koszula Non Iron | modern fit 

White Light blue Navy

100% bawełna | 130g | S – 3XL

Ekskluzywna damska koszula Non Iron z długimi rękawami. Elegancki tradycyjny model bez kieszonki na klatce 
piersiowej, z klasycznym kołnierzem. Fason lekko dopasowany.
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0271NR Damska koszula Oxford 

White Cadet striped Light blue

100% bawełna | 130g | S - 4XL

Koszula damska typu Oxford uszyta z ulepszonej tkaniny z wykończeniem Easy Iron. Tkanina z przędzy barwionej 
Pinpoint Oxford, 100% bawełna. Koszula z długimi rękawami i klasycznym kołnierzykiem. Kontrastowa lamówka 

na linii szyi od strony wewnętrznej, guziki przyszyte kontrastową nicią. Podkreślający figurę fason blisko ciała. 

0270NR Męska koszula Oxford 

White Cadet striped Light blue

100% bawełna | 130g | 37/38 - 39/40 - 41/42 - 43/44 - 45/46 - 47/48 - 49/50

Koszula typu Oxford z kołnierzykiem na guziki, uszyta z ulepszonej tkaniny z wykończeniem Easy Iron. Tkanina z 
przędzy barwionej Pinpoint Oxford, 100% bawełna. Koszula męska z długimi rękawami. Kontrastowa lamówka 

nakarczku od strony wewnętrznej, guziki przyszyte kontrastową nicią. Dopasowany krój. 
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Damska koszula Easy Care NR 0235

Męska koszula Easy care NR 0234

Black

Black

Light blue

Light blue

White

White

Klasyczna koszula popelinowa z długimi rękawami i mankietami z regulacją na guziki. Podwójna tkanina z tyłu na 
wysokości barków i karku. Przednie i tylne zaszewki zapewniają optymalne dopasowanie. Jakość Easy Care.  

Lekko dopasowana.

Klasyczna koszula popelinowa z długimi rękawami i mankietami z regulacją na guziki. Kieszeń na piersi. Podwójna 
tkanina z tyłu na wysokości barków i karku. Jakość Easy Care. 

55% bawełna / 45% poliester | S - 3XL

55% bawełna / 45% poliester | 37/38 - 39/40 - 41/42 - 43/44 - 45/46 - 47/48 - 49/50
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0256NR Męska koszula Non Iron 

0257NR Damska koszula Non Iron 

White Light blue Black

White Light blue Black

100% bawełna | 120g | 37/38 - 39/40 - 41/42 - 43/44 - 45/46 - 47/48

100% bawełna | 115-120g | S - 2XL

Luksusowa popelinowa koszula z długimi rękawami, z najlepszej jakości tkaniny z wykończeniem Non Iron. Klasyczny 
model z kieszenią na piersi i kołnierzykiem cut-away.

Damska popelinowa koszula z długimi rękawami, z najlepszej jakości tkaniny z wykończeniem Non Iron. Lekko 
dopasowana.
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0241NR Damska koszula casual | Stretch 

0240NR Męska koszula casual | Stretch 

White

White

Grey

Grey

Light blue 

Light blue 

Navy

Navy

Black

Black

55% bawełna / 39% poliester / 6% elastan | 112g | XS - 3XL

Wysokiej jakości koszula z długim rękawem. Można prać w pralce w temperaturze 60° C. Kołnierzyk zapinany 
na guziczki. Kontrastowa lamówka po wewnętrznej stronie kołnierzyka. Model dopasowany z zaszewkami z tyłu.

55% bawełna / 39% poliester / 6% elastan | 112g | XS - 3XL

Wysokiej jakości koszula z długim rękawem. Można prać w pralce w temperaturze 60° C. Kołnierzyk zapinany 
na guziczki. Kontrastowa lamówka po wewnętrznej stronie kołnierzyka. Model dopasowany z zaszewkami z tyłu.
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0200NR Koszula robocza| bawełna 

Navy

100% bawełna | 195g | 37/38 - 39/40 - 41/42 - 43/44 - 45/46 - 47/48 - 49/50

Wytrzymała koszula z tkaniny bawełnianej typu twill. Dwie praktyczne kieszenie z klapami na piersiach.

Koszula mundurowa | krótki rękawNR 0231

Koszula mundurowa | długi rękawNR 0230

Light blue

Light blue

White

White

Klasyczna mundurowa koszula z krótkimi rękawami. Pagony z zapięciem na guzik oraz dwie kieszenie na piersiach z 
patkami. Praktyczny otwór na ołówek w lewej kieszeni na piersi. Jakość Easy Care.

Klasyczna mundurowa koszula z długimi rękawami i mankietami zapinanymi na guziki. Pagony z zapięciem na guzik 
oraz dwie kieszenie na piersiach z patkami. Praktyczny otwór na ołówek w lewej kieszeni na piersi. Jakość Easy Care.

55% bawełna / 45% poliester | 37/38 - 39/40 - 41/42 - 43/44 - 45/46 - 47/48 - 49/50

55% bawełna / 45% poliester | 37/38 - 39/40 - 41/42 - 43/44 - 45/46 - 47/48 - 49/50



115KOSZULE

0201NR Koszula robocza | poliester / bawełna 

0204NR Koszula green leaf | zatrzaski 

Navy

Red Orange

Green Royal blue

65% poliester / 35% bawełna | 177g | 37/38 - 39/40 - 41/42 - 43/44 - 45/46 - 47/48 - 49/50

Wytrzymała koszula z tkaniny typu twill. Dwie praktyczne kieszenie z klapami na piersiach.

100% bawełna | 180-190g | 37/38 - 39/40 - 41/42 - 43/44 - 45/46 - 47/48 - 49/50

Wytrzymała klasyczna koszula uszyta z bawełnianej tkaniny wykonanej z barwionej i czesanej przędzy. Modna koszula 
zapinana na metalowe napy. Dwie praktyczne kieszenie na piersiach.
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Odzież z polaru

ID® oferuje odzież z polaru  
z dopracowanymi szczegółami. 
Wszystkie produkty z polaru mają 
zamki błyskawiczne najwyższej 
jakości i funkcjonalne detale 
przydatne zarówno w pracy, jak i po.



Soft
Comfortable
Always practical
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Pikowana kurtka polarowa | DamskaNR 0827

Pikowana kurtka polarowa | MęskaNR 0826

Grey melange Anthracite melange

Pikowana kurtka z melanżowego polaru. Kurtka jest częściowo na podszewce i ma wiele atrakcyjnych detali.  
Boczne kieszenie zapinane na suwak. U dołu w bokach elastyczny sznurek z regulacją w celu ochrony przed wiatrem. 

Idealna zarówno do użytku wewnątrz, jak i na zewnątrz.

Pikowana kurtka z melanżowego polaru. Kurtka jest częściowo na podszewce i ma wiele atrakcyjnych detali.  
Boczne kieszenie zapinane na suwak. U dołu w bokach elastyczny sznurek z regulacją w celu ochrony przed wiatrem. 

Idealna zarówno do użytku wewnątrz, jak i na zewnątrz.

Anthracite melangeGrey melange

100% poliester  | S - 4XL | 300g

100% poliester  | S - 4XL | 300g
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ZIP
’N’

MIX

ZIP
’N’

MIX

NR Damski polar Zip’n’Mix Active 0807

Męski polar Zip’n’Mix Active NR 0806

Navy Black

Royal blueBordeauxRed

Navy Black

Royal blueBordeauxRedGrey

Grey

Wysokiej jakości damska bluza z miękkiej, gęstej dzianiny polarowej dla aktywnych użytkowników. Znosi 
pranie w temperaturze 60° C. Wytrzymały zamek błyskawiczny Vislon® z przodu i przy kieszeniach bocznych. 

Raglanowe rękawy i zaokrąglone cięcia po bokach oraz na rękawach, a także przedłużony tył, podkreślają sylwetkę. 
Ten miękki kardigan tworzy dodatkową warstwę izolującą w połączeniu z kurtką typu shell Zip’n’Mix (0774).

Wysokiej jakości bluza z miękkiej, gęstej dzianiny polarowej dla aktywnych użytkowników. Znosi pranie 
w temperaturze 60° C. Wytrzymały zamek błyskawiczny Vislon® z przodu i przy kieszeniach bocznych. 

Raglanowe rękawy i zaokrąglone cięcia po bokach oraz na rękawach, a także przedłużony tył, podkreślają sylwetkę. 
Ten miękki kardigan tworzy dodatkową warstwę izolującą w połączeniu z kurtką typu shell Zip’n’Mix (0773).

100% poliester | 260-280g | S - 3XL

100% poliester | 260-280g | XS - 4XL
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YKK MAIN ZIPPER

YKK MAIN ZIPPER

Damska bluza z mikropolaru NR 0805

Męska bluza z mikropolaru NR 0803

Light blue Navy Black

RedGreyWhite

Light blue Navy Black

RedGreyWhite

Miękka i miła w dotyku damska bluza z mikropolaru dostowana do czyszczenia w pralniach przemysłowych. Wykonana 
z najwyższej jakości, ciasno dzianych poliestrowych włókien. Zarówno zewnętrzna, jak i wewnętrzna strona dzianiny 

zostały poddane procesowi przeciwdziałającemu mechaceniu. Ekstra wzmocnienia z tkaniny Twill na ramionach. 
Zamek błyskawiczny YKK na całej długości i w kieszeniach bocznych. U dołu regulacja gumką. Temperatutra 

prania - 60° C. Lekko dopasowana.

Miękka i miła w dotyku bluza z mikropolaru dostowana do czyszczenia w pralniach przemysłowych. Wykonana 
z najwyższej jakości, ciasno dzianych poliestrowych włókien. Zarówno zewnętrzna, jak i wewnętrzna strona dzianiny 

zostały poddane procesowi przeciwdziałającemu mechaceniu. Ekstra wzmocnienia z tkaniny Twill na ramionach. 
Zamek błyskawiczny YKK na całej długości i w kieszeniach bocznych. U dołu regulacja gumką. 

Temperatutra prania - 60° C.

100% poliester | 260-280g | S - 3XL

100% poliester | 260-280g | XS - 6XL | 6XL dosłępny wytącznie w kolorze navy
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Damska kamizelka z polaru | Active NR 0812

Męska bluza z mikropolaru | podszewkaNR 0816

Męska kamizelka z polaru | ActiveNR 0811

Black

Black

Navy

Navy

BlackNavy

Miękka, gęsto dziana kamizelka z polaru, idealna dla aktywnych osób. Można prać w pralce w temperaturze 60° C. 
Wytrzymały zamek błyskawiczny Vislon® na przodzie i w kieszeniach bocznych. Lekko zaokrąglone boki oraz  

dłuższy tył podkreślają sylwetkę. Lekko dopasowana.

Rozpinana bluza z mikropolaru na podszewce. Zarówno zewnętrzna, jak i wewnętrzna 
strona dzianiny zostały poddane procesowi przeciwdziałającemu mechaceniu. Zamek 

błyskawiczny na całej długości. Dwie boczne kieszenie również zapinane na zamek błyskawiczny. 
U dołu regulacja sznurkiem. Zamek błyskawiczny w podszewce umożliwia umieszczenie logo.

Miękka, gęsto dziana kamizelka z polaru, idealna dla aktywnych osób. Można prać w pralce w temperaturze 60° C. 
Wytrzymały zamek błyskawiczny Vislon® na przodzie i w kieszeniach bocznych. Lekko zaokrąglone boki oraz  

dłuższy tył podkreślają sylwetkę.

100% poliester | 260-280g | S - 3XL

100% poliester. Podszewka: 100% poliester | 260-280g | XS - 3XL

100% poliester | 260-280g | XS - 4XL

YKK MAIN ZIPPER
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Damska bluza multi StretchNR 0819

Męska bluza multi StretchNR 0818

BlackNavy

BlueOrange

BlackNavy

BlueOrange

Modna i niezwykle wygodna damska bluza z wyjątkowo elastycznej dzianiny o wysokiej jakości. Przyjemny wysoki 
kołnierz i przód zapinany na zamek błyskawiczny. Raglanowe rękawy i zaokrąglone cięcia po bokach oraz na 

rękawach, a także przedłużony tył, podkreślają sportową sylwetkę. Dwie kieszenie boczne zapinane na suwak. Miękka, 
szczotkowana strona wewnętrzna. Doskonały ubiór do noszenia w domu i na zewnątrz.

Modna i niezwykle wygodna bluza z wyjątkowo elastycznej dzianiny o wysokiej jakości. Przyjemny wysoki kołnierz  
i przód zapinany na zamek błyskawiczny. Raglanowe rękawy i zaokrąglone cięcia po bokach oraz na rękawach, a także 

przedłużony tył, podkreślają sportową sylwetkę. Dwie kieszenie boczne zapinane na suwak. Miękka, szczotkowana 
strona wewnętrzna. Doskonały ubiór do noszenia w domu i na zewnątrz.

88% poliester / 12% elastan | 280g | S - 3XL

88% poliester / 12% elastan | 280g | S - 3XL
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ZIP
’N’

MIX

ZIP
’N’

MIX

Damska bluza Zip’n’Mix melange fleece NR 0848

Męska bluza Zip’n’Mix melange fleece NR 0847

Navy melange Charcoal melange

Anthracite melangeGrey melange

Navy melange Charcoal melange

Anthracite melangeGrey melange

Miękka damska bluza z dzianiny polarowej w stylowych melanżowych odcieniach. Przedłużony tył zapewnia lepsze 
dopasowanie i komfort. Wytrzymały zamek błyskawiczny Vislon® z przodu i przy kieszeniach bocznych. Bluza tworzy 

dodatkową warstwę izolującą w połączeniu z kurtką typu shell Zip’n’Mix (0774).
100% poliester | 300g | S - 3XL

Miękka bluza z dzianiny polarowej w stylowych melanżowych odcieniach. Przedłużony tył zapewnia lepsze 
dopasowanie i komfort. Wytrzymały zamek błyskawiczny Vislon® z przodu i przy kieszeniach bocznych. Bluza tworzy 

dodatkową warstwę izolującą w połączeniu z kurtką typu shell Zip’n’Mix (0773).
100% poliester | 300g | S - 4XL
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Męska kamizelka z polaruNR 0864

Damska bluza z polaru NR 0851

Męska bluza z polaru NR 0850

Grey melange

Miękki bezrękawnik z polaru wykonany z melanżowej przędzy. Kontrastowe płaskie szwy.
100% poliester | 300g | S - 3XL

Grey melange

Grey melange

Anthracite melange

Anthracite melange

Stylowa damska bluza z polaru z przędzy w kolorze melanżowym. Wstawki softshellowe w kontrastowym kolorze. 
Dwukierunkowy zamek błyskawiczny na całej długości. U dołu regulacja gumką. Dwie kieszenie po bokach i jedna na 

piersi, wszystkie zapinane na zamki błyskawiczne. Lekko dopasowana.
100% poliester | 300g | S - 3XL

Stylowa bluza z polaru z przędzy w kolorze melanżowym. Wstawki softshellowe w kontrastowym kolorze. 
Dwukierunkowy zamek błyskawiczny na całej długości. U dołu regulacja gumką. Dwie kieszenie po bokach i jedna na 

piersi, wszystkie zapinane na zamki błyskawiczne.
100% poliester | 300g | S - 3XL
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Damska bluza z polaru NR 0853

Męska bluza z polaruNR 0852

Grey melange

Grey melange

Miękka bluza z polaru wykonana z melanżowej przędzy. Kontrastowe płaskie szwy. Lekko dopasowana.

100% poliester | 300g | S - 3XL

Miękka bluza z polaru wykonana z melanżowej przędzy. Kontrastowe płaskie szwy.
100% poliester | 300g | S - 3XL

Damska kamizelka z polaru NR 0865

Grey melange

Miękki bezrękawnik z polaru wykonany z melanżowej przędzy. Kontrastowe płaskie szwy. Lekko dopasowany.
100% poliester | 300g | S - 3XL
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Odzież wierzchnia

Odzież wierzchnia ID® jest 
nie tylko modna, ale również 
wytrzymała – z klejonymi 
i wzmocnionymi szwami, 
najwyższej jakości zamkami 
błyskawicznymi oraz 
praktycznymi detalami.  
Posiadamy szeroką gamę 
kamizelek, softshelli, kurtek 
pikowanych i roboczych oraz 
innych praktycznych modeli 
odzieży wierzchniej – uszyte  
z zaawansowanego materiału 
ID Tech®, który gwarantuje 
wygodę, oddychalność 
tkaniny oraz odporność 
na niekorzystne warunki 
atmosferyczne.
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Lekka pikowana kamizelka | DamskaNR 0821

Lekka pikowana kamizelka | MęskaNR 0820

Lekka, swobodna kamizelka wykonana z bardzo miękkiego, wodoodpornego i wiatroodpornego materiału. Pikowane 
detale z przodu i z tyłu. Ukryte kieszenie boczne z suwakami i elastyczna lamówka wokół podkroju pachy. Podszewka w 

kontrastowym kolorze, z regulacją u dołu w boczkach, która pozwala uniknąć wiatru i przeciągów.  
Model ściśle przylegający.

Lekka, swobodna kamizelka wykonana z bardzo miękkiego, wodoodpornego i wiatroodpornego materiału. Pikowane 
detale z przodu i z tyłu. Ukryte kieszenie boczne z suwakami i elastyczna lamówka wokół podkroju pachy. Podszewka  

w kontrastowym kolorze, z regulacją u dołu w boczkach, która pozwala uniknąć wiatru i przeciągów.  
Dopasowany model.

100% poliamid | 214g | XS - 3XL

100% poliamid | 214g | S - 6XL

Navy BlackGrey

Navy BlackGrey

WINDPROOF WATER REPELLENT

WINDPROOF WATER REPELLENT
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Lekka pikowana kurtka | DamskaNR 0815

Lekka pikowana kurtka | MęskaNR 0814

Navy BlackGrey

Lekka kurtka casual wykonana z bardzo miękkiego, wodoodpornego i wiatroodpornego materiału. Z przodu, z tyłu  
i na rękawach pikowane detale. Ukryte kieszenie boczne zapinane na zamek. Rękawy z elastycznymi, wewnętrznymi 

mankietami. Podszewka w kontrastowym kolorze. Regulacja u dołu kurtki chroni przed wiatrem. Dopasowany model. 
Model ściśle przylegający.

Lekka kurtka casual wykonana z bardzo miękkiego, wodoodpornego i wiatroodpornego materiału. Z przodu, z tyłu  
i na rękawach pikowane detale. Ukryte kieszenie boczne zapinane na zamek. Rękawy z elastycznymi, wewnętrznymi 

mankietami. Podszewka w kontrastowym kolorze. Regulacja u dołu kurtki chroni przed wiatrem. Dopasowany model.

Navy BlackGrey

100% poliamid | 214g | XS - 3XL

100% poliamid | 214g | S - 6XL

WINDPROOF WATER REPELLENT

WINDPROOF WATER REPELLENT
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 Lekka kurtka softshellowa | DamskaNR 0837

Lekka kurtka softshellowa | MęskaNR 0836

Lekka kurtka typu soft shell z trójwarstwową membraną ID Tech® o dzianej powierzchni, która jest lekka i elastyczna. 
Małe kontrastowe detale na suwak i kontrastowe detale wewnątrz. Kaptur ma ukryte wzmocnienie w cieniu. Dwie 

zapinane na zamek kieszenie boczne i rękawy z elastycznymi mankietrami. Wewnętrzny sznurek z boku chroni przed 
wiatrem i przeciągami. Obcisły model o wąskim, nowoczesnym kroju.

Lekka kurtka typu soft shell z trójwarstwową membraną ID Tech® o dzianej powierzchni, która jest lekka i elastyczna. 
Małe kontrastowe detale na suwak i kontrastowe detale wewnątrz. Kaptur ma ukryte wzmocnienie w cieniu. Dwie 

zapinane na zamek kieszenie boczne i rękawy z elastycznymi mankietrami. Wewnętrzny sznurek z boku chroni przed 
wiatrem i przeciągami. Obcisły model o wąskim, nowoczesnym kroju.

100% poliester | 190g | 2XS - 3XL

100% poliester | 190g | XS - 6XL | 5XL + 6XL dostępne wyłącznie w kolorach grey, blue, navy i black

Olive

Olive

Blue

Blue

Black

Black

Navy

Navy

Red

Red

Grey

Grey

WINDPROOF WATER REPELLENT4000 BREATHABLE MEMBRANE 3-LAYERS 

WINDPROOF WATER REPELLENT4000 BREATHABLE MEMBRANE 3-LAYERS 
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WINDPROOF WATER REPELLENT4000 BREATHABLE MEMBRANE 3-LAYERS

WINDPROOF WATER REPELLENT4000 BREATHABLE MEMBRANE 3-LAYERS

Damska kurtka Combi | Stretch NR 0871

Męska kurtka Combi | StretchNR 0870

White

Navy

Silver grey 

Black

White

Navy

Silver grey 

Black

Funkcjonalna kurtka softshellowa z kapturem i modnymi kontrastowymi wstawkami. Kurtka jest wykonana 
z kombinacji materiałów: korpus i rękawy w wysokiej jakości materiału o właściwościach wiatro- i wodoodpornych 

natomiast boczki i przedramiona z elastycznego materiału gwarantującego dobre dopasowanie. Wnętrze kurtki łączy 
miękkość podszewki z drapanym polarem. Wysoka stójka i kaptur wykończony elastyczną lamówką, która zapewnia 
idealne dopasowanie chroniące przez wiatrem i deszczem. Dwie boczne kieszenie zapinane na zamek błyskawiczny. 

Elastyczna lamówka u dołu rękawów i kurtki. Kieszeń wewnętrzna zapinana na zamek błyskawiczny. Atrakcyjny nadruk 
IDENTITY na podszewce wewnątrz na wysokości pleców. 

Funkcjonalna kurtka softshellowa z kapturem i modnymi kontrastowymi wstawkami. Kurtka jest wykonana 
z kombinacji materiałów: korpus i rękawy w wysokiej jakości materiału o właściwościach wiatro- i wodoodpornych 

natomiast boczki i przedramiona z elastycznego materiału gwarantującego dobre dopasowanie. Wnętrze kurtki łączy 
miękkość podszewki z drapanym polarem. Wysoka stójka i kaptur wykończony elastyczną lamówką, która zapewnia 
idealne dopasowanie chroniące przez wiatrem i deszczem. Dwie boczne kieszenie zapinane na zamek błyskawiczny. 

Elastyczna lamówka u dołu rękawów i kurtki. Kieszeń wewnętrzna zapinana na zamek błyskawiczny. Atrakcyjny nadruk 
IDENTITY na podszewce wewnątrz na wysokości pleców. 

100% poliester | 190g | XS - 3XL

100% poliester | 190g | XS - 3XL
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4000 BREATHABLE WINDPROOF WATER REPELLENT MEMBRANE 3-LAYERS

4000 BREATHABLE WINDPROOF WATER REPELLENT MEMBRANE 3-LAYERS

Damska kurtka softshellowa NR 0856

Męska kurtka softshellowaNR 0854

White 

Azure

Silver grey 

Navy 

Red 

Black

White 

Azure

Silver grey 

Navy 

Red 

Black

Funkcjonalna, stylowa kurtka softshellowa wykonana z trójwarstwowego materiału ID Tech®. Wytrzymały i elastyczny 
materiał na zewnątrz z lekką siatką wewnątrz. Wysoki kołnierz chroni przed silnym wiatrem. Dwie duże przegrody 

boczne. Elastyczna lamówka u dołu i wokół rękawów zapewnia dobre dopasowanie. 
Lekko dopasowana.

Funkcjonalna, stylowa kurtka softshellowa wykonana z trójwarstwowego materiału ID Tech®. Wytrzymały i elastyczny 
materiał na zewnątrz z lekką siatką wewnątrz. Wysoki kołnierz chroni przed silnym wiatrem. Dwie duże przegrody 

boczne. Elastyczna lamówka u dołu i wokół rękawów zapewnia dobre dopasowanie.

100% poliester | 290-300g | S – 3XL

100% poliester | 290-300g | S - 6XL | 4XL + 5XL + 6XL dostępny wylacznie w kolorze navy z black
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4000 BREATHABLE WINDPROOF WATER REPELLENT MEMBRANE 3-LAYERS

4000 BREATHABLE WINDPROOF WATER REPELLENT MEMBRANE 3-LAYERS

Damski bezrękawnik softshellowyNR 0825

Męski bezrękawnik softshellowyNR 0824

Funkcjonalny, stylowy bezrękawnik softshellowy wykonany z trójwarstwowego materiału ID Tech®. Wytrzymały 
i elastyczny materiał na zewnątrz z lekką siatką wewnątrz. Wysoki kołnierz chroni przed silnym wiatrem. 

Dwie duże przegrody boczne. Elastyczna lamówka u dołu i wokół podkroju pachy zapewnia dobre dopasowanie.

Funkcjonalny, stylowy bezrękawnik softshellowy wykonany z trójwarstwowego materiału ID Tech®. Wytrzymały 
i elastyczny materiał na zewnątrz z lekką siatką wewnątrz. Wysoki kołnierz chroni przed silnym wiatrem. 

Dwie duże przegrody boczne. Elastyczna lamówka u dołu i wokół podkroju pachy zapewnia dobre dopasowanie.

100% poliester | 290g | S - 3XL

100% poliester | 290g | S - 6XL

Black

Black

Navy

Navy

WINDPROOF WATER REPELLENT4000 BREATHABLE MEMBRANE 3-LAYERS

Męska kurtka softshellowa NR 0868

NavyBlue BlackGrey

Funkcjonalna kurtka softshellowa. Trzywarstwowy materiał z oddychającą, wiatro- i wodoodporną membraną 
ID Tech®. Wytrzymały materiał zewnętrzny z dzianinową warstwą w kolorze szary melanż od wewnętrznej strony. 

100% poliester | 300-310g | S - 4XL
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WINDPROOF WATER REPELLENT4000 BREATHABLE MEMBRANE 3-LAYERS

Damska kurtka softshellowaNR 0869

NavyBlue BlackGrey

Funkcjonalna damska kurtka softshellowa. Trzywarstwowy materiał z oddychającą, wiatro- i wodoodporną membraną 
ID Tech®. Wytrzymały materiał zewnętrzny z dzianinową warstwą w kolorze szary melanż od wewnętrznej strony. 

Lekko dopasowana. 
100% poliester | 300-310g | S - 3XL

4000 BREATHABLE WINDPROOF WATER REPELLENT ZIPPER WATERPROOFMEMBRANE 3-LAYERS

4000 BREATHABLE WINDPROOF WATER REPELLENT ZIPPER WATERPROOFMEMBRANE 3-LAYERS

Damska lekka kurtka softshellowa NR 0876

Męska lekka kurtka softshellowaNR 0875

Black

Black

Funkcjonalny i lekki damski softshell z kapturem i modnymi, kontrastowymi detalami. Jakość ID Tech®: trzywarstwowy 
materiał z elastyczną warstwą zewnętrzną. Efektowne, bezszwowe kieszenie. Funkcjonalna, wiatro- i wodoodporna 

membrana. Lekko dopasowany. 
100% poliester | 190g | XS - 3XL

Funkcjonalny, lekki softshell z kapturem i modnymi, kontrastowymi detalami. Jakość ID Tech®: trzywarstwowy materiał 
z elastyczną warstwą zewnętrzną. Efektowne, bezszwowe kieszenie. Funkcjonalna, wiatro- i wodoodporna membrana. 

Model slimline. 
100% poliester | 190g | XS - 3XL
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WINDPROOF WATER REPELLENT3000 BREATHABLE MEMBRANE 3-LAYERS

WINDPROOF WATER REPELLENT3000 BREATHABLE MEMBRANE 3-LAYERS

Damska kurtka softshellowa | kaptur NR 0861

Męska kurtka softshellowa | kapturNR 0860

Damska kurtka z kapturem w stylu casual. Materiał odporny na wiatr i wodę. Lekka, luźna siateczkowa podszewka 
na linii pleców. Wysoka stójka i kaptur regulowany za pomocą sznurków. Kieszenie boczne. Regulowane mankiety 

za pomocą rzepów Velcro®. Zamek główny z przywieszką. Dół wykończony sznurkiem umożliwiającym regulację bluzy.

Męska kurtka z kapturem w stylu casual. Materiał odporny na wiatr i wodę. Lekka, luźna siateczkowa podszewka 
na linii pleców. Wysoka stójka i kaptur regulowany za pomocą sznurków. Kieszenie boczne. Regulowane mankiety 

za pomocą rzepów Velcro®. Zamek główny z przywieszką. Dół wykończony sznurkiem umożliwiającym regulację bluzy.

100% poliester | 290 g (black) / 340 g (melange) | XS - 3XL

100% poliester | 290 g (black) / 340 g (melange) | XS - 3XL

BlackGrey melange

BlackGrey melange

4000 BREATHABLE WATER REPELLENT MEMBRANE 3-LAYERS WINDPROOF

Męska kurtka softshellowa z kapturem NR 0878

Grey melange BlackNavy melange

Kurtka z kapturem wykonana z wysokiej jakości trzywarstwowej tkaniny ID Tech®, z funkcjonalną wiatro- 
i wodoodporną membraną. Kaptur regulowany za pomocą elastycznych troczków ze stoperami. Wysoki kołnierz 

chroni przed wiatrem. Warstwa zewnętrzna wykonana z wysokiej jakości tkaniny poliestrowej w stylowych odcieniach 
melanżowych, w środku miękki polar. Duże kieszenie kangurki zapinane na zamek błyskawiczny ze skórzaną 

przywieszką opatrzoną wytłoczonym napisem ID® Identity. Dzięki ściągaczom u dołu oraz przy rękawach kurtka 
doskonale się układa. 

100% poliester | 345g | XS - 3XL
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100% poliester | 300g | S - 3XL

Bardzo praktyczny damski softshell z zamkiem błyskawicznym w kontrastowym kolorze. Haft ID Tech® na lewym 
rękawie. Trzywarstwowy materiał ID Tech®. Bardzo wytrzymała i elastyczna tkanina zewnętrzna. Membrana w 

środkowej części i miękki mikropolar od wewnątrz. Regulacja rękawów i dołu kurtki. Lekko dopasowana. 

Damska kurtka softshellowa | kontrast NR 0873

4000 BREATHABLE WINDPROOF WATER REPELLENT MEMBRANE 3-LAYERS

BlackNavy

4000 BREATHABLE WINDPROOF WATER REPELLENT MEMBRANE 3-LAYERS

Męska kurtka softshellowa | kontrast NR 0872

Navy Black

Bardzo praktyczny softshell z zamkiem błyskawicznym w kontrastowym kolorze. Haft ID Tech® na lewym rękawie. 
Trzywarstwowy materiał ID Tech®. Bardzo wytrzymała i elastyczna tkanina zewnętrzna. Membrana 

w środkowej części i miękki mikropolar od wewnątrz. Regulacja rękawów i dołu kurtki.
100% poliester | 300g | S - 3XL

WATER REPELLENT

WiatrówkaNR 0710

Orange AzureLime

Navy Black

Lekka i stylowa kurtka wiatrówka. Kontrastowe zamki błyskawiczne, sznurek w kapturze oraz wykończenie 
rękawów i dołu kurtki. Można ją schować do małego pokrowca. Idealna na promocje, imprezy sportowe, eventy. 

100% poliester | 65g | XS - 3XL
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4000 BREATHABLE WINDPROOF WATER REPELLENT ZIPPER WATERPROOFMEMBRANE 3-LAYERS

4000 BREATHABLE WINDPROOF WATER REPELLENT ZIPPER WATERPROOFMEMBRANE 3-LAYERS

Damska zimowa kurtka softshellowaNR 0899

Męska zimowa kurtka softshellowaNR 0898

Orange NavyLime BlackGrey Blue

Orange NavyLime BlackGrey Blue

Zimowa damska kurtka softshellowa z wodoodpornym zamkiem. Trzywarstwowy materiał z membraną ID Tech®, z ciepłą 
i miękką podszewką. Trwały i elastyczny materiał zewnętrzny. Funkcjonalna wiatro- i wodoodporna membrana. Odpinany 

kaptur. Lekko dopasowana. 
100% poliester | 190g | Pikowana podszewka: 135 g - korpus, rękawy - 110g | S - 3XL

Funkcjonalna zimowa kurtka softshellowa z wodoodpornym zamkiem. Trzywarstwowy materiał z membraną ID Tech®, 
z ciepłą i miękką podszewką. Trwały i elastyczny materiał zewnętrzny. Funkcjonalna wiatro- i wodoodporna membrana. 

Odpinany kaptur.

100% poliester | 190g | Pikowana podszewka: 135 g - korpus, rękawy - 110g | S - 3XL

WINDPROOF WATER REPELLENT

Zimowa parka NR 0750

BlackNavy

Praktyczna zimowa kurtka typu Parka wykonana z wytrzymałego materiału, z odpinanym kapturem. Watowana,
pikowana podszewka zapewnia ciepło. Kurtka posiada dwie duże kieszenie przednie i wyjątkowo dużą kieszeń z tyłu 

z zapięciem na zatrzask, dwie kieszenie na piersiach zapinane na wodoodporny zamek błyskawiczny oraz dwie 
wygodne wpuszczane kieszenie boczne. Wewnętrzne dzianinowe ściągacze przy mankietach utrzymują ciepło 

i zapewniają komfort noszenia. Wewnątrz dwie duże kieszenie z siateczki i jedna zapinana na zamek.

65% poliester / 35% bawełna | Podszewka/wypełnienie: 100% poliester | XS - 4XL
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Kurtka pilotkaNR 0702

Light olive Navy Black

Lekka sportowa kurtka - dobrze znany fason Catalina, zapewnia doskonałe dopasowanie. Miękka, elastyczna 
podszewka z siateczki oraz ściągacze przy szyi, rękawach i u dołu. Dwie kieszenie boczne, kieszeń na lewym rękawie 

oraz kieszenie wewnętrzne zapinane na zamki błyskawiczne. Ponadczasowy model. 
100% poliester | 195g | S - 3XL

Męska kurtka pikowana NR 0730

Damska kurtka pikowanaNR 0731

BlackNavy

Stylowa, klasyczna kurtka pikowana do uniwersalnego użytku. Elegancki kołnierz zapinany przy szyi na zatrzask. Przód 
oraz kieszonka na klatce piersiowej na zamek błyskawiczny. Dwie praktyczne wpuszczane kieszenie boczne również 

zapinane na suwak. Zatrzaski przy nadgarstkach.  
100% poliester | 160g | S - 3XL

Stylowa, klasyczna kurtka pikowana do uniwersalnego użytku. Przód oraz kieszonka na rękawie zapinane na zamek 
błyskawiczny. Dwie praktyczne wpuszczane kieszenie boczne również zapinane na suwak. Zatrzaski przy nadgarstkach. 

Lekko dopasowana.
100% poliester | 160g | S – 3XL

BlackNavy
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Damska kamizelka | StretchNR 0893

Męska kamizelka | Stretch NR 0892

Navy

Orange

BlackBlue

Modna, ocieplana damska kamizelka z lekkim, ukośnym, wąskim pikowaniem i panelami bocznymi z elastycznej 
tkaniny dla większego komfortu i sportowego wyglądu. Dwie boczne kieszenie zapinane na suwak. Doskonały produkt 

zapewniający wyjątkową funkcjonalność i komfort.
Tkanina/podszewka: 100% poliamid | Podszewka: 100% poliester | 185g | S - 3XL

Navy

Orange

BlackBlue

Modna ocieplana kamizelka z lekkim, ukośnym, wąskim pikowaniem i panelami bocznymi z elastycznej tkaniny 
dla większego komfortu i sportowego wyglądu. Dwie boczne kieszenie zapinane na suwak. Doskonały produkt 

zapewniający wyjątkową funkcjonalność i komfort.
Tkanina/podszewka: 100% poliamid | Podszewka: 100% poliester | 185g | S - 3XL

Olive

Olive

Silver grey

Silver grey
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153ODZIEŻ WIERZCHNIA

Damska kurtka pikowana | Stretch NR 0897

Męska kurtka pikowana | Stretch NR 0896

Modna pikowana kurtka stretch. Wąskie i lekko skośne pikowanie nadaje kurtce lekkość. Boczki wykonane 
z elastycznego materiału zapewniającego większy komfort użytkowania i sportowy wygląd. Dwie boczne kieszenie 

zapinane na zamki błyskawiczne. Możliwość wykonania dekoracji dzięki łatwemu dostępowi, który zapewnia suwak 
w podszewce. Doskonały produkt zapewniający wyjątkową funkcjonalność i komfort. Lekko dopasowana.

Modna pikowana kurtka stretch. Wąskie i lekko skośne pikowanie nadaje kurtce lekkość. Boczki wykonane  
z elastycznego materiału zapewniającego większy komfort użytkowania i sportowy wygląd. Dwie boczne kieszenie 

zapinane na zamki błyskawiczne. Doskonały produkt zapewniający wyjątkową funkcjonalność i komfort. 

 Tkanina / podszewka: 100% poliamid. Podszewka: 100% poliester | 185g | S - 3XL

Tkanina / podszewka: 100% poliamid. Podszewka: 100% poliester | 185g | S - 3XL

BlackNavy

Olive

Olive

Black

Silver grey

Silver grey

Navy
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ZIP 
’N’ 

MIX
5000 BREATHABLE 10.000 WATERPROOF TAPED SEAMSYKK MAIN ZIPPER

ZIP 
’N’ 

MIX
5000 BREATHABLE 10.000 WATERPROOF TAPED SEAMSYKK MAIN ZIPPER

Damska kurtka shell Zip’n’Mix NR 0774

Męska kurtka shell Zip’n’Mix NR 0773

Navy Black

Navy Black

Funkcjonalna damska kurtka jakości ID® Tech, z kapturem i lekką, miękką podszewką poliestrową. Możliwość 
wykonania dekoracji dzięki łatwemu dostępowi, który zapewnia suwak w podszewce. Przód zapinany na wytrzymały 

zamek błyskawiczny YKK. Z przodu, z tyłu i na rękawach odblaskowe lamówki zapewniające dobrą widoczność. 
Mankiety regulowane za pomocą taśmy Velcro. Wygodne, duże kieszenie boczne, zewnętrzna kieszeń na klatce 

piersiowej i dwie kieszenie wewnętrzne. Przedłużony tył oraz regulacja dołu chronią przed wiatrem. Klejone szwy. Tę 
wielofunkcyjną i praktyczną kurtkę typu shell można również łączyć z bluzą Zip’n’Mix Active Fleece (0807) lub Zip’n’Mix 

Melange Fleece (0848). 
100% poliester | 140g | S - 3XL

Ekskluzywna, funkcjonalna kurtka jakości ID® Tech, z kapturem i lekką, miękką podszewką poliestrową. Możliwość 
wykonania dekoracji dzięki łatwemu dostępowi, który zapewnia suwak w podszewce. Przód zapinany na wytrzymały 

zamek błyskawiczny YKK. Z przodu, z tyłu i na rękawach odblaskowe lamówki zapewniające dobrą widoczność. 
Mankiety regulowane za pomocą taśmy Velcro. Wygodne, duże kieszenie boczne, zewnętrzna kieszeń na klatce 

piersiowej i dwie kieszenie wewnętrzne. Przedłużony tył oraz regulacja dołu chronią przed wiatrem. Klejone szwy. Tę 
wielofunkcyjną i praktyczną kurtkę typu shell można również łączyć z bluzą Zip’n’Mix Active Fleece (0806) lub Zip’n’Mix 

Melange Fleece (0847). 
100% poliester | 140g | S - 4XL
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157ODZIEŻ WIERZCHNIA

4000 BREATHABLE WINDPROOF MEMBRANE 3-LAYERS WATER REPELLENT

4000 BREATHABLE WINDPROOF MEMBRANE 3-LAYERS WATER REPELLENT

Damska kurtka Combi NR 0772

Męska kurtka Combi NR 0770

BlackNavy

BlackNavy

Modna kurtka damska wykonana z oddychającego, wiatro i wodoodpornego materiału. Model uszyty z dwóch 
rodzajów tkaniny: w części tułowia watowana tkanina Ribstop z powłoką poliuretanową, rękawy i boki z wytrzymałego 
materiału typu softshell. Kurtka doskonale leży i posiada praktyczne detale. Dwie kieszenie boczne i ukryta kieszonka 

na piersi, wszystkie zapinane na suwak. Wewnątrz dwie kieszenie z siateczki i jedna zapinana na zamek. 
100% poliester | Wypełnienie/podszewka: 100% poliester | 240g | S - 3XL

Modna kurtka wykonana z oddychającego, wiatro- i wodoodpornego materiału. Model uszyty z dwóch rodzajów 
tkaniny: w części tułowia watowana tkanina Ribstop z powłoką poliuretanową, rękawy i boki z wytrzymałego materiału 
typu softshell. Kurtka doskonale leży i posiada praktyczne detale. Dwie kieszenie boczne i ukryta kieszonka na piersi, 

wszystkie zapinane na suwak. Wewnątrz dwie kieszenie z siateczki i jedna zapinana na zamek. 
100% poliester | Wypełnienie/podszewka: 100% poliester | 240g | S - 3XL
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6000 BREATHABLE WINDPROOF10000 WATERPROOF TAPED SEAMS YKK MAIN ZIPPER

6000 BREATHABLE WINDPROOF10000 WATERPROOF TAPED SEAMS YKK MAIN ZIPPER

Damska praktyczna kurtka 3w1NR 0769

Męska praktyczna kurtka 3w1NR 0768

Red Black

BlackRed

Mocna i bardzo praktyczna damska kurtka całoroczna. Jakość ID Tech®. Odpinana kurtka wewnętrzna i kaptur. Kurtka 
zewnętrzna wykonana z wytrzymałego, oddychającego, wiatro- i wodoodpornego poliamidu. Odblaskowe wypustki, 

klejone szwy i wiele praktycznych kieszeni. Kurtka wewnętrzna wykonana z mikropolaru. 
100% mocny poliamid Taslan pokryty oddychającym PU/Kurtka wewnętrzna: 100% poliester | 185g | S - 3XL

Mocna i bardzo praktyczna kurtka całoroczna. Jakość ID Tech®. Odpinana kurtka wewnętrzna i kaptur. Kurtka 
zewnętrzna wykonana z wytrzymałego, oddychającego, wiatro- i wodoodpornego poliamidu. Odblaskowe wypustki, 

klejone szwy i wiele praktycznych kieszeni. Kurtka wewnętrzna wykonana z mikropolaru.
100% mocny poliamid Taslan pokryty oddychającym PU/Kurtka wewnętrzna: 100% poliester | 185g | S - 4XL

WINDPROOFWATER REPELLENT

Kamizelka | podszewka termicznaNR 0900

Klasyczna kamizelka z wytrzymałej tkaniny z ciepłą podszewką. Wysokiej jakości metalowe zamki błyskawiczne. 
Kamizelka posiada dwie boczne i dwie wewnętrzne kieszenie. Podkrój pachy wykończony elastyczną lamówką,  

co zapewnia idealne dopasowanie.
65% poliester / 35% bawełna. Wypełnienie/podszewka: 100% poliester | 510g | S - 4XL

Navy Black
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4000 BREATHABLE WATER REPELLENTWINDPROOF MEMBRANE 3-LAYERS

4000 BREATHABLE WATER REPELLENTWINDPROOF MEMBRANE 3-LAYERS

Robocza kamizelka softshellowaNR 0834

Robocza kurtka softshellowaNR 0832

Niezwykle wytrzymała kamizelka softshellowa z trzywarstwowego materiału z membraną ID Tech® o właściwościach 
oddychających, wiatro- i wodoodpornych. Kamizelka ma wytrzymałą warstwę zewnętrzną, a od strony wewnętrzej 
miękki polar. Wzmocnienia z wysokiej jakości tkaniny - CORDURA®. Praktyczne odblaskowe detale. Mocne zamki 

błyskawiczne Vislon® w kontrastowych kolorach. 
100% poliester | 280g | S - 4XL

Niezwykle wytrzymała kurtka softshellowa z trzywarstwowego materiału z membraną ID Tech® o właściwościach 
oddychających, wiatro- i wodoodpornych. Kurtka ma wytrzymałą warstwę zewnętrzną, a od strony wewnętrzej miękki 
polar. Wzmocnienia z wysokiej jakości tkaniny - CORDURA®. Praktyczne odblaskowe detale. Mocne zamki błyskawiczne 

Vislon® w kontrastowych kolorach. 
100% poliester | 280g | S - 4XL

Silver grey Black

Silver grey BlackNavy

TAPED SEAMS3000 WATERPROOFWINDPROOF

Komplet przeciwdeszczowyNR 0740

Black

Komplet przeciwdeszczowy z klejonymi szwami. Kurtka z odblaskową wypustką z przodu i z tyłu, kaptur chowany 
w kołnierzu, miękka siatkowa podszewka. Spodnie bez podszewki, z regulacją Velcro® u dołu nogawki.

100% poliamid z warstwą PU | 95g | XS - 3XL
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Spodnie

Niezależnie od tego, czy wybierzesz sportowe spodnie dresowe, czy ekskluzywne funkcjonalne 
spodnie, możesz liczyć na dobrą jakość, optymalny komfort i swobodę ruchów.



When function
meets style
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Damskie spodnie dresowe0667NR 

 Męskie spodnie dresoweNR 0611

Męskie spodnie dresowe NR 0607

Damskie spodnie dresowe z podwójnym ściągaczem w pasie i u dołu nogawek. Sznurek w kontrastowym kolorze, dwie 
kieszenie boczne. Od strony wewnętrznej dzianina pętelkowa.

50% bawełna / 50% poliester | Melange: 50% poliester / 40% bawełna / 10% wiskoza | 270g | XS - 2XL

Black

Black

Grey melange

Grey melange

Męskie sportowe spodnie dresowe z dwuwarstowym ściągaczem w pasie oraz u dołu nogawek. Dwie kieszenie boczne. 
Od strony wewnętrznej dzianina pętelkowa.

50% bawełna / 50% poliester | Melange: 50% bawełna / 40% poliester / 10% wiskoza | 270g | S - 3XL

BlackGrey melange

Męskie dresowe spodnie do biegania ze sznurkiem i ściągaczem w pasie oraz u dołu nogawek. Dwie kieszenie boczne. 
Dzianina drapana od wewnętrznej strony.

60% bawełna / 40% poliester | Melange: 75% bawełna / 15% poliester / 10% wiskoza | 300g | S - 4XL
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Damskie sportowe spodnie capriNR 0668

Męskie sportowe szortyNR 0608

BlackGrey melange

Damskie spodnie dresowe typu capri z podwójnym ściągaczem w pasie i u dołu nogawek. Sznurek w kontrastowym 
kolorze, dwie kieszenie boczne.

50% bawełna / 50% poliester | Melange: 50% bawełna / 40% poliester / 10% wiskoza | 270g | XS - 2XL

Męskie dresowe szorty z kontrastowym sznurkiem i gumą w pasie oraz dwiema poprzecznymi kieszeniami po bokach.
50% bawełna / 50% poliester | Melange: 50% poliester / 40% bawełna / 10% wiskoza | 270g | S - 3XL

BlackGrey melange

5000 BREATHABLE 10.000 WATERPROOF TAPED SEAMSYKK MAIN ZIPPER
ZIP

’N’
MIX

Spodnie Zip’n’MixNR 0775

Wyjątkowo funkcjonalne spodnie w jakości ID Tech®. Lekka i miękka poliestrowa podszewka. Wytrzymały zamek 
błyskawiczny YKK wzdłuż bocznego szwu nogawki, który można rozpinać na wysokości od stopy do talii. Taśma 

odblaskowa z przodu i z tyłu nogawki zapewnia dobrą widoczność. Regulowany dół nogawek na wysokości kostek  
za pomocą rzepów Velcro®. Jedna kieszeń po prawej stronie. Klejone szwy.

100% poliester | 140g | XS - 3XL

BlackNavy
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YKK MAIN ZIPPER

YKK MAIN ZIPPER

YKK MAIN ZIPPER

Męskie spodnie robocze NR 0970

Męskie spodnie zip-offNR 0955

Damskie spodnie zip-offNR 0956

Black

Black

Black

Bardzo wytrzymałe, ale jednocześnie miękkie w dotyku spodnie robocze. Dodatkowe wzmocnienia z mocnej tkaniny 
CORDURA® na kolanach i przy kieszeniach. Powłoka Teflon® zapobiega zabrudzeniom. W pasie elastyczny sznurek. 

Zamek błyskawiczny YKK.
65% poliester / 35% bawełna | 300g | 46 - 58

65% poliester / 35% bawełna | 165g | S - 4XL

Spodnie zip-off, które można nosić jako szorty. Dwie kieszenie po bokach, dwie kieszenie z tyłu i jedna kieszeń 
na nodze.

65% poliester / 35% bawełna | 165g | XS - 4XL

Damskie spodnie zip-off, które można nosić jako spodnie o długości 3/4. Dwie kieszenie po bokach, dwie kieszenie 
z tyłu i jedna kieszeń na nodze.



Smaller but 
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Dzieci

Wszystkie nasze najpopularniejsze modele są 
dostępne również w rozmiarach dziecięcych. 
Dzieci użytkują odzież w sposób zupełnie 
innych niż dorośli. Ubrania dla dzieci są 
więc zaprojektowane tak, aby sprostać 
wymaganiom jakie stawia przed nimi 
aktywność w szkole i podczas czasu wolnego. 
Ubrania są zawsze dobrze dopasowane, nie 
hamują ruchów i są dostępne w mnóstwie 
mocnych i soczystych kolorów.
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CORE full zip hoodieNR 40638

Klasyczna bluza z kapturem i kangurową kieszenią. Nowy, ulepszony krój. Świetnie skrojony kaptur i zamek 
błyskawiczny YKK na całej długości bluzy. Sznurek w kapturze oraz ściągacze w rękawach i u dołu bluzy. Wysoka jakość. 

Miękka, drapana od wewnątrz dzianina.

60% bawełna / 40% poliester | Melange: 80 % bawełna / 15 % poliester / 5 % wiskoza | 300g | 4/6 - 8/10 - 12/14

Navy

OliveGrey melange

Black
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CORE O-neck sweatshirtNR 40634

Bluza z okrągłym dekoltem. Ściągacz na linii szyi, przy rękawach i u dołu bluzy. Miękka, drapana po wewnętrznej 
stronie dzianina. 

60% bawełna / 40% poliester | Melange: 80 % bawełna / 15 % poliester / 5 % wiskoza | 300g | 4/6 - 8/10 - 12/14

Navy

OliveGrey melange

Black
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NEW 
STYLE

173DZIECI

Lekka kurtka softshellowaNR 40836

Lekka kurtka typu soft shell z trójwarstwową membraną ID Tech® o dzianej powierzchni, która jest lekka i elastyczna. 
Małe kontrastowe detale na suwak i kontrastowe detale wewnątrz. Kaptur ma ukryte wzmocnienie w cieniu. Dwie 

zapinane na zamek kieszenie boczne i rękawy z elastycznymi mankietrami. Wewnętrzny sznurek z boku chroni przed 
wiatrem i przeciągami. Obcisły model o wąskim, nowoczesnym kroju.

BlackNavy

100% poliester  |  190g  | 4/6 - 8/10

4000 BREATHABLE WATER REPELLENTWINDPROOF MEMBRANE 3-LAYERS 
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40500NR GAME T-Shirt 

Royal blue

Bottle greenWhite

Navy

PurpleRed

BlackLight blue

Yellow

Cyan

Lime

100% bawełna | 160g | 2/3 - 4/6 - 8/10 - 12/14 | 2/3 dostępny wyłącznie w kolorze white | GAME

Popularny T-shirt z kolekcji GAME w dziecięcych rozmiarach. Klasyczny T-shirt z okrągłym dekoltem wykończonym 
poczwórnym ściągaczem oraz taśmami wzmacniającymi na linii szyi i ramion. Poddany procesowi wykurczania w celu 

zapewnienia stabilności.

40510NR T-shirt T-TIME® 

BlackLight blue

Apple

PinkWhite

Turquoise

Lime

RedPutty

Royal blue

GreenOrange

Snow melange

Navy

PurpleYellow

Charcoal

100% bawełna | Melange: 98% bawełna / 2% wiskoza | 175g | 2/3 - 4/6 - 8/10 - 12/14 | T-TIME®

Popularny T-shirt z linii T-TIME® w dziecięcych rozmiarach. Klasyczny T-shirt z okrągłym dekoltem wykończonym 
poczwórnym ściągaczem oraz taśmami wzmacniającymi na linii szyi i ramion. Zachowuje swój kształt nawet  

po wielokrotnym praniu. 
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Kamizelka | EN 1150 NR 41902

Fluorescent yellow

Odblaskowa kamizelka z elastycznym zapięciem Velcro® na bokach.
100% poliester | 120-130g | 4/6 - 8/10 - 12/14

QUICK DRY

42030NR YES Active T-shirt 

100% poliester | 130g | 4/6 - 8/10 - 12/14 | YES

Funkcjonalny t-shirt dziecięcy z dekoltem w serek. Odprowadzający wilgoć, oddychający i szybkoschnący.  
Wysoka jakość w konkurencyjnej cenie.

Mint

White

Black

Lime

Dark royal blue

Orange

Cyan

Grey melange
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GEYSER

177SPORT

GEYSER starannie wykonane i zaprojektowane 
ubrania GEYSER zaspokoją oczekiwania nawet 
najbardziej wymagających biegaczy, którzy 
dokładnie wiedzą, czego chcą.
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QUICK DRY+

QUICK DRY+

Mint melange

Mint melange

Olive melange

Olive melange

Royal blue melange

Royal blue melange

Navy

Navy

Black

Black

Red melange

Red melange

Grey melange

Grey melange

T-shirt zarówno do codziennego noszenia jak i uprawiania sportu. Koszulka ma bezszwową konstrukcję, która 
zapewnia idealne dopasowanie. Materiał jest lekki, miękki i trwale przepuszczający wilgoć, szybkoschnący  

i antybakteryjny. Specjalnie dziane obszary wentylacyjne zapewniają optymalną oddychalność. Dopasowany model.

T-shirt zarówno do codziennego noszenia jak i uprawiania sportu. Koszulka ma bezszwową konstrukcję, która 
zapewnia idealne dopasowanie. Materiał jest lekki, miękki i trwale przepuszczający wilgoć, szybkoschnący  

i antybakteryjny. Specjalnie dziane obszary wentylacyjne zapewniają optymalną oddychalność. Dopasowany model.
100% poliester | 153g | XS - 3XL

100% poliester | 153g | XS - 3XL

Męski bezszwowy T-shirtNR G21020

Damski bezszwowy T-shirtNR G11020
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NEW 
STYLE

181SPORT

Męska bezszwowa bluzaNR G21026

Damska bezszwowa bluzaNR G11026

Anthracite melange

Anthracite melange

Navy melange

Navy melange

Black

Black

QUICK DRY+

Dwukolorowa bluza w paski z kapturem oraz dużymi kieszeniami typu kangur. Idealna do noszenia na co dzień 
lub do uprawiania sportu. Bluza ma dobrze dopasowaną, bezszwową konstrukcję, która zapewnia wysoki komfort 

użytkowania. Materiał jest lekki, miękki i trwale przepuszczający wilgoć, szybkoschnący oraz antybakteryjny. Specjalnie 
dziane otwory wentylacyjne zapewniają optymalną oddychalność.

Dwukolorowa bluza w paski z kapturem oraz dużymi kieszeniami typu kangur. Idealna do noszenia na co dzień 
lub do uprawiania sportu. Bluza ma dobrze dopasowaną, bezszwową konstrukcję, która zapewnia wysoki komfort 

użytkowania. Materiał jest lekki, miękki i trwale przepuszczający wilgoć, szybkoschnący oraz antybakteryjny. Specjalnie 
dziane otwory wentylacyjne zapewniają optymalną oddychalność.

100% poliester | 153g | XS - 3XL

100% poliester | 153g | XS - 3XL

QUICK DRY+
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Męskie bezszwowe spodnie sportoweNR G21028

Damskie bezszwowe spodnie sportoweNR G11028

Navy melangeAnthracite melange

Navy melangeAnthracite melange

Black

Black

QUICK DRY+

QUICK DRY+

Sportowe spodnie o swobodnym i dobrze dopasowanym kroju bez szwów bocznych. Mogą być używane do noszenia 
na co dzień lub do uprawiania sportu. Materiał jest lekki, miękki i trwale przepuszczający wilgoć, szybkoschnący oraz 
antybakteryjny. Specjalnie dziane otwory wentylacyjne zapewniają optymalną oddychalność. Boczne kieszenie i mała 
ukryta kieszeń zapinana na zamek. Elastyczna taśma w talii oraz wewnętrzny sznurek zapewniają komfort i wygodę.

Sportowe spodnie o swobodnym i dobrze dopasowanym kroju bez szwów bocznych. Mogą być używane do noszenia 
na co dzień lub do uprawiania sportu. Materiał jest lekki, miękki i trwale przepuszczający wilgoć, szybkoschnący oraz 
antybakteryjny. Specjalnie dziane otwory wentylacyjne zapewniają optymalną oddychalność. Boczne kieszenie i mała 
ukryta kieszeń zapinana na zamek. Elastyczna taśma w talii oraz wewnętrzny sznurek zapewniają komfort i wygodę. 

100% poliester | 153g | XS - 3XL

100% poliester | 153g | XS - 3XL
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Męski bezszwowy T-shirt | w paskiNR G21024

Damski bezszwowy T-shirt | w paskiNR G11024

Navy melangeAnthracite melange

Navy melangeAnthracite melange

Black

Black

T-shirt w dwukolorowe paski do noszenia na co dzień lub uprawiania sportu. Koszulka ma bezszwową konstrukcję, 
która zapewnia idealne dopasowanie. Materiał jest lekki, miękki i trwale przepuszczający wilgoć, szybkoschnący 

oraz antybakteryjny. Specjalnie dziane otwory wentylacyjne zapewniają optymalną oddychalność. Wysokiej jakości 
wzmocnienia szwów na linii szyi i ramion.

T-shirt w dwukolorowe paski do noszenia na co dzień lub uprawiania sportu. Koszulka ma bezszwową konstrukcję, 
która zapewnia idealne dopasowanie. Materiał jest lekki, miękki i trwale przepuszczający wilgoć, szybkoschnący 

oraz antybakteryjny. Specjalnie dziane otwory wentylacyjne zapewniają optymalną oddychalność. Wysokiej jakości 
wzmocnienia szwów na linii szyi i ramion.

100% poliester | 153g | XS - 3XL

100% poliester | 153g | XS - 3XL

QUICK DRY+

QUICK DRY+
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Olive melange

Olive melange

Navy

Navy

Black

Black

Kamizelka męska | pikowanaNR G21031

Damska kamizelka | pikowanaNR G11031

WINDPROOF WATER REPELLENT

WINDPROOF WATER REPELLENT

Modna, sportowa kamizelka do noszenia na co dzień lub do aktywnego wypoczynku. Kamizelka ma atrakcyjny 
pikowany wzór i miękką wyściółkę, która zatrzymuje ciepło i sprawia, że bezrękawnik jest wygodny w noszeniu. 

Kieszenie boczne są profilowane a szwy wewnętrzne przykryte taśmą. Kaptur z regulacją chroni przed wiatrem. Miękka 
elastyczną lamówka w podkroju pachy i u dołu kamizelki, zapewnia wygodę i ciepło. Model ściśle przylegający.

Modna, sportowa kamizelka do noszenia na co dzień lub do aktywnego wypoczynku. Kamizelka ma atrakcyjny 
pikowany wzór i miękką wyściółkę, która zatrzymuje ciepło i sprawia, że bezrękawnik jest wygodny w noszeniu. 

Kieszenie boczne są profilowane a szwy wewnętrzne przykryte taśmą. Kaptur z regulacją chroni przed wiatrem. Miękka 
elastyczną lamówka w podkroju pachy i u dołu kamizelki, zapewnia wygodę i ciepło. Dopasowany model.

100% poliester | 410g | S - 3XL

100% poliester | 410g | S - 3XL
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Olive melange

Olive melange

Navy

Navy

Black

Black

Modna, sportowa kurtka do noszenia na co dzień lub do aktywnego wypoczynku. Kurtka ma atrakcyjny pikowany 
wzór i miękką wyściółkę, która zatrzymuje ciepło i sprawia, że kurtka jest wygodna w noszeniu. Kieszenie boczne 

są profilowane a szwy wewnętrzne są przykryte taśmą. Kaptur z regulacją chroni przed wiatrem. Miękka elastyczną 
lamówka w mankietach i u dołu kurtki, zapewnia wygodę i ciepło. Model ściśle przylegający.

100% poliester | 410g | S - 3XL

Męska kurtka | pikowanaNR G21030

Damska kurtka | pikowanaNR G11030

Modna, sportowa kurtka do noszenia na co dzień lub do aktywnego wypoczynku. Kurtka ma atrakcyjny pikowany 
wzór i miękką wyściółkę, która zatrzymuje ciepło i sprawia, że kurtka jest wygodna w noszeniu. Kieszenie boczne 

są profilowane a szwy wewnętrzne są przykryte taśmą. Kaptur z regulacją chroni przed wiatrem. Miękka elastyczną 
lamówka w mankietach i u dołu kurtki, zapewnia wygodę i ciepło. Dopasowany model.

100% poliester | 410g | S - 3XL

WINDPROOF WATER REPELLENT

WINDPROOF WATER REPELLENT
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Black

Black

Krótkie spodenki stretch GEYSERNR G21034

Idealne do pracy i wypoczynku. Wygodny elastyczny materiał, który nie gniecie się. Elastyczna taśma w talii  
i wewnętrzny sznurek. Dwie przednie kieszenie zapinane na zamek błyskawiczny.

Szorty z elastyczną taśmą w talii i wewnętrznym sznurkiem. Uszyte z przyjemnego,  elastycznego materiału. Dwie 
przednie kieszenie zapinane na zamek błyskawiczny. Wewnątrz specjalna siateczka zapewniająca wentylację.

Spodnie stretch | 3/4NR G11037

90% poliester / 10% elastan | 150g | XS - 4XL

90% poliester / 10% elastan | 150g | S - 3XL
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Męskie spodnie stretchNR G21036

Damskie spodnie stretchNR G11036

Black

Black

90% poliester / 10% elastan | 150g | XS - 4XL

90% poliester / 10% elastan | 150g | XS - 4XL

Idealne do pracy lub wypoczynku. Wygodny elastyczny materiał, który nie gniecie się. Elastyczny pas w talii  
i wewnętrzny sznurek. Dwie przednie kieszenie zapinane na zamek błyskawiczny. Wąskie nogawki.

Idealne do pracy lub wypoczynku. Wygodny elastyczny materiał, który nie gniecie się. Elastyczny pas w talii  
i wewnętrzny sznurek. Dwie przednie kieszenie zapinane na zamek błyskawiczny. Wąskie nogawki.
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ACTIVE QUICK DRY+

ACTIVE QUICK DRY+

Damska koszulka polo active NR G11006

Męska koszulka polo active NR G21006

Ekskluzywna koszulka polo GEYSER wykonana z dzianiny typu cotton-like odprowadzającej 
wilgoć. Atrakcyjny dziany kołnierzyk, gwarantujący idealne dopasowanie. Rękawki 

wykończone elastycznym ściągaczem. Rozporki w bokach zapewniają swobodę ruchów. 

Ekskluzywna koszulka polo GEYSER wykonana z dzianiny typu cotton-like odprowadzającej 
wilgoć. Atrakcyjny dziany kołnierzyk, gwarantujący idealne dopasowanie. Rękawki 

wykończone elastycznym ściągaczem. Rozporki w bokach zapewniają swobodę ruchów. 

100% poliester | 180g | S - 3XL

100% poliester | 180g | S - 4XL

Black

Black

Lime

Lime

Navy

Navy

Red

Red

Royal blue

Royal blue

Silver grey

Silver grey

Light blue

Light blue

White

White
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ACTIVE WINDPROOF WATER REPELLENT

Męski bezrękawnik | lightweightNR G21014

Dobrze dopasowany, ultralekki wiatro- i wodoodporny bezrękawnik dla biegacza. Wygodny, wysoki 
kołnierz. Elastyczna lamówka u dołu i w podkroju pachy. W bokach materiał zapewniający wentylację. 
Otwór wentylacyjny na plecach. Z przodu dwie praktyczne, ukryte kieszonki. Odblaski z przodu i z tyłu.

100% poliester | 75g | S - 3XL

BlackRoyal blue 

ACTIVE WINDPROOF WATER REPELLENT

Damski bezrękawnik | lightweight NR G11014

Dobrze dopasowany, ultralekki wiatro- i wodoodporny bezrękawnik dla biegacza. Wygodny, wysoki 
kołnierz. Elastyczna lamówka u dołu i w podkroju pachy. W bokach materiał zapewniający wentylację. 
Otwór wentylacyjny na plecach. Z przodu dwie praktyczne, ukryte kieszonki. Odblaski z przodu i z tyłu.

100% poliester | 75g | XS - 2XL

BlackRoyal blue 
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ACTIVE WINDPROOF WATER REPELLENT

Męska kurtka | lightweightNR G21012

Dobrze dopasowana, ultralekka wiatro- i wodoodporna kurtka dla biegacza. 
Wygodny, wysoki kołnierz. Elastyczna lamówka u dołu i w rękawach. W bokach oraz  

po wewnętrznej stronie rękawów materiał zapewniający wentylację. Otwór wentylacyjny  
na plecach. Z przodu dwie praktyczne, ukryte kieszonki. Odblaski z przodu, z tyłu i na rękawach.

100% poliester | 75g | S - 3XL

BlackRoyal blue 

ACTIVE WINDPROOF WATER REPELLENT

Damska kurtka | lightweightNR G11012

Dobrze dopasowana, ultralekka wiatro- i wodoodporna kurtka dla biegacza. 
Wygodny, wysoki kołnierz. Elastyczna lamówka u dołu i w rękawach. W bokach oraz  

po wewnętrznej stronie rękawów materiał zapewniający wentylację. Otwór wentylacyjny 
na plecach. Z przodu dwie praktyczne, ukryte kieszonki. Odblaski z przodu, z tyłu i na rękawach.

100% poliester | 75g | XS - 2XL

BlackRoyal blue 
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ACTIVE QUICK DRY

ACTIVE QUICK DRY

Damski T-shirt Active NR G11002

Męski T-shirt Active NR G21002

Damski T-shirt z odprowadzającej wilgoć mikrofibry umożliwiającej 
utrzymanie suchej skóry. Koszulka przylega blisko do ciała.

100% poliester | 110 g (kolor jednolity), 130 g (kolor melanżowy) | XS - 2XL

Pink

YellowOrange

Petrol melange  

Red

Olive melangeGreen

Grey melange 

Royal blue

Grey

White Aqua

Navy

Black

AquaYellowOrange

Navy

Petrol melange

Red

Olive melangeGreen

Grey melange

White

Royal blue

Grey Black

Męski t-shirt z odprowadzającej wilgoć mikrofibry umożliwiającej utrzymanie suchej skóry. 
Koszulka przylega blisko do ciała. Do ćwiczeń na zewnątrz, w pomieszczeniu, do biegania, na trening.

100% poliester | 110 g (kolor jednolity), 130 g (kolor melanżowy) | S - 3XL
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ACTIVE QUICK DRY

ACTIVE QUICK DRY

Damski T-shirt Urban NR G11066

Męski T-shirt Urban NR G21066

Navy

OrangeGrey melange 

Black

Navy

OrangeGrey melange 

Black

Damski T-shirt z odprowadzającej wilgoć mikrofibry umożliwiającej utrzymanie suchej skóry. Ciekawe kontrastowe 
detale w linii szyi, płaskie kontrastowe szwy. Na plecach, na wysokości łopatek materiał siatkowy poprawiający 

wentylację. Koszulka przylega blisko do ciała. Do ćwiczeń na zewnątrz, w pomieszczeniu, do biegania, na trening. 
100% poliester | Kolory jednolite 110 g / kolory melanżowe 130g | S - 2XL

Męski T-shirt z odprowadzającej wilgoć mikrofibry umożliwiającej utrzymanie suchej skóry. Ciekawe kontrastowe 
detale w linii szyi, płaskie kontrastowe szwy. Na plecach, na wysokości łopatek materiał siatkowy poprawiający 

wentylację. Koszulka przylega blisko do ciała. Do ćwiczeń na zewnątrz, w pomieszczeniu, do biegania, na trening. 
100% poliester | Kolory jednolite 110 g / kolory melanżowe 130g | S - 3XL
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ACTIVE QUICK DRY

Damski T-shirt Urban| dł. rękawNR G11068

Damska koszulka z długimi rękawami z odprowadzającej wilgoć mikrofibry umożliwiającej utrzymanie suchej skóry. 
Ciekawe kontrastowe detale w linii szyi, płaskie kontrastowe szwy. Na plecach, na wysokości łopatek materiał siatkowy 

poprawiający wentylację. Koszulka przylega blisko do ciała. Do ćwiczeń na zewnątrz, w pomieszczeniu, do biegania.
100% poliester | 110g | S - 2XL

BlackNavy

ACTIVE QUICK DRY

Męski T-shirt Urban| dł. rękaw NR G21068

Męska koszulka z długimi rękawami z odprowadzającej wilgoć mikrofibry umożliwiającej utrzymanie suchej skóry. 
Ciekawe kontrastowe detale w linii szyi, płaskie kontrastowe szwy. Na plecach, na wysokości łopatek materiał siatkowy 

poprawiający wentylację. Koszulka przylega blisko do ciała. Do ćwiczeń na zewnątrz, w pomieszczeniu, do biegania. 
100% poliester | 110g | S - 3XL

BlackNavy
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ACTIVE QUICK DRY

ACTIVE QUICK DRY

Damska bluza z kapturemNR G11064

Męska bluza z kapturemNR G21064

Navy BlackGrey melange 

Navy BlackGrey melange 

Bluza z kapturem wykonana z odprowadzającego wilgoć materiału interlock. Miękki i komfortowy materiał 
szczotkowany od wewnętrznej strony. Kaptur regulowany za pomocą elastycznych troczków ze stoperami. 

Duża kangurowa kieszeń z przodu. Do ćwiczeń na zewnątrz, w sali treningowej, do biegania.

100% poliester | 230g | S - 2XL

Bluza z kapturem wykonana z odprowadzającego wilgoć materiału interlock. Miękki i komfortowy materiał 
szczotkowany od wewnętrznej strony. Kaptur regulowany za pomocą elastycznych troczków ze stoperami. 

Duża kangurowa kieszeń z przodu. Do ćwiczeń na zewnątrz, w sali treningowej, do biegania.
100% poliester | 230g | S - 3XL
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ACTIVE QUICK DRY

Damska bluza treningowa NR G11050

Grey melange Black

Bluza półgolf z długimi rękawami z odprowadzającego wilgoć materiału single jersey. 
Doskonała do biegania w zimne dni. Krój bluzy dopasowany do sylwetki dla większej swobody 

ruchu. Bluza ma krótki zamek błyskawiczny przy szyi i otwór na kciuk w mankiecie.
90% poliester / 10% elastan | 200g | XS - XL

ACTIVE QUICK DRY

Męska bluza treningowa NR G21050

Grey melange Black

Bluza półgolf z długimi rękawami z odprowadzającego wilgoć materiału Single Jersey. 
Doskonała do biegania w zimne dni. Krój bluzy dopasowany do sylwetki dla większej swobody 

ruchu. Bluza ma krótki zamek błyskawiczny przy szyi i otwór na kciuk w mankiecie.

90% poliester / 10% elastan | 200g | S - 2XL
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ACTIVE

Męska kurtka cool down NR G21054

Orange Aqua Black

Ekskluzywna, lekka kurtka wykonana z najwyższej jakości nylonu z kontrastowymi 
wstawkami z elastycznej, dopasowującej się do ciała tkaniny. Kurtka posiada wiele 
praktycznych detali oraz dwie boczne kieszenie wykończone odblaskową lamówką.

100% poliamid. Kontrast: 95% poliester / 5% elastan | S - 3XL

ACTIVE

Damska kurtka cool down NR G11054

Orange Aqua Black

Ekskluzywna, lekka kurtka wykonana z najwyższej jakości nylonu z kontrastowymi 
wstawkami z elastycznej, dopasowującej się do ciała tkaniny. Kurtka posiada wiele praktycznych 

detali oraz dwie boczne kieszenie wykończone odblaskową lamówką. Lekko dopasowana.

100% poliamid. Kontrast: 95% poliester / 5% elastan | S - 2XL
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ACTIVE QUICK DRY

ACTIVE QUICK DRY

ACTIVE YKK MAIN ZIPPERQUICK DRY

GEYSER getry - krótkie NR G31024

GEYSER getry - dł. do kolanNR G31022

GEYSER getry - długie NR G31020

Black

Bardzo elastyczne, dopasowane getry do biegania z mikrofibry odprowadzającej wilgoć. Model unisex. 
Płaskie szwy na bokach z odblaskową lamówką zapewniającą optymalną widoczność. Mała kieszeń zapinana  

na zamek błyskawiczny na klucze, odtwarzacz MP3, pieniądze etc. Lekko szczotkowana dzianina od strony wewnętrznej 
gwarantuje niezwykły komfort użytkowania. 

68% poliamid / 32% elastan | 240g | XS - 3XL

Black

Bardzo elastyczne, dopasowane getry do biegania z mikrofibry odprowadzającej wilgoć. Model unisex. 
Płaskie szwy na bokach z odblaskową lamówką zapewniającą optymalną widoczność. Mała kieszeń zapinana  

na zamek błyskawiczny na klucze, odtwarzacz MP3, pieniądze etc. Lekko szczotkowana dzianina od strony wewnętrznej 
gwarantuje niezwykły komfort użytkowania. 

68% poliamid / 32% elastan | 240g | XS - 3XL

Black

Bardzo elastyczne, dopasowane getry do biegania z mikrofibry odprowadzającej wilgoć. Model unisex. 
Płaskie szwy na bokach z odblaskową lamówką zapewniającą optymalną widoczność. Zamek błyskawiczny

na kostce, odblask na łydce. Mała kieszeń zapinana na zamek błyskawiczny na klucze, odtwarzacz MP3, 
pieniądze etc. Lekko szczotkowana dzianina od strony wewnętrznej gwarantuje niezwykły komfort użytkowania. 

68% poliamid / 32% elastan | 240g | XS - 3XL
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ACTIVE

ACTIVE

ACTIVE

Skarpety do biegania Active NR G31002

Męskie spodnie Active NR G21029

Męskie szorty Active NR G21022

Anatomicznie dopasowane skarpety do biegania. Prawo/lewo dziane.
75% polipropylen / 20% poliamid / 5% elastan | 35/38 - 39/42 - 43/46

Bardzo lekkie, wiatro- i wodoodporne spodnie z dwiema kieszeniami 
z zamkiem błyskawicznym i odblaskami na nogawkach.

100% poliester | 75g | S - 2XL

Bardzo lekkie szorty do biegania z rozporkami po bokach, 
siatkową podszewką i tylną kieszenią z zamkiem błyskawicznym.

100% poliester | 75g | S - 2XL

Black

Black

Black

White
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ID® Sport Active to linia odzieży 
funkcjonalnej, która sprawdzi  
się w każdych warunkach 
pogodowych. Starannie 
zaprojektowane i najwyższej 
jakości materiały gwarantują 
komfort i swobodę ruchów.



Sport Active
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Damski T-shirt YES Active NR 2032

Męski T-shirt YES Active NR 2030

White LimeOrangeGrey melange

White Lime

Mint

Mint

Orange

Cyan

Cyan

Dark royal blue

Dark royal blue

Black

Black

Grey melange

Funkcjonalny damski t-shirt z dekoltem w serek. Odprowadzający wilgoć, oddychający 
i szybkoschnący. Wysoka jakość w konkurencyjnej cenie. Lekko dopasowany.

100% poliester | 130g | S - 3XL | YES

Funkcjonalny t-shirt z dekoltem w serek. Odprowadzający wilgoć, 
oddychający i szybkoschnący. Wysoka jakość w konkurencyjnej cenie.

100% poliester | 130g | XS - 3XL | YES

QUICK DRY

QUICK DRY
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QUICK DRY+

QUICK DRY+

Męski T-shirt GAME ActiveNR 0570

Damski T-shirt GAME ActiveNR 0571

AzureCyan BlackGrey LimeRedWhite

AzureCyan BlackGrey LimeRedWhite

Funkcjonalny damski t-shirt ID Tech®. Odprowadzający wilogć, oddychający i szybkoschnący. Lekko dopasowany.
100% poliester | 130g | S - 3XL | GAME Active

Funkcjonalny t-shirt ID Tech®. Odprowadzający wilogć, oddychający i szybkoschnący. Model slimline.
100% poliester | 130g | S - 5XL | 4XL + 5XL dostępne wyłącznie w kolorze black | GAME Active

QUICK DRY+

T-shirt sportowy TeamNR 1600

Red BlackTurquoise

Sportowy t-shirt. Modny model z rękawami raglan. Biała, kontrastowa lamówka wokół 
dekoltu w serek, rękawów i u dołu koszulki. Kontrastowe wypustki na bokach i na linii ramion. 

Materiał o splocie interlock, odprowadzający wilgoć, oddychający, szybkoschnący. Jakość ID Tech®.
100% poliester | 150g | XS - 3XL | GAME Active



213SPORT

QUICK DRY+

Sportowe szorty NR 0404

Sportowe szorty Team NR 1604

Black

Black

Sportowe szorty z oddychającego materiału z siatkową podszewką. W pasie 
sznurek oraz ściągacz. Dwie boczne kieszenie. Z tyłu odblaskowa lamówka.

100% poliester; podszewka: 100% poliester | 150g | XS - 2XL | GAME Active

Sportowe szorty Team. Model z siatkową podszewką i dwiema bocznymi kieszeniami. Białe, kontrastowe 
lamówki. Materiał o splocie interlock, odprowadzający wilgoć, oddychający, szybkoschnący. Jakość ID Tech®.

100% poliester | 150g | XS - 3XL | GAME Active
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Akcesoria

Nasza szeroka gama akcesoriów - od toreb i rękawiczek po koce i ręczniki - z pewnością 
przyniesie wiele pomysłów na odpowiednie ubrania dla pracowników i prezenty firmowe. Wśród 
akcesoriów znajdziesz również fartuchy w kolorach pasujących do naszych koszul – dla kelnera, 

barmana lub baristy.



It is not just
about clothes
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1800NR Torba sportowa

1801NR Mała torba sportowa

1825NR Sportowa torba Ripstop

Royal blue BlackRed Lime

Black

100% poliester | Jeden rozmiar | 60 x 26 x 28 cm / 40 L

100% poliester | Jeden rozmiar | 48 x 20 x 24 cm / 20 L

Pojemna torba z dużą główną przegródką. Odpinany pasek na ramię z metalową 
klamrą. Dwie przegródki po bokach, jedna z nich z torbą na buty. Przednia kieszeń 

z zamkiem błyskawicznym. Dodatkowo usztywnione dno torby. Zamki błyskawiczne SBS.

Pojemna torba z główną przegródką. Odpinany pasek na ramię z metalową 
klamrą. Dwie przegródki po bokach, jedna z nich z torbą na buty. Przednia kieszeń  

z zamkiem błyskawicznym. Dodatkowo usztywnione dno torby. Zamki błyskawiczne SBS.

BlackRedGrey

100% poliester | 51 x 31 x 27 cm / 40 L | 420 g

Torba sportowa wykonana z trwałego materialu ripstop. Duża główna komora 
i odpinany pasek na ramię. Nylonowe zamki na górze i na bocznej komorze. 

Uchwyt wykonany z cienkiego materiału kauczukowego z zatrzaskami.
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1864NR Plecak na laptopa

1810NR Plecak

1805NR Plecak Ripstop

100% poliester | 45 x 35 x 16 cm | 15“

Wysokiej jakości plecak z mnóstwem praktycznych detali. Dodatkowe wzmocnienie 
na plecach, usztywniona przegródka na laptopa. Dwie kieszenie w rozmiarze A4. Osobna 

kieszeń na telefon komórkowy, klucze, długopisy etc. Zamki błyskawiczne SBS.

Grey BlackBlue

100% poliester | Jeden rozmiar | 48 x 29 x 14 cm

Plecak z dużą główną przegródką i z dodatkową kieszenią. Przednia przegródka z wieloma 
praktycznymi kieszonkami. Dwie kieszenie po bokach, jedna zapinana na zamek błyskawiczny. 

Usztywniona tylna część plecaka i paski na ramiona. Wygodna gumowa rączka. Zamki błyskawiczne SBS.

Royal blueLight grey BlackRed Lime

100% poliester | 40 x 28 x 12 cm | 420g

Praktyczny plecak wykonany z trwałego materiału ripstop. Duża główna komora z dodatkową 
przegrodą np. na iPada. Ponadto torba ma dwie duże przednie przegródki z ukrytym zamkiem 

błyskawicznym i mniejszą przednią przegródkę z widocznym zamkiem błyskawicznym.

Grey Red Black
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1868NR Torba na zakupy/Torba na weekend

1802NR Duża torba na kółkach

1869NR Torba podróżna

100% poliester | Jeden rozmiar | 48 x 35 x 19 cm / 30 L

Pojemna torba z jedną dużą przegródką i sześcioma małymi kieszeniami. 
Uniwersalna torba, idealna na weekendowy wyjazd. Z przodu duża kieszeń. 

Torba ma rączkę i pasek na ramię. Na górze zamek błyskawiczny SBS.

Grey Red Black

100% poliester | Jeden rozmiar | 70 x 35 x 31 cm / 70 L

Bardzo pojemna torba. Duża główna przegródka. Dwie kieszenie boczne i jedna kieszeń z przodu. Kółka 
wysokiej jakości. Wyciągana, metalowa rączka. Dodatkowo usztywnione dno torby. Zamki błyskawiczne SBS.

Black

100% poliester | Jeden rozmiar | 51 x 25 x 36 cm / 42 L

Elegancka, luksusowa torba podróżna. Z przodu duża kieszeń zapinana na 
zamek błyskawiczny. Posiada rączkę i odpinany pasek na ramię. Duża kieszeń 

wewnętrzna zapinana na zamek błyskawiczny. Zamki błyskawiczne SBS.

Black
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1815NR Torba na laptopa | teczka

1866NR Torba na laptopa

1845NR Torba

100% poliester | 32 x 40 x 14 cm

Torba z dużą główną przegródką z wydzieloną kieszenią na laptopa (max 15“) oraz z dodatkową 
kieszenią. Główna przegródka zamykana na zamek błyskawiczny. W środku wiele detali i praktycznych 

kieszonek. Dodatkowa kieszeń na klapie torby. Całość zapinana na rzepy Velcro® oraz plastikową 
klamrę. Odpinany pasek na ramię z metalową klamrą. Usztywniona rączka. Zamki błyskawiczne SBS.

Black

100% poliester | 39 x 31 x 10 cm

Elegancka torba na ramię z osobną przegródką na laptopa. Wzmocniony pasek na ramię. 
Pratyczne kieszenie zapinane na zamki błyskawiczne SBS. Odblaskowa lamówka.

Black

100% poliester | 42 x 38 x 16 cm / kieszeń: 19 x 36 cm | Jeden rozmiar

Klasyczna torba z dodatkowymi wzmocnieniami 
na rączkach. Przednia kieszeń z zapięciem Velcro®.

Black



222 

ID
®
 ID

EN
TI

TY
  K

O
LE

KC
JA

 2
02

0

1840NR Torba na zakupy/torba plażowa

1510NR Bawełniana torba

1880NR Koszyk na zakupy

1850NR Worek sportowy | plecak

100% poliester | Jeden rozmiar | 36 x 38 cm / spód: 38 x 17 cm

Wielofukcyjna torba. Szeroki, usztywniony spód torby zapewnia dużą przestrzeń. Torba 
jest zapinana na zamek błyskawiczny, wewnątrz ma kieszeń również zapinaną na zamek 

błyskawiczny. Długie rączki umożliwiające noszenie torby na ramieniu. Zamki błyskawiczne SBS.

Royal blueLight grey BlackLime

100% bawełna | 300g | Jeden rozmiar | 42 x 38 x 12 cm

Bawełniana torba na zakupy. Długie rączki umożliwiające noszenie torby na ramieniu. Wzmocnienia na rączkach.

Off-white Black

100% poliester | Jeden rozmiar | 46 x 28 cm / wysokość: 24 cm

Składany koszyk na zakupy z aluminiową ramą. Elegancki design i łatwe rozkładanie. Wewnątrz 
kieszeń z zamkiem błyskawicznym oraz plastikowy haczyk na klucze. Zamek błyskawiczny SBS.

Red Black

100% poliester | Jeden rozmiar | 44 x 33 cm

Lekki, dobrej jakości worek/plecak z dodatkowymi szwami i wzmocnieniami na rogach. Mocny bawełniany sznurek.

Fluorescent yellow Lime Royal blue Black
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0066NR Czapka z płaskim daszkiem

0068NR Czapka z daszkiem | Stretch

0052NR Czapka z daszkiem

0054NR Czapka z daszkiem | twill 

97% bawełna / 3% elastan | 58 cm | Jeden rozmiar

Modna baseballowa czapka z elastycznej tkaniny gwarantującej 
idealne dopasowanie. Regulowane zapięcie z tyłu czapki.

Navy Black

85% poliester / 15% wełna | Junior (57 cm) / Senior (59 cm)

Nowoczesna czapka wykonana z wysokiej jakości tkaniny z domieszką wełny. Modny 
płaski daszek. Regulowane zapięcie z tyłu czapki. Dostępna w dwóch rozmiarach.

Grey melange Navy Black

100% bawełna twill | Jeden rozmiar

Czapka z tkaniny bawełnianej typu twill z regulowanym zapięciem Velcro®. Bezszwowy przód. 

100% bawełna twill | Jeden rozmiar

Czapka z czesanej tkaniny bawełnianej typu twill. Regulowane zapięcie Velcro®. Bezszwowy przód.

White

BlackAzure

Sand Dark grey

Navy

Red

Turquoise Royal blue Navy Black

White LimeSand Red Orange
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0036NR Czapka | Stretch

0038NR Komin | Stretch

0042NR Dzianinowa czapka

57% bawełna / 38% poliester / 5% elastan | 230g | Jeden rozmiar

Ciepła i dopasowana czapka wykonana z elastycznego materiału. Kontrastowe 
przeszycia. Zaprojektowana z myślą o noszeniu pod kapturem lub kaskiem.

Black

100% akryl | Jeden rozmiar

Prosta i klasyczna dzianinowa czapka.

Grey BlackFluorescent orange Fluo rescent yellow Blue

57% bawełna / 38% poliester / 5% elastan | 230g | Jeden rozmiar

Ciepły i elastyczny komin wykonany z miękkiego i wygodnego materiału.

Black

0044NR Dzianinowa czapka 

50% wełna / 50% akryl | Jeden rozmiar

Dzianinowa czapka z opaską z polaru wewnątrz, z włókniną ocieplającą Thinsulate™.

Grey Red Black
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0020NR Rękawiczki z koźlej skóry

0021NR Rękawiczki z jeleniej skóry

0025NR Damskie rękawiczki z koźlej skóry 

Koźla skóra. Podszewka: 100% poliester | S/M - L/XL

Klasyczny model męski z miękką podszewką.

Black

Jelenia skóra. Podszewka: 100% poliester | S/M - L/XL

Klasyczny model męski z miękką podszewką i regulacją wokół nadgarstka.

Black

Koźla skóra. Podszewka: 100% poliester | S/M - L/XL

Klasyczny model damski z dzianinową podszewką.

Black
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0010NR Ręcznik 50x100

0011NR Ręcznik kąpielowy 70x140

0078NR Ponczo z polaru

NavyWhite BlackGrey

NavyWhite BlackTurquoiseGrey Azure

Black

100% bawełna | 450g | Jeden rozmiar | 50 x 100 cm

Luksusowy ręcznik z miękkiej tkaniny frotté.

100% bawełna | 450g | Jeden rozmiar | 70 x 140 cm

Luksusowy ręcznik kąpielowy z miękkiej tkaniny frotté.

100% poliester | 280g | Jeden rozmiar | 150 x 120 cm

Ponczo z polaru z wykończeniem antypilingowym i kontrastowym ściegiem na krawędziach.
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0075NR Koc z polaru | Poduszka

0077NR Koc z polaru | dwukolorowy

0076NR Koc z polaru

AzureLime

Black

100% poliester | 380g | Jeden rozmiar | 140 x 160 cm

Luksusowy, dwukolorowy koc z polaru. Ciepły i gruby, wykończenie antypilingowe.

Black/Grey Black/Red

100% poliester | 200g | Jeden rozmiar | 140 x 160 cm

Koc z polaru z wykończeniem antypilingowym.

Grey Red Black

100% poliester | 260g | Jeden rozmiar | 140 x 160 cm

Koc z polaru z wykończeniem antypilingowym. Składany do torby, która 
może być używana jako poduszka. Jedna strona torby jest wodoodporna.
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0073NR Fartuch

0074NR Fartuch kelnerski

65% poliester / 35% bawełna | 250g | 90 x 70 cm

Fartuch z regulowanym paskiem i kieszenią z przodu.

Black

65% poliester / 35% bawełna | 250g | 80 x 110 cm

Fartuch kelnerski z dużą kieszenią na wysokości uda.

MoccaRedGrey

Black
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YKK MAIN ZIPPER

1900 Kamizelka robocza | EN 20471 NR 

1915 Kamizelka do biegania | EN 1150 NR 

1902NR Kamizelka odblaskowa | EN 1150

100% poliester | S/M - L/XL - 2XL

Odblaskowa kamizelka robocza z zapięciem Velcro® z przodu.

100% poliester | XS/S - M/L - XL/2XL

Oddychająca kamizelka do biegania z odblaskami. Przód wiatro- i wodoodporny. Zamek błyskawiczny YKK.

Fluorescent orange Fluorescent yellow

Fluorescent yellow

100% poliester | S/M - L/XL - 2XL

Odblaskowa kamizelka z elastycznym zapięciem Velcro® na bokach.

Fluorescent yellow
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Odzież przeznaczona do aktywne-
go trybu życia, idealnie dopa-
sowana, gwarantuje optymalną 
swobodę ruchów. Produkty ID 
TECH® posiadają doskonałe para-
metry techniczne (są oddychające, 
wiatro- i wodoodporne).

ISO 15797 jest międzynarodowym 
standardem oceniającym przydat-
ność wyrobu do prania przemysło-
wego. Testy są prowadzone  
w ścisłej współpracy z ekspertami 
zewnętrznymi.

ISO 15797

Stale odprowadzający wilgoć, 
oddychający i szybkoschnący 
materiał.

QUICK DRY+

Stale odprowadzający wilgoć, 
oddychający i szybkoschnący 
materiał.

QUICK DRY

YKK MAIN ZIPPER

Wodoszczelny zamek 
błyskawiczny.

ZIPPER WATERPROOF

Produkt przeznaczony do aktyw-
nego wypoczynku i sportu.

ACTIVE

Linia PRO wear została opraco-
wana do użytku profesjonalnego. 
Odzież z tej kolekcji jest przysto-
sowana do codziennego prania 
w wysokich temperaturach. Seria 
spełnia wyśrubowane wymagania 
dotyczące wytrzymałości, trwałości 
koloru oraz stabilności kroju.

Certyfikat OEKO-TEX® gwarantuje 
przebadanie pod kątem bezpie-
czeństwa dla zdrowia wszystkich 
materiałów, z których wykonano 
dany produkt.

Przepuszczalność powietrza jest 
mierzona w MVP (z ang. MVT – 
Moisture Vapour Transfer /Wilgoć 
Para Przepuszczalność). MVP okre-
śla, jak dużo wilgoci wyrażanej 
w gramach wody/na 24 godziny/
na metr kwadratowy może być 
odprowadzone na zewnątrz. Im 
wyższy parametr, tym lepszy kom-
fort użytkowania.

BREATHABLE

2000 BREATHABLE

3000 BREATHABLE

4000 BREATHABLE

5000 BREATHABLE

7000 BREATHABLE

8000 BREATHABLE

WINDPROOF

Produkt uszyty z wodoodpornego 
materiału lub materiału z apreturą 
przeciwdeszczową, bez wodo-
szczelnych szwów.

WATER REPELLENT

Nieprzemakalny produkt wykona-
ny z wodoodpornego materiału 
z wodoszczelnymi szwami. Para-
metr wodoodporności oznacza 
jak duże ciśnienie słupa wody 
wyrażonego w milimetrach może 
wytrzymać tkanina zanim nie 
przemoknie.

WATER PROOF

3000 WATERPROOF

5000 WATERPROOF

6000 WATERPROOF

10000 WATERPROOF

Oddychający, wiatro- i wodood-
porny trzywarstwowy materiał  
z membraną.

MEMBRANE 3-LAYERS

Klejone szwy w celu maksymalnej 
ochrony przed wiatrem  
i deszczem.

TAPED SEAMS

CO OZNACZAJĄ IKONY?

2 000 MVP

3 000 MVP

4 000 MVP

5 000 MVP

7 000 MVP

8 000 MVP

Materiał wiatroszczelny

3 000 mm słupa wody

5 000 mm słupa wody

6 000 mm słupa wody

10 000 mm słupa wody

Zamek błyskawiczny marki YKK.

Model damski

Dopasowany krój

Luźny krój

Standardowy krój

Produkt został opracowany zgod-
nie z zasadami higieny systemu 
HACCP o bezpieczeństwie produk-
cji żywności – certyfikowany przez 
laboratorium w Hohenstein.

Funkcja antybakteryjna zapobie-
gająca nieprzyjemnym zapachom.
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TABELA ROZMIARÓW

A

B

A

B
D D

C

KOBIETY
A Klatka piersiowa 
  Obwód klatki piersiowej należy mierzyć 

poziomo w jej najszerszym punkcie

B Talia 
  Obwód talii należy mierzyć poziomo  

w jej najwęższym punkcie

C  Biodra 
  Obwód bioder należy mierzyć poziomo  

w ich najszerszym punkcie

D Wzrost

MĘŻCZYŹNI
A   Klatka piersiowa 

Obwód klatki piersiowej należy mierzyć  
poziomo w jej najszerszym punkcie

B  Talia 
Obwód talii należy mierzyć poziomo  
w jej najszerszym punkcie (w pasie)

D Wzrost

KOBIETY

 Rozmiar XS S M L XL 2XL 3XL

A Klatka piersiowa 80 86 92 100 108 116 124

B Talia 64 69 74 80 86 92 98

C Biodra 90 95 100 106 112 118 124

D Wzrost 166 167 168 169 170 171 172

MĘŻCZYŹNI

 Rozmiar XS S M L XL 2XL 3XL

Koszule 35/36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48

A Klatka piersiowa 84 90 96 104 112 120 128

B Biodra 75 80 85 91 97 103 109

D Wzrost 178 179 180 181 182 183 184

DOBIERZ ODPOWIEDNI ROZMIAR – SZYBKO I PROSTO

Przygotowaliśmy poniższą tabelę, która pomoże dobrać odpowiedni 
rozmiar podczas zamawiania odzieży ID®.

Zawsze należy mierzyć się w bieliźnie. Następnie odnaleźć swój rozmiar 
w poniższej tabeli. Wszystkie wymiary są podane w centymetrach.

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące tabeli rozmiarów, skontaktuj się  
z nami pod adresem support@id.dk. 
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0036 Czapka | Stretch .............................................224
0038 Komin | Stretch ..............................................224
0042 Dzianinowa czapka  ........................................224
0044 Dzianinowa czapka .........................................224
0052 Czapka z daszkiem .........................................223
0054 Czapka z daszkiem | twill  .............................223
0066 Czapka z płaskim daszkiem ...........................223
0068 Czapka z daszkiem | Stretch .........................223
0073 Fartuch .............................................................228
0074 Fartuch kelnerski ............................................228
0075 Koc z polaru | Poduszka ................................227
0076 Koc z polaru .....................................................227
0077 Koc z polaru | dwukolorowy .........................227
0078 Ponczo z polaru ..............................................226
0200 Koszula robocza| bawełna  ...........................114
0201 Koszula robocza | poliester / bawełna  .......115
0204 Koszula green leaf | zatrzaski  ......................115
0230 Koszula mundurowa | długi rękaw ..............114
0231 Koszula mundurowa | krótki rękaw .............114
0234 Męska koszula Easy Care  ..............................110
0235 Damska koszula Easy Care  ...........................110
0240 Męska koszula casual | Stretch  ...................113
0241 Damska koszula casual | Stretch .................113
0256 Męska koszula Non Iron  ...............................111
0257 Damska koszula Non Iron  ............................111
0258 Męska koszula Non Iron | kontrast ..............107
0262 Męska koszula Non Iron | modern fit  .........107
0264 Damska koszula Non Iron | modern fit  ......107
0270 Męska koszula Oxford  ...................................108
0271 Damska koszula Oxford  ................................108
0274 Męska ekskluzywna koszula Non Iron  ........106
0300 T-shirt PRO wear .............................................80
0302 T-shirt PRO wear | kontrast ..........................89
0310 T-shirt PRO wear| light ..................................78
0311 T-shirt PRO wear | długi rękaw .....................81
0312 T-shirt PRO wear| damski .............................78
0313 Damski T-shirt PRO wear | rękaw 3/4 ..........81
0315 T-shirt PRO wear | rękaw do łokcia ..............76
0320 Koszulka polo PRO wear | kieszonka ...........82
0321 Koszulka polo PRO wear | damska ..............85
0322 Koszulka polo PRO wear | kontrast  ............89
0324 Koszulka polo PRO wear | bez kieszonki .....86
0326 Bluza polo PRO wear | kieszonka .................88
0328 Koszulka polo PRO wear | kontrast .............86
0329 Damska koszulka polo PRO wear | kontrast ...86
0330 Koszulka polo PRO wear | napy  ..................88
0336 Bluza polo PRO wear | napy .........................88
0360 Klasyczna bluza PRO wear .............................91
0362 Bluza PRO wear | kontrast ............................89
0366 Rozpinana bluza PRO wear ...........................91
0367 Rozpinana bluza PRO wear | damska  .........91
0370 PRO wear CARE T-shirt ...................................71
0371 PRO wear CARE T-shirt | damski ..................71
0372 PRO wear CARE T-shirt ...................................72
0373 PRO wear CARE T-shirt | damski ..................72
0374 Koszulka polo PRO wear CARE ......................75
0375 Koszulka polo PRO wear CARE | damska .....75
0404 Sportowe szorty  .............................................213
0500 Męski T-shirt GAME ........................................14
0501 Męski Podkoszulek Rib 1x1 ...........................28
0502 Męski T-shirt T-TIME® | slimline ....................12
0504 Męski T-shirt Granddad Rib 1X1 ...................26
0505 Damski Podkoszulek Rib 1x1 ........................28
0506 Damski T-shirt Interlock | V-neck .................22
0508 Damski T-shirt Interlock .................................21
0509 Damski T-shirt Interlock | długi rękaw.........25
0510 Męski T-shirt T-TIME® .....................................11

0512 Damski T-shirt T-TIME®  .................................11
0514 Męski T-shirt T-TIME® | V-neck......................12
0517 Męski T-shirt Interlock ....................................21
0518 Męski T-shirt Interlock | długi rękaw ...........25
0520 Męska klasyczna koszulka polo | kieszeń ...47
0521 Damska klasyczna koszulka polo ..................47
0522 Męska koszulka polo piqué | kontrast ........44
0523 Damska koszulka polo piqué | kontrast ......44
0525 Męska koszulka polo | Stretch ......................40
0527 Damska koszulka polo | Stretch  ..................43
0530 Męska koszulka polo | kontrastowa taśma ...35
0531 Damska koszulka polo | kontrastowa taśma....35
0534 Męska koszulka polo biznes | Stretch .........36
0535 Damska koszulka polo biznes | Stretch .......36
0536 CORE Slub Tee | Męski ..................................8
0537 CORE Slub Tee | Damski  ...............................8
0538 Męski T-shirt Rib 1X1  .....................................26
0539 Damski T-shirt Rib 1X1 ...................................26
0540 CORE O-neck tee .............................................17
0541 CORE O-neck tee | damski  ...........................17
0542 CORE V-neck tee .............................................18
0543 CORE V-neck tee | damski .............................18
0546 Męski Golf T-TIME® .........................................13
0550 Męski T-shirt T-TIME® | kieszonka ................12
0560 Męska koszulka polo piqué ...........................46
0561 Damska koszulka polo piqué ........................46
0570 Męski T-shirt GAME Active .............................212
0571 Damski T-shirt GAME Active ..........................212
0590 Damski T-shirt Stretch ....................................31
0591 Damski T-shirt Stretch | rękaw 3/4 ..............31
0592 Damski Top Stretch ........................................28
0593 Damski Top Stretch | długość ekstra ...........28
0594 Męski T-shirt Stretch ......................................31
0600 Męska klasyczna bluza ...................................52
0601 Męska klasyczna bluza polo ..........................54
0603 Męska bluza z wysokim kołnierzem .............55
0604 Męska klasyczna bluza ...................................54
0605 Męska bluza robocza......................................66
0607 Męskie spodnie dresowe  ..............................162
0608 Męskie sportowe szorty .................................164
0611 Męskie spodnie dresowe ...............................162
0613 Męska ekskluzywna bluza  ............................55
0615 Męska bluza casual CORE O-neck .................57
0616 Damska bluza casual CORE O-neck  .............57
0622 Męska rozpinana bluza ..................................64
0624 Damska rozpinana bluza  ..............................64
0626 Męska rozpinana bluza | kontrast ...............65
0627 Damska rozpinana bluza | kontrast ............65
0628 Męska rozpinana bluza ..................................63
0629 Damska bluza rozpinana ...............................63
0630 Męska rozpinana bluza z kapturem .............67
0631 Damska rozpinana bluza z kapturem ..........67
0632 Męska rozpinana bluza | kontrast ...............66
0633 Damska rozpinana bluza | kontrast ............66
0636 Męska bluza z kapturem CORE .....................58
0637 Damska bluza z kapturem CORE ..................58
0638 Męska rozpinana bluza CORE .......................61
0639 Damska rozpinana bluza CORE  ...................61
0640 Męski sweter biznesowy| V-neck  ................96
0641 Damski sweter biznesowy | V-neck..............96
0642 Męski rozpinany sweter biznesowy ..............99
0643 Damski rozpinany sweter biznesowy ...........99
0644 Męski rozpinany sweter .................................100
0645 Damski rozpinany sweter  .............................100
0646 Sweter outdoor | krótki zamek ....................103
0647 Sweter wojskowy | krótki zamek  .................102
0648 Sweter wojskowy | V-neck .............................102
0652 Wytrzymały sweter z dekoltem  
 w serek | V-neck .............................................95
0654 Damski wytrzymały sweter z dekoltem  
 w serek | V-neck .............................................95
0667 Damskie spodnie dresowe ............................162
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0668 Damskie sportowe spodnie capri .................164
0680 Sweter wojskowy ............................................103
0702 Kurtka pilotka ..................................................149
0710 Wiatrówka ........................................................145
0730 Męska kurtka pikowana  ................................149
0731 Damska kurtka pikowana ..............................149
0740 Komplet przeciwdeszczowy ...........................159
0750 Zimowa parka  ................................................146
0768 Męska praktyczna kurtka 3w1 ......................158
0769 Damska praktyczna kurtka 3w1 ....................158
0770 Męska kurtka Combi  .....................................157
0772 Damska kurtka Combi  ...................................157
0773 Męska kurtka shell Zip’n’Mix  ........................154
0774 Damska kurtka shell Zip’n’Mix  ......................154
0775 Spodnie Zip’n’Mix ............................................164
0803 Męska bluza z mikropolaru  ..........................122
0805 Damska bluza z mikropolaru  .......................122
0806 Męski polar Zip’n’Mix Active  .........................121
0807 Damski polar Zip’n’Mix Active  ......................121
0811 Męska kamizelka z polaru | Active ...............123
0812 Damska kamizelka z polaru | Active  ...........123
0814 Lekka pikowana kurtka | Męska ...................134
0815 Lekka pikowana kurtka | Damska ................134
0816 Męska bluza z mikropolaru | podszewka ......123
0818 Męska bluza multi Stretch .............................124
0819 Damska bluza multi Stretch ..........................124
0820 Lekka pikowana kamizelka | Męska .............133
0821 Lekka pikowana kamizelka | Damska ..........133
0824 Męski bezrękawnik softshellowy ..................142
0825 Damski bezrękawnik softshellowy ...............142
0826 Pikowana kurtka polarowa | Męska ............118
0827 Pikowana kurtka polarowa | Damska ..........118
0832 Robocza kurtka softshellowa ........................159
0834 Robocza kamizelka softshellowa ..................159
0836 Lekka kurtka softshellowa | Męska ..............137
0837 Lekka kurtka softshellowa | Damska ...........137
0847 Męska bluza Zip’n’Mix melange fleece  ........127
0848 Damska bluza Zip’n’Mix melange fleece  .....127
0850 Męska bluza z polaru  ....................................128
0851 Damska bluza z polaru  ..................................128
0852 Męska bluza z polaru .....................................129
0853 Damska bluza z polaru  ..................................129
0854 Męska kurtka softshellowa ............................141
0856 Damska kurtka softshellowa  ........................141
0860 Męska kurtka softshellowa | kaptur ............144
0861 Damska kurtka softshellowa | kaptur  ........144
0864 Męska kamizelka z polaru .............................128
0865 Damska kamizelka z polaru  ..........................129
0868 Męska kurtka softshellowa  ...........................142
0869 Damska kurtka softshellowa .........................143
0870 Męska kurtka Combi | Stretch ......................138
0871 Damska kurtka Combi | Stretch  ..................138
0872 Męska kurtka softshellowa | kontrast  ........145
0873 Damska kurtka softshellowa | kontrast  .....145
0875 Męska lekka kurtka softshellowa ..................143
0876 Damska lekka kurtka softshellowa  ..............143
0878 Męska kurtka softshellowa z kapturem  ......144
0892 Męska kamizelka | Stretch  ...........................150
0893 Damska kamizelka | Stretch .........................150
0896 Męska kurtka pikowana | Stretch  ...............153
0897 Damska kurtka pikowana | Stretch  .............153
0898 Męska zimowa kurtka softshellowa .............146
0899 Damska zimowa kurtka softshellowa ..........146
0900 Kamizelka | podszewka termiczna ...............158
0955 Męskie spodnie zip-off ...................................165
0956 Damskie spodnie zip-off ................................165
0970 Męskie spodnie robocze  ...............................165
1510 Bawełniana torba ...........................................222
1600 T-shirt sportowy Team ...................................212
1604 Sportowe szorty Team  ..................................213
1800 Torba sportowa ..............................................216
1801 Mała torba sportowa ......................................216

1802 Duża torba na kółkach ...................................220
1805 Plecak Ripstop .................................................219
1810 Plecak ...............................................................219
1815 Torba na laptopa | teczka .............................221
1825 Sportowa torba Ripstop .................................216
1840 Torba na zakupy/torba plażowa ...................222
1845 Torba ................................................................221
1850 Worek sportowy | plecak ..............................222
1864 Plecak na laptopa ...........................................219
1866 Torba na laptopa ............................................221
1868 Torba na zakupy/Torba na weekend ...........220
1869 Torba podróżna ..............................................220
1880 Koszyk na zakupy ............................................222
1900 Kamizelka robocza | EN 20471  ....................229
1902 Kamizelka odblaskowa | EN 1150 ................229
1915 Kamizelka do biegania | EN 1150  ................229
2000 Męski T-shirt YES .............................................13
2020 Męska koszulka polo YES ...............................48
2030 Męski T-shirt YES Active  ................................210
2032 Damski T-shirt YES Active  .............................210
40500 GAME T-shirt ...................................................174
40510 T-shirt T-TIME®  ...............................................174
40634 CORE O-neck sweatshirt ................................170
40638 CORE full zip hoodie .......................................169
40836 Lekka kurtka softshellowa .............................173
41902 Kamizelka | EN 1150  .....................................175
42030 YES Active T-shirt  ...........................................175
G11002 Damski T-shirt Active  .....................................198
G11006 Damska koszulka polo Active ........................39
G11006 Damska koszulka polo Active  .......................194
G11012 Damska kurtka | lightweight .........................197
G11014 Damski bezrękawnik | lightweight  ..............196
G11020 Damski bezszwowy T-shirt ............................178
G11024 Damski bezszwowy T-shirt | w paski ...........185
G11026 Damska bezszwowa bluza .............................181
G11028 Damskie bezszwowe spodnie sportowe..........182
G11030 Damska kurtka | pikowana ...........................189
G11031 Damska kamizelka | pikowana .....................186
G11036 Damskie spodnie stretch ...............................193
G11037 Spodnie stretch | 3/4 .....................................190
G11050 Damska bluza treningowa  ............................204
G11054 Damska kurtka cool down  ............................205
G11064 Damska bluza z kapturem .............................202
G11066 Damski T-shirt Urban  ....................................200
G11068 Damski T-shirt Urban| dł. rękaw ..................201
G21002 Męski T-shirt Active  .......................................198
G21006 Męska koszulka polo Active  ..........................39
G21006 Męska koszulka polo Active  ..........................194
G21012 Męska kurtka | lightweight ...........................197
G21014 Męski bezrękawnik | lightweight ..................196
G21020 Męski bezszwowy T-shirt ...............................178
G21022 Męskie szorty Active  ......................................207
G21024 Męski bezszwowy T-shirt | w paski ..............185
G21026 Męska bezszwowa bluza ................................181
G21028 Męskie bezszwowe spodnie sportowe ..........182
G21029 Męskie spodnie Active ...................................207
G21030 Męska kurtka | pikowana ..............................189
G21031 Kamizelka męska | pikowana .......................186
G21034 Krótkie spodenki stretch Geyser...................190
G21036 Męskie spodnie stretch ..................................193
G21050 Męska bluza treningowa  ...............................204
G21054 Męska kurtka cool down  ...............................205
G21064 Męska bluza z kapturem ................................202
G21066 Męski T-shirt Urban  .......................................200
G21068 Męski T-shirt Urban| dł. rękaw  ....................201
G31002 Skarpety do biegania Active  .........................207
G31020 Geyser getry - długie  .....................................206
G31022 Geyser getry - dł. do kolan .............................206
G31024 Geyser getry - krótkie  ....................................206
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