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Во лок но По лер
Вя за ное во лок но, плот но на чес ан ное с од ной или 

двух сто ро н, что бы при дать по верх но сти пу ши-

стость, объем и изо ля цион ные свой ства. Пер вые 

«po la i res» со сто яли из 100% по ли э сте ра и име ли 

плот ность 300 г/м2. Со вре ме нем из де лия ус овер-

шен ство ва лись, имея то боль шую (400 г/м2), то 

ме нь шую (110 г/м2) плот ность. На дан ный мо мент 

мы име ем «po la i res», из го то влен ные из на ту раль-

ных во ло кон, та ких как хло пок (смесь), лен и 

ис кус ствен ных во ло кон, та ких как ви ско за или 

ми кро фи бра. Что бы по лу чить необхо ди мую лег-

кость, неж ность и, осо бен но те пло ту, мы вы бра ли 

«po la i res» на ба зе 100% по ли э сте ра. Ткань та ко го 

ка че ства не де фор ми ру ет ся, не име ет за па ха и 

име ет вы со кую со про тив ля емость к из на ши ва нию.

Ta slan 320D
Та сла но вая нить про из во дить ся в труб ке под воз-

дей стви ем сжа то го воз ду ха, при да ет тка ни объе-

мный и во лок ни стый вид.

По ли ко тон – аб бре виа ту ра образованная 
из названий двух ма те ри а лов: по ли эс тра 
и ко тона (хло пка)
Хло пок — на ту раль ный ма те ри ал ра сти тель но го 

про ис хож де ния. Он ши ро ко ис поль зу ет ся бла го да-

ря та ким своим свой ствам, как ком форт ность, 

от лич ный внеш ний вид, лег кость в ис поль зо ва нии 

для по ши ва. В ос нов ном хло пок очень эла сти чен. 

За щи ща ет от вы со ких тем пе ра тур, хо ро шо под да-

ет ся стир ке и хо ро шо впи ты ва ет вла гу. Что бы сох-

ра нить преимущества хлоп ка и при дать ему при 

этом боль шую проч ность, ма те ри ал сме ши ва ют с 

по ли эс те ром — син те ти че ским во лок ном с вы со-

кой сте пе нью проч но сти. Ча ще все го по ли ко тон 

со сто ит из 65% по ли э сте ра и 35% хлоп ка.

По ли эс тер
Син те ти че ское во лок но хи ми че ско го про ис хож де-

ния с шел ко ви стой по верх но стью. Ис поль зу ет ся в 

чистом виде или сме шан ным, ча ще все го с на ту-

раль ны ми во лок на ми (хлоп ком или ль ном), а так-

же с ис кус ствен ны ми во лок на ми (по ли ви ско зой 

или ми кро фи брой). Во лок но по ли э сте ра име ет 

хо ро шую эла стич ность, не мнет ся и не ска ты ва ет-

ся (не сби ва ет ся по сле стир ки). Нить упру гая, мяг-

кая, с хо ро ши ми тер ми че ски ми свой ства ми, не 

мнется, плис си ро ван ная, удоб на в ис поль зо ва нии, 

ги дро фоб на, не да ет усад ку; пе ре но сит дей ствие 

мно гих хи ми че ских эл емен тов.

По лиа мид
Син те ти че ское во лок но, из вест ное под наз ва ни ем 

Ней лон и соз дан ное ком па ни ей Du Pont для ими та-

ции шел ка. Ткань из по лиа ми да мо жет быть глад-

кая, мяг кая и креп кая, или лег кая и те плая, ли бо 

из ми кро фи бры, ко то рая ком би ни ру ет оба ви да. 

Име ет хо ро шую упру гость. Сре ди свойств тка ни из 

по лиа ми да так же мож но вы де лить вы со кую со про-

тив ля емость из но су, за щи ту от ма сел и дру гих 

хи ми ка тов, тон кость, от но си тель ную эла стич ность 

и простоту в ухо де (она ги дро фоб на и не мнет ся).

Микрофибра
Очень тон кое и в то же вре мя прочное, од но род ное 

волокно с вы соки ми тех ни че ски ми ха рак те ри сти-

ка ми. Тес но сжа тые во ло кон ца при да ют эф фект 

«ве тров ки», не те ряя при этом те пло те ла. Тка ни 

из ми кро фи бры очень вы со ко про ни ца емы. Нес мо-

тря на то, что про ме жут ки меж ду во лок на ми очень 

ма лень кие, что бы про пу скать во ду, они до ста точ но 

ве ли ки для  до сту па воз ду ха, что обес пе чи ва ет су-

хость те ла и удоб ство но ше ния, без хи ми че ской 

об ра бот ки или про пи тки.

Пропитка ПУ и ПВХ
Это процесс на не се ния спе ци фи че ско го ве ще ства 

(ПВХ, ПУ или дру гих син те ти че ских ве ществ …) 

на  по верх ность тка ни для при да ния определенных 

свойств. Це лью про пи тки яв ля ет ся при дать одеж-

де боль шую не про мо кае мость и га ран ти ро вать 

вы со кую проч ность при но ше нии, а так же вы со кую 

за щи ту от пя тен, осо бен но на пер вом эта пе, ког да 

одеж да бо лее чув стви тель на к стир ке. 

ПУ — по лиу ре тан — син те ти че ская смо ла или 

мусс, вхо дя щие в со став смаз ки в не ко то рых мем-

бра нах и в про из вод стве эла ста на и элас то ме ра. 

В ми кро по ри стом ви де, по зво ля ет при дать одеж де 

не про мо кае мость и  воз ду хо про ни ца емость. 

ПВХ — по ли ви нил хло рид — ве ще ство, при ме няю-

ще еся в не ко то рых про пи тках. Ук ре пля ет ткань и 

за щи ща ет про тив не ко то рых аг рес сив ных фак то-

ров, та ких как мор ская во да, сла бые ра ство ры 

ки слот и ще ло чей.

Рипстоп
Син те ти че ские тка ни (ча ще все го по лиа мид или 

по ли эс тер) со стоя щий из сши тых в клет ку ни тей и 

ку соч ков тка ни, что по зво ля ет упроч нить струк ту ру 

тка ни, а так же из бе жать уве ли че ния дыр ки при 

об ра зо ва нии  по ре за.

Рип стоп с про пи ткой ПУ и ПВХ
Це лью про пи тки яв ля ет ся при дать одеж де боль-

шую не про мо кае мость и га ран ти ро вать вы со кую 

проч ность при но ше нии, а так же вы со кую за щи ту 

от пя тен, осо бен но на пер вом эта пе, ког да одеж да 

бо лее чув стви тель на к стир ке.

Респиранты. До ступ воз ду ха (Bre athane)
Спо соб ность тка ни про пу скать воз дух: про пи тка 

ми кро по ри стой мем бра ны, пре пят ствую щей про-

ни кно ве нию во ды при лю бых кли ма ти че ских усло-

виях, в то же вре мя про пу ска ет ис па ре ния те ла.  

Не про мо кае мость: не да ет про са чи вать ся во де 

из вне (на при мер: во да дож де вая, снег, из мо розь).

Про во ди мость вод ных ис па ре ний (на зы ва е мая 

так же «ды ха ние») оз на ча ет фи зи че скую воз мож-

ность ма те рии про пу скать из ну три одеж ды на ру жу 

пар, ис па ре ния и т.д.

Одеж да Co ver guard Se a sons дол жна спо соб ство-

вать удер жа нию ста биль но го уров ня ком фор та в 

эк стре маль ных усло виях. Изо ля ция, вен ти ля ция, 

впи ты ва ние и вы вод влаги яв ля ют ся пер во на чаль-

ной за да чей струк ту ры одеж ды.

Удач ное со е ди не ние нес коль ких уров ней бла го-

при ят ству ет соз да нию ми кро кли ма та, ко то рый 

при соответствующей вен ти ля ции, по зво ля ет 

удер жать иде аль ное рав но ве сие меж ду жа рой и 

влаж но стью. Глав ная цель на ших мо де лей — 

за щи та от не по го ды, а так же вы вод ис па ре ний 

на ру жу. В обо их слу чаях речь идет о том, что бы 

пре пят ство вать ох лаж де нию влаж но го те ла. 

Про пи тка ми кро пор спо соб ству ет ис па ре нию 

влаги, бло ки руя при этом ка пли во ды из вне. 

Впи ты ваю щие вла гу мем бра ны очень бы стро 

по гло ща ют ис па ре ния и вы во дят их на ру жу. 

Ги дро фоб ные во лок на и про пи тки по вы ша ют 

не про мо кае мость.

Ок сфорд
Син те ти че ские хи ми че ские во лок на опре де лен но-

го ди а ме тра (це поч ка ли ней ных мо ле кул) с очень 

сла бой спо соб но стью к по гло ще нию и впи ты ва-

нию. Эти во лок на обла да ют боль шой стой ко стью 

к ис ти ра нию. Их ос нов ные фи зи че ские свой-

ства  — тон кость, эла стич ность, нес ми нае мость.

Би вер
Двух сто рон няя полиестрBхлопчатобумажная ткань 

тя же лой вяз ки, от по ли ро ван ная и вы чес ан ная 

снару жи. Пре и му ще ство: снег сколь зит по ма те ри-

а лу и одеж да ос та ет ся су хой дол гое вре мя. Кро ме 

то го, обла да ет эф фек том те плос бе ре же ния и 

за щи ты от ве тра. Очень хо ро шая стой кость к ис ти-

ра нию, от лич ная за щи та от хо ло да, лег ко сти ра ет-

ся и не те ря ет при этом ни бле ска, ни цве та.

Тин су лейт
Во лок на лег ко го и мягкого во до от тал ки ва юще го 

по ли э сте ра. Его способность к тер ми че ской изо ля-

ции и те плос бе ре же нию вы ше чем у клас си че ских 

во ло кон.

Соевое волокно
Соевые волокна - это новый  природный, эколо-

гичный материал. Тонкие и длинные волокна сои 

прекрасно сочетаются  с различными смесями на 

основе хлопка. Ткань из такого волокна теплее, 

чем синтетические материалы, мягкая как шелк, 

отлично выводит влагу и быстро сохнет, обладает 

антибактериальными свойствами и высокой возду-

хопроницаемостью. Кроме того, ткани  из соевых 

волокон и спандэкса удобные и мягкие, и поэтому 

используются в производстве нижнего белья, фут-

болок и спортивной одежды.

Бамбуковое волокно
Новый экологически чистый материал - натураль-

ное бамбуковое волокно. Одежда, изготовленная 

из бамбукового волокна очень легка, комфорта, 

удобна и не вызывает аллергии. Кроме того, она 

отлично  впитывает влагу тела, не имеет запаха, 

экологична и долговечна.

TENCEL® (ТЕНЦЕЛ) 
Первое целлюлозное волокно, в котором были 

использованы нанотехнологии. Благодаря 

управлению и регулированию структуры наново-

локон, получают ткани с высокими гидрофиль-

ными и абсорбционными свойствами, с высоким 

коэффициентом испарения. В отличие от синте-

тических волокон, TENCEL® обладает уникаль-

ными свойствами транспортировки влаги, что 

создает оптимальные условия влажности для 

человеческой кожи. В зависимости от условий 

влажности воздуха, TENCEL® или поглощает, 

или испаряет влагу.

Преимущества: ткань из  такого волокна  мягкая 

как шелк, отлично выводит влагу и быстро сохнет, 

не теряет форму, обладает антибактериальными 

свойствами и высокой воздухопроницаемостью. 

Кроме того,  сочетание бамбуковых волокон, 

TENCEL® и Spandex придает изделию эластич-

ность и мягкость, прочность и удобство в эксплуа-

тации, облегчает уход за ним.

Характеристики материалов, используемых  
при пошиве одежды торговой марки COVERGUARD
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Во лок но По лер 
В'яза не во лок но, щіль но на чес ане з од нієї чи з 

двох сторін, щоб до да ти по верх ні об’єму та ізо-

ля цій них вла сти во стей. Пер ші «po la і res» скла-

да ли ся з 100% по ліе сте ра і ма ли щіль ність 300 

г/м2. Зго дом  ви ро би удос ко на ли ли ся, маю чи то 

більшу (400 г/м2), то мен шу (110 г/м2) щіль ність. 

На да ний мо мент ми ма ємо «po la і res», ви го то-

вле ні з на ту раль них во ло кон, та ких як ба вов на 

(су міш), льон і штуч ні во лок на, та кі як  ві ско за 

чи мі кро фі бра. 

  Щоб одер жа ти необхід ну лег кість, ні жність і, 

осо бли во те пло ту,  

ми ви бра ли «po la і res» на ба зі 100% по ліе сте ра. 

Тка ни на та кої яко сті не де фор му єть ся, не має 

за паху і має ви со ку опір ність до зно шу ван ня.

Ta slan 320D
Та сла но ва нит ка ви ро бля тєть ся в труб ці під 

впли вом стис ну то го по ві тря, до дає тка ни ні 

об'єм ний і во лок ни стий ви гляд. 

По лі ко тон – аб ре віа ту ра утворена  
з назв двох ма те рі а лів:  
по ліе стеру і ко тону (ба вов ни)
Ба вов на — на ту раль ний ма те рі ал рос лин но го 

по хо джен ня. Він ши ро ко ви ко ри сто ву єть ся зав-

дя ки та ким сво їм вла сти во стям, як ком форт-

ність, від мін ний зов ніш ній ви гляд, лег кість у 

ви ко ри стан ні для по шит тя. В ос нов но му ба вов-

на ду же ела стич на. За хи щає від ви со ких тем пе-

ра тур, доб ре під да єть ся пран ню і доб ре ус мок-

тує во ло гу.

Щоб збе рег ти зруч но сті ба вов ни і до да ти їй 

при цьо му ве ли ку міц ність, ма те рі ал змі шу ють 

з по ліе сте ром — син те тич ним во лок ном з 

ви со ким сту пе нем міц но сті. Най ча сті ше  по лі-

ко тон скла да єть ся з 65% по ліе сте ра і 35% 

ба вов ни.

По ліе стер
Син те тич не во лок но хі міч но го по хо джен ня із 

шов ко ви стою по верх нею. Ви ко ри сто ву єть ся у 

чистому вигляді чи змі ша ним, най ча сті ше  з 

на ту раль ни ми во лок на ми (ба вов ною чи льо-

ном), а та кож зі штуч ни ми во лок на ми (по лі ві ско-

зою чи мі кро фі брою).  Во лок но по ліе сте ра має 

гар ну ела стич ність, не мнеть ся і не ска чу єть ся 

(не зби ваєть ся пі сля пран ня). Нит ка пруж на, 

м'яка, з гар ни ми тер міч ни ми вла сти во стя ми не 

мнеть ся, плі си ро ва на, зруч на у ви ко ри стан ні, 

гі дро фоб на, не дає усад ку; пе ре но сить дію 

ба гатьох хі міч них еле мен тів.

По ліа мід
Син те тич не во лок но, ві до ме за на звою Ней лон і 

ство ре не ком па ні єю Du Pont для імі та ції шов ку. 

Тка ни на з по ліа мі ду мо же бу ти глад ка, м'яка і 

міц на, чи лег ка і те пла, або з мі кро фі бри, що 

ком бі нує обид ва ви ди. Має гар ну пруж ність. 

Се ред вла сти во стей тка ни ни з по ліа мі ду та кож 

мож на ви ді ли ти ви со ку опір ність зно су, за хист 

від олій і ін ших хі мі ка тів, тон кість, від но сну ела-

стич ність і лег кість у до гля ді (во на гі дро фоб на і 

не мнеть ся).

Мікрофібра
Ду же тон ке і од но ча сно міц не, од но рід не во лок-

но з ви соки ми тех ніч ни ми ха рак те ри сти ка ми. 

Тіс но стис ну ті во ло кон ця до да ють ефект 

«ві тров ки», не втра ча ю чи при цьо му те пло ті ла. 

Тка ни ни з мі кро фі бри мають високу проник-

ність. Нез ва жаю чи на те, що про між ки між 

во лок на ми ду же ма лень кі, щоб про пу ска ти 

вологу, во ни до сить ве ли кі для  до сту пу по ві тря, 

що за без пе чує су хість ті ла і зруч ність но сін ня, 

без хі міч ної  об роб ки чи про со чен ня.

Просочення ПУ і ПВХ
Це процес на не сен ня спе ци фіч ної ре чо ви ни 

(ПВХ, ПУ чи ін ших син те тич них ре чо вин ...) на 

по верх ню тка ни ни для до дан ня певних вла сти-

во стей. Ме тою про со чен ня є до да ти одя гу ве ли-

ку во ло го стій кість і га ран ту ва ти ви со ку міц ність 

при но сін ні, а та кож ви со кий за хист від плям, 

осо бли во на пер шо му ета пі, ко ли одяг більш 

чут тє вий до пран ня. 

ПУ — по ліу ре тан — син те тич на  смо ла чи мус, 

що вхо дять до скла ду зма щен ня в де я ких мем-

бра нах і у ви роб ниц тві ела ста на і елас то ме ра. 

У мі кро по ри сто му ви гляді, до зво ляє до да ти одя-

гу во ло го стій кість і  по ві тро про ни кність. 

ПВХ — по лі ві ніл хло рид — ре чо ви на, що за сто-

со ву єть ся в де я ких про со чен нях. Зміц нює тка-

ни ну і за хи щає про ти де я ких аг ре сив них фак то-

рів, та ких як мор сь ка во да, слаб кі роз чи ни 

ки слот і лу гів.

Ріпстоп 
Син те тич ні тка ни ни (най ча сті ше   по ліа мід чи 

по ліе стер), що скла да ють ся зі зшит их у кліт ку 

ни ток і шма точ ків тка ни ни, що до зво ляє зміц ни-

ти струк ту ру тка ни ни, а та кож уни кну ти збіль-

шен ня дір ки при утво рен ні  по рі зу.

Ріп стоп із про со чен ням ПУ і ПВХ
Ме тою про со чен ня є до да ти одя гу ве ли ку во ло-

го стій кість і га ран ту ва ти ви со ку міц ність при 

но сін ні, а та кож ви со кий за хист від плям, осо-

бли во на пер шо му ета пі, ко ли одяг більш чут тє-

вий до пран ня.

Респіранти. До ступ по ві тря (Bre athane)
Здат ність тка ни ни про пу ска ти по ві тря: про со-

чен ня мі кро по ри стої мем бра ни, що пе реш ко-

джає про ни кнен ню вологи при будьBяких клі ма-

тич них умо вах, од но ча сно про пу скає ви па ри 

ті ла. Во ло го стій кість: не дає про со чу ва ти ся во ді 

ззов ні (на при клад: во да до що ва, сніг, па мо-

розь). Про пускання во дя них ви па рів (що на зи-

ваєть ся та кож «по дих») оз на чає фі зич ну мо жли-

вість ма те рії про пу ска ти зсе ре ди ни одя гу на зов-

ні пар, ви па ри і т.п.

Одяг Co ver guard Se a sons по вин ний сприя ти 

утри ман ню ста біль но го рів ня ком фор ту в 

ек стре маль них умо вах. Ізо ля ція, вен ти ля ція, 

ус мок ту ван ня і ви ве ден ня во ло го сті є пер віс ною 

за да чею струк ту ри одя гу.

Вда ле поєднання де кіль кох рів нів до зво ляе 

ство ри ти мі кро клі мат, що при відповідній вен ти-

ля ції утри мує іде аль ну рів но ва гу між спе кою і 

во ло гі стю. Го лов на ме та на ших мо де лей — 

за хист від не го ди, а та кож ви ве ден ня ви па рів 

на зов ні. В обох ви пад ках мо ва йде про те, щоб 

пе реш ко джа ти охо ло джен ню во ло го го ті ла.

Про со чен ня мі кро пор сприяє ви па ру вологи, бло-

кую чи при цьо му кра плі во ди ззов ні. Уби раю чі 

во ло гу мем бра ни ду же швид ко по гли на ють ви па-

ри і ви во дять їх на зов ні. Гі дро фоб ні во лок на і 

про со чен ня пі дви щу ють во ло го стій кість.

Ок сфорд
Син те тич ні хі міч ні во лок на виз на че но го ді а ме-

тра (лан цю жок лі ній них мо ле кул) з ду же слаб-

кою здат ні стю до по гли нан ня та вс мок ту ван ня. 

Ці во лок на ма ють ве ли ку стій кість до сти ран ня. 

Їх ос нов ні фі зич ні вла сти во сті — тон кість, ела-

стич ність, нем нуч кість.

Бі вер
Двос то рон ня поліестрBбавовняна тка ни на важ-

ко го в'язан ня, від по лі ро ва на і ви че са на зов ні. 

Пе ре ва га: сніг сков зає по ма те рі а лу й одяг 

за ли ша єть ся су хим дов гий час. Крім то го, має 

ефект те плоз бе ре жен ня і за хи сту від ві тру. 

Ду же гар на стій кість до сти ран ня, від мін ний 

за хист від хо ло ду, лег ко пе реть ся і не втра чає 

при цьо му ні бли ску, ні кольо ру.

Тін су лейт
Во лок на лег ко го і м’якого во до від штов ху валь-

но го по ліе сте ра. Йо го здатність до тер міч ної 

ізо ля ції та те плоз бе ре же ння ви ща ніж у кла сич-

них во ло кон.

Соєве волокно
Соєві волокна - це новий природний, екологіч-

ний матеріал. Тонкі й довгі волокна сої чудово 

поєднуються з різними сумішами на основі 

бавовни. Тканина з такого волокна тепліша, ніж 

синтетичні матеріали, м’яка як шовк, відмінно 

виводить вологу і швидко сохне, має антибакте-

ріальні властивості і високу повітропроникність. 

Крім того, тканини з соєвих волокон і спандекса 

зручні і м’які, і тому використовуються у вироб-

ництві нижньої білизни, футболок та спортивно-

го одягу.

Бамбукове волокно
Новий екологічно чистий матеріал - натуральне 

бамбукове волокно. Одяг, виготовлений з бам-

букового волокна дуже легкий, комфортний, 

зручний і не викликає алергії. Крім того, він від-

мінно вбирає вологу тіла, не має запаху, еколо-

гічний та довговічний.

TENCEL® (ТЕНЦЕЛ)
Перше целюлозне волокно, в якому були вико-

ристані нанотехнології. Завдяки управлінню і 

регулюванню структури нановолокон, отриму-

ють тканини з високими гідрофільними і абсор-

бційними властивостями, з високим коефіцієн-

том випаровування. На відміну від синтетичних 

волокон, TENCEL® володіє унікальними 

властивостями транспортування вологи, що 

створює оптимальні умови вологості для люд-

ської шкіри. В залежності від умов вологості 

повітря, TENCEL® або поглинає, або випаровує 

вологу.

Переваги: тканина з такого волокна м’яка як 

шовк, відмінно виводить вологу і швидко сохне, 

не втрачає форму, має антибактеріальні власти-

вості і високу повітропроникність. Крім того, 

поєднання бамбукових волокон, TENCEL® і 

Spandex надає виробу еластичність і м’якість, 

міцність і зручність в експлуатації, полегшує 

догляд за ним.

Характеристики матеріалів, які використовуються  
при пошитті одягу торгової марки COVERGUARD
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Материал: Полиэстер RIPSTOP покрытый непромокаемым ПВХ

Утеплитель: Черный полер и полиамид на спине и рукавах 

Воротник: Полер с вложеным капюшоном, закрывается на липучке

Застежка: Молния

Планка: На липучках

Карманы: Закрываются на молнии. 1 внутренний, 2 внешние 

сверху, 2 двойных снизу

Манжеты: Эластично закрываются на липучках

Регулировка низа по фигуре: Эластичная, регулируемая

Возможно нанесение фирменных логотипов

Матеріал: Поліестер RІPSTOP покритий вологостійким ПВХ

Утеплювач: Чорний полер і поліамід на спині й рукавах 

Комір: Полер із вкладеним капюшоном, закривається на липучці

Застібка: Блискавка

Планка: На липучках

Кишені: Закриваються на блискавці. 1 внутрішній, 

2 зовнішні зверху, 2 подвійних знизу

Манжети: Еластично закриваються на липучках

Регулювання низу по фігурі: Еластична, регульована

Можливе нанесення фірмових логотипів

RIPSTOP CE EN 14058
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Цвет / Колір Артикул / Артикул Размер / Розмір

Черный / Чорний  5RIPN S-XXXL

Синий с черным / Синій з чорним 5RIPB S-XXXXL

Красный с серым / Червоний з чорним 5RIPR M-XXL

Зеленый с черным / Зелений з чорним 5RIPG M-XXL

Серый с черным / Сірий з чорним 5RIPS M-XXXL
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Материал: 100% дышащий влагостойкий полиэстер, покрытый полиуретаном

Подкладка: 100% полиэстер

Утеплитель: Съемная куртка полер флис 280 г/м2 

Водостойкость: 2000 мм

Воздухопроницаемость: 3000 mpv

Застежка: Молния до верха воротника

Капюшон: Влагостойкий, можно спрятать в воротник

Манжеты: Эластично затягиваются на липучке

Карманы:  2 внешних внизу и 2 на груди

Куртки 3 в 1. Съемная флисовая подкладка отстегивается и превращается  

в теплый реглан. Куртку без подкладки можно носить как ветровку.  

В собранном виде куртка отлично защищает в холодное время года

Матеріал: 100% дихаючий вологостійкий поліестер, вкритий поліуретаном

Підкладка: 100% поліестер

Утеплювач: З’ємна куртка полер фліс 280  г/м2 

Водостійкість: 2000 мм

Повітропроникність: 3000 mpv

Застібка: Блискавка до верха коміра

Каптур: Вологостійкий, можна сховати у комір

Манжети: Еластично закриваються на липучці

Кишені: 2 зовнішніх знизу та 2 на грудях

Куртки 3 в 1. Флісова підкладка відстібається й перетворюється  

в теплий реглан. Куртку без підкладки, можна носити як вітровку.  

У зборі куртка відмінно захищає в холодну пору року

ICEBERG  BERING
Куртки утепленные  «3 в 1» /  
Куртки утеплені  «3 в 1» 

Цвет / Колір Артикул / Артикул Размер / Розмір

Iceberg Красный с черным / Червоний з чорним 5ICEB S-XXL

Bering Черный / Чорний 5BERB S-XXL

CE EN 14058
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Материал: Таслон 320 Д покрытый дышащим полиуританом

Утеплитель: Черный полер 280 г/м2 и полиамид на спине и рукавах 

Воротник: Полер с вложеным капюшоном, закрывается на липучке

Застежка: Молния

Планка: На липучках

Карманы: Закрываются на молнии. 1 внутренний, 4 внешние сверху и снизу

Манжеты: Эластично закрываются на липучках

Регулировка низа по фигуре: Эластичная, регулируемая

Возможно нанесение фирменных логотипов.
Куртки серии «Пять континентов»  3 в 1.  

Съемнаяподкладка легко отстегивается и превращается в теплый реглан. 

Оставшуюся без подкладки куртку можно носить как ветровку.  

В собранном виде куртка отлично защитит вас в холодное время года.

Матеріал: Таслон 320 Д покритий дихаючим поліурітаном

Утеплювач: Чорний полер 280 г/м2 і поліамід на спині й рукавах.

Комір: Полер із вкладеним капюшошом, закривається на липучці

Застібка: Блискавка

Планка: На липучках

Кишені: Закриваються на блискавці. 1 внутрішній, 4 зовнішні зверху й знизу

Манжети: Еластично закриваються на липучках

Регулювання знизу по фігурі: Еластичне, регульоване

Можливе нанесення фірмових логотипів.
Куртки серії «П'ять континентів» 3 в 1.

З’ємна підкладка легко відстібається й перетворюється в теплий реглан.    

Куртку, що залишилася без підкладки, можна носити як вітровку.  

У зборі куртка відмінно захистить вас у холодну пору року.

AMERICA  AUSTRALIA
Мультисезонные куртки серии «5 континентов» со свойством «3 в 1» /
Мультисезонні куртки серії «5 континентів» із властивістю «3 в 1»

Цвет / Колір Артикул / Артикул Размер / Розмір

America Черный / Чорний  5AMER S-XXXL

Australia Оранжевый с черным / Оранжевий з чорним 5AUST M-XXL

CE EN 14058
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Цвет / Колір Артикул / Артикул Размер / Розмір

Черный/Чорний 5YAWB SBХXXL

Красный/Червоний 5YAWR SBXXL

YANG WINTER

Материал: Влагостойкая дышащая мембранная ткань 94%

полиэстер+6% спандекс

Утеплитель: 100% трикотажный полиэстер 120 г/м2

Водостойкость: 8000 мм

Воздухопроницаемость: 3000 mvp

Застежка: Молния до верха воротника

Воротник: Стойка 

Капюшон: Утепленный, на эластичном шнурке с фиксаторами, 

можно спрятать в воротник

Манжеты: Резинкой, эластично закрываются на липучке

Низ: Регулируется на шнурке  с фиксаторами

Карманы: 2 внешних внизу, один на рукаве, один на груди, один внутренний

Возможность нанесения фирменных логотипов

Матеріал: Вологостійка дихаюча мембранна тканина 

94% поліестер+6% спандекс

Утеплювач: 100% трикотажний поліестер 120 г/м2

Водостійкість: 8000 мм

Повітропрониклість: 3000 mvp

Застібка: Блискавка до верха коміра

Комір: Стійкою

Каптур: Утеплений, на еластичному шнурку з фіксаторами, 

можна сховати в комір

Манжети: Резинкою,  еластично закриваються на липучці

Низ: Регулюється на шнурку з фіксаторами

Кишені: 2 зовнішніх знизу, одна на рукаві, одна на грудях, одна внутрішня

Можливість нанесення фірмових логотипів

Материал: Влагостойкая дышащая мембранная ткань 94%

полиэстер+6% спандекс

Подкладка: 100% полиэстер  280г/м2 полер флис и 100% полиэстер 

Taffeta 210T на рукавах

Утеплитель: 100%  полиэстер 140 г/м2

Водостойкость: 8000 мм

Воздухопроницаемость: 3000 mvp

Застежка: Молния до верха воротника

Воротник: Стойка 
Капюшон: Утепленный, на эластичном шнурке с фиксаторами, 

можно спрятать в воротник

Манжеты: Резинкой, эластично закрываются на липучке

Низ: Регулируется на шнурке  с фиксаторами

Карманы:  по 2 внешних внизу и на груди

Возможность нанесения фирменных логотипов

Матеріал: Вологостійка дихаюча мембранна тканина 94% 

поліестер+6% спандекс

Підкладка: 100% поліестер  280г/м2 полер фліс та  100% поліестер 

Taffeta 210T на рукавах

Утеплювач: 100%  поліестер 140 г/м2

Водостійкість: 8000 мм

Повітропрониклість: 3000 mvp

Застібка: Блискавка до верха коміра

Комір: Стійкою

Каптур: Утеплений, на еластичному шнурку з фіксаторами, 

можна сховати в комір

Манжети: Резинкою,  еластично закриваються на липучці

Низ: Регулюється на шнурку з фіксаторами

Кишені:  по 2 зовнішніх знизу та на грудях

Можливість нанесення фірмових логотипів

YIN WINTER
Куртка  женская / Куртка жіноча

Цвет / Колір Артикул / Артикул Размер / Розмір

Черный / Чорний 5YIWB XS-XL
CE EN 342

CE EN 342
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Материал: Влагостойкая дышащая мембранная ткань 94% полиэстер+

6% спандекс, 100% полиэстер микро полер флис 310 г/м2  
Водостойкость: 8000 мм  
Воздухопроницаемость: 3000 mvp  
Подкладка: 100% трикотажный полиэстер  
Застежка: Молния до верха воротника  
Капюшон: На эластичном шнурке с фиксаторами  
Манжеты: Резинкой, эластично закрываются на липучке  
Низ: Регулируется на шнурке с фиксаторами, сзади удлиненный  
Карманы: По 2 внешних внизу и на груди  
Возможность нанесения фирменных логотипов 

Материал: Влагостойкая дышащая мембрана (94% полиэстер + 6% 

спандекс), 100% полиэстер микро полер флис 310 г/м2

Подкладка: 100% трикотажный полиэстер

Водостойкость: 8000 мм

Воздухопроницаемость:  3000 mpv

Застежка: Молния до верха воротника

Капюшон: Влагостойкий, можно спрятать в воротник

Манжеты: Резинкой, эластично затягиваются на липучке

Карманы:  2 внешних внизу и 1 на груди

Низ: Регулируется на шнурке с фиксатором

Возможность нанесения фирменных логотипов 

YIN 

YANG 

Цвет / Колір Артикул / Артикул Размер / Розмір

Черный / Чорний 5YINB XS-XL

Красный / Червоний 5YINR XS-XL

Цвет / Колір Артикул / Артикул Размер / Розмір

Черный / Чорний 5YANB S-XXXL

Красный / Червоний 5YANR S-XXXL

Синий / Синій 5YANN S-XXXL

Матеріал: Вологостійка дихаюча мембранна тканина 94% поліестер+

6% спандекс, 100% поліестер мікро полер фліс 310 г/м2  
Водостійкість: 8000 мм  
Повітропрониклість: 3000 mvp  
Підкладка: 100% трикотажний поліестер    
Застібка: Блискавка до верха коміра  
Каптур: На еластичному  шнурку з фіксаторами  
Манжети: Резинкою,  еластично закриваються на липучці  
Низ: Регулюється на шнурку з фіксаторами, ззаду подовжений  
Кишені:  По 2 зовнішніх знизу та на грудях  
Можливість нанесення фірмових логотипів

Матеріал: Вологостійка дихаюча мембрана (94% поліестер + 6% 

спандекс), 100% пиліестер мікро полер фліс 310 г/м2

Підкладка: 100% трикотажний поліестер

Водостійкість: 8000 мм

Повітропроникність: 3000 mpv

Застібка: Блискавка до верха коміра

Каптур: Вологостійкий, можна сховати у комір

Манжети: Резинкою, еластично закриваються на липучці

Кишені: 2 зовнішніх знизу та 1 на грудях

Низ: Регулюється на шнурку з фіксатором

Можливість нанесення фірмових логотипів

CE EN 342
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Материал: Влагостойкая дышащая мембрана (94% полиэстер + 6% спандекс)

Подкладка: 100% Полиэстер

Утеплитель: 310 г/м2 Полер флис

Водостойкость: 8000 мм

Воздухопроницаемость: 3000 mpv

Застежка: Молния до верха воротника

Капюшон: Влагостойкий, можно спрятать в воротник

Манжеты: Эластично затягиваются на липучке

Карманы:  2 внешних внизу и 1 на груди

Рукава: Отстегиваются, превращая куртку в жилет 
Возможность нанесения фирменных логотипов 

YANG  2 В 1 

Цвет / Колір Артикул / Артикул Размер / Розмір

Серый / Сірий 5YANG S-XXXL

Матеріал: Вологостійка дихаюча мембрана (94% поліестер + 6% спандекс)

Підкладка: 100% Поліестер

Утеплювач: 310 г/м2 Полер фліс

Водостійкість: 8000 мм

Повітропроникність: 3000 mpv

Застібка: Блискавка до верха коміра

Каптур: Вологостійкий, можна сховати у комір

Манжети: Еластично закриваються на липучці

Кишені: 2 зовнішніх знизу та 1 на грудях

Рукави: Відстібаються, перетворюючи куртку в жилет 

Можливість нанесення фірмових логотипів

Материал: Влагостойкая дышащая мембрана (94% полиэстер + 6% спандекс)

Подкладка: 100% Полиэстер

Утеплитель: 310 г/м2 Полер флис

Водостойкость: 8000 мм

Воздухопроницаемость: 5000 mpv

Застежка: Молния до верха воротника

Капюшон: Влагостойкий, можно спрятать в воротник

Манжеты: Эластично затягиваются на липучке

Карманы:  2 внешних внизу и 2 на груди

Возможность нанесения фирменных логотипов 

YANG XTRA 

Цвет / Колір Артикул / Артикул Размер / Розмір

Темно-синий / Темно-синій 5YAXN S-XXXL

Матеріал: Вологостійка дихаюча мембрана (94% поліестер + 6% спандекс)

Підкладка: 100% Поліестер

Утеплювач: 310 г/м2 Полер фліс

Водостійкість: 8000 мм

Повітропроникність: 5000 mpv

Застібка: Блискавка до верха коміра

Каптур: Вологостійкий, можна сховати у комір

Манжети: Еластично закриваються на липучці

Кишені: 2 зовнішніх знизу та 2 на грудях

Можливість нанесення фірмових логотипів

CE EN 14058
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Материал: Влагостойкая дышащая мембрана (Полиэстер Oxford Ripstop 300 D)

Подкладка: 100% Полиэстер

Утеплитель: Полер флис

Водостойкость: 8000 мм

Воздухопроницаемость: 3000 mpv

Застежка: Молния до верха воротника

Манжеты: Эластично затягиваются на липучке

Карманы:  3 внешних и 3 внутренних

CASUAL YANG

Цвет / Колір Артикул / Артикул Размер / Розмір

Черный / Чорний 5YACB S-XXL

Матеріал: Вологостійка дихаюча мембрана (Поліестер Oxford Ripstop 300 D)

Підкладка: 100% Поліестер

Утеплювач: Полер фліс

Водостійкість: 8000 мм

Повітропроникність: 3000 mpv

Застібка: Блискавка до верха коміра

Манжети: Еластично закриваються на липучці

Кишені: 3 зовнішніх та 3 внутрішніх

Материал: 600 г/м2 полер флис, 100% полиэстер

Застежка: Молния до верха воротника

Манжеты: Эластично затягиваются на липучке

Карманы:  2 внешних по бокам

SHARKI

Цвет / Колір Артикул / Артикул Размер / Розмір

Черный / Чорний 5SHVB M-XXL

Матеріал: 600 г/м2 полер фліс, 100% поліестер

Застібка: Блискавка до верха коміра

Манжети: Еластично закриваються на липучці

Кишені: 2 зовнішніх по боках

CE EN 340
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Материал: 330 г/м2 полер флис, 100% анти-пиллинговый полиэстер

Манжеты: На трикотажной резинке

Воротник: Трикотажная резинка, на молнии

Низ: На трикотажной резинке

Карманы: 2 внешних по бокам

ANGARA
Куртка поло / Куртка поло

Матеріал: 330 г/м2 полер фліс, 100% анти-пілінговий поліестер

Манжети: На трикотажній резинці

Комір: Трикотажна резинка, на блискавці

Низ: На трикотажній резинці

Кишені: 2 зовнішніх по боках

Цвет / Колір Артикул / Артикул Размер / Розмір

Темно-синий / Темно-синій 5PANB S-XXL

Красный / Червоний 5PANR S-XXL

Черный / Чорний 5PANN S-XXL

Коричневый / Коричневий 5PANM S-XXL

CE EN 340
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Материал: 450 г/м2 полер флис, 100% анти-пиллинговый полиэстер

Застежка: Молния до верха воротника

Манжеты: На резинке

Карманы:  2 внешних по бокам и 1 на груди

ANGARA
Куртка / Куртка

Матеріал: 450 г/м2 полер фліс, 100% анти-пілінговий поліестер

Застібка: Блискавка до верха коміра

Манжети: На резинці

Кишені: 2 зовнішніх по боках та 1 на грудях

Цвет / Колір Артикул / Артикул Размер / Розмір

Красный / Червоний 5VANR XS-XXL

Темно-синий / Темно-синій 5VANB XS-XXL

Зеленый / Зелений 5VANV S-XXL

Черный / Чорний 5VANN XS-XXL

Серый / Сірий 5VANG S-XXL

Коричневый / Коричневий 5VANM M-XXL

CE EN 14058
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Материал: 420 г/м2 полер флис, 100% анти-пиллинговый полиэстер

Застежка: Молния до верха воротника

Карманы:  2 внешних по бокам

ANGARA
Жилет / Жилет

Матеріал: 420 г/м2 полер фліс, 100% анти-пілінговий поліестер

Застібка: Блискавка до верха коміра

Кишені: 2 зовнішніх по боках

Цвет / Колір Артикул / Артикул Размер / Розмір

Темно-синий / Темно-синій 5GANB XS-XXL

Красный / Червоний 5GANR XS-XXL

Черный / Чорний 5GANG M-XXL

CE EN 340
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Материал: 340 г/м2 полер флис, 100% полиэстер

Застежка: Молния до верха воротника

Карманы: 2 внешних по бокам

POLAIRE
Жилет / Жилет

Матеріал: 340 г/м2 полер фліс, 100% поліестер

Застібка: Блискавка до верха коміра

Кишені: 2 зовнішніх по боках

Цвет / Колір Артикул / Артикул Размер / Розмір

Темно-синий / Темно-синій 5GPOB M-XXL

Серый / Сірий 5GPOG M-XXL

Черный / Чорний 5GPON M-XXL
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Материал: 340 г/м2 полер флис, 100% полиэстер

Манжеты: На резинке

Воротник: Застегивается на кнопках

Карманы: 2 внешних внизу

POLAIRE
Куртка поло / Куртка поло

Матеріал: 340 г/м2 полер фліс, 100% поліестер

Манжети: На резинці

Комір: Застібується на кнопках

Кишені: 2 зовнішніх внизу

Цвет / Колір Артикул / Артикул Размер / Розмір

Темно-синий / Темно-синій 5PPOB S-XXL

Серый / Сірий 5PPOG S-XXL

Черный / Чорний 5PPON S-XXL
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Материал: 340 г/м2 полер флис, 100% полиэстер

Застежка: Молния до верха воротника

Манжеты: На резинке

Карманы: 2 внешних по бокам

POLAIRE
Куртка / Куртка

Матеріал: 340 г/м2 полер фліс, 100% поліестер

Застібка: Блискавка до верха коміра

Манжети: На резинці

Кишені: 2 зовнішніх по боках

Цвет / Колір Артикул / Артикул Размер / Розмір

Темно-синий / Темно-синій 5VPOB XS-XXXL

Серый / Сірий 5VPOG XS-XXXL

Черный / Чорний 5VPON S-XXXL

CE EN 14058:2004
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Материал: 35% хлопок, 65% полиэстер 245 г/м2

Утеплитель: 100% полиэстер, 200 г/м2

Подкладка: 100% полиамид

Воротник: Стойка на кнопках

Застежка: Молния до воротника закрыта планкой на кнопках

Карманы: 1 внутренний,  внешие: 2 снизу, 1 сверху, 1 для моб. телефона

Регулировка: Резинки по бокам

Возможно нанесение фирменных логотипов

Материал: 35% хлопок, 65% полиэстер

Утеплитель: 100% полиэстер, 180 г/м2

Подкладка: 100% полиамид

Застежка: Молния до  воротника

Карманы: 2 внешних внизу и 1 на груди

Возможно нанесение фирменных логотипов

Матеріал: 35% бавовна, 65% поліестер 245 г/м2

Утеплювач: 100% поліестер, 200 г/м2

Підкладка: 100% поліамід

Комір: Стійка на кнопках

Застібка: Блискавка до коміра закрита планкою на кнопках

Кишені: 1 внутрішній, зовні: 2 знизу, 1 зверху, 1 для моб. телефону

Регулювання: Резинки з боків

Можливе нанесення фірмових логотипів

Матеріал: 35% бавовна, 65% поліестер

Утеплювач: 100% поліестер, 180 г/м2

Підкладка: 100% поліамід

Застібка: Блискавка до  коміра

Кишені: 2 зовнішніх внизу та 1 на грудях

Можливе нанесення фірмових логотипів

POLENA 
Жилет / Жилет

CHOUKA 
Жилет / Жилет

Материал: 100% полиэстер, покрытый ПВХ

Подкладка: Полер флис 200 г/м2, 100% полиэстер

Воротник: Отложной

Застежка: Молния 

Карманы: 2 внутренние,  внешие: 2 снизу, 1 сверху, 1 для моб. телефона

Низ: Регулируется на шнурке с фиксаторами

Возможно нанесение фирменных логотипов

Матеріал: 100% поліестер, вкритий ПВХ

Підкладка: Полер фліс 200 г/м2, 100% поліестер

Комір: Відкладний

Застібка: Блискавка 
Кишені: 2 внутрішні, зовні: 2 знизу, 1 зверху, 1 для моб. телефону

Низ: Регулюється на шнурку з фіксаторами

Можливе нанесення фірмових логотипів

Цвет / Колір Артикул / Артикул Размер / Розмір

Синий/Синій 5LEMB MBXXL

Серый/Сірий 5LEMG MBXXL

LEMAN
Двусторонний жилет/Двобічний жилет

Цвет / Колір Артикул / Артикул Размер / Розмір

Синий / Синій 5POLB S-XXXL

Зеленый / Зелений 5POLV S-XXL

Черный / Чорний 5POLN S-XXL

Цвет / Колір Артикул / Артикул Размер / Розмір

Темно-синий / Темно-синій 5GCHB M-XXXL

CE EN 340

CE EN 340
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BODYWARMER 
Белье для мужчин / Білизна для чоловіків

BODYWARMER LADY
Белье для женщин / Білизна для жінок

BODYSOFT
Белье / Білизна

Материал: 95% соевое волокно, 5% спандекс

Матеріал: 95% соєве волокно, 5% спандекс

Материал: 95% соевое волокно, 5% спандекс

Матеріал: 95% соєве волокно, 5% спандекс

Материал: 65% бамбуковое волокно, 35% tencel, 5% спандекс

Матеріал: 65% бамбукове волокно, 35% tencel, 5% спандекс

Цвет / Колір
Артикул / 
Артикул

Размер / 
Розмір

Реглан серый / Реглан сірий 5BODT M-XL

Реглан черный / Реглан чорний 5BOBT M-XL

Футболка черная / Футболка чорна 5BODS M-XL

Рейтузы серые / Рейтузи сірі 5BODP M-XL

Рейтузы черные / Рейтузи чорні 5BOBP M-XL

Цвет / Колір
Артикул / 
Артикул

Размер / 
Розмір

Реглан серый / Реглан сірий 5BOLT S-L

Рейтузы серые / Рейтузи сірі 5BOLP S-L

Цвет / Колір
Артикул / 
Артикул

Размер / 
Розмір

Футболка черная / Футболка чорна 5BOSS M-XL

Шорты черные / Шорти чорні 5BOSB M-XL

CE EN 340

CE EN 340
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Цвет: Белый, красный, голубой, 

синий, серый, черный

Размер: S, M, L, XL, XXL

CASTOR 220 г/м2

Колір: Білий, червоний, блакитний, 

синій, сірий, чорний 

Розміри: S, M, L, XL, XXL

S M L XL XXL

Футболки/
Футболки

1/2 окружности груди / 1/2 обхвату грудей 54 56 58 61 64

Длина от плеча / Довжина від плеча 70 72 74 76 78

Тенниски/
Теніски

1/2 окружности груди / 1/2 обхвату грудей 54 56 58 60 62

Длина от плеча / Довжина від плеча 71 73 75 77 79

Футболки 95% хлопок, 5% спандекс / 95% бавовна, 5% спандекс

Цвет: Черный, серый, табачный, 

белый, синий

Размеры: S, M, L, XL, XXL

Колір: Чорний, сірий, тютюновий, 

білий, синій

Розміри: S, M, L, XL, XXL

UP TEE*SHIRT
180 г/м2

Цвет: Белый, желтый, красный, 

голубой, синий, зеленый, серый,  

черный

Размеры: S, M, L, XL, XXL

ANTARES 150 г/м2

Колір: Білий, жовтий,  червоний, 

блакитний, синій, зелений, сірий,   

чорний 

Розміри: S, M, L, XL, XXL

Цвет: Белый, синий,  

серый, черный

Размеры: S, M, L, XL, XXL

ASTERION 190 г/м2

Колір: Білий, синій,  

сірий, чорний 

Розміри: S, M, L, XL, XXL

Футболки х/б / Футболки бавовняні


