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Одежда рабочая
Одяг робочий



122

Шорты / Шорти

Ширинка на молнии под шлейкой. На поясе ремень. Два боковых кармана  
на штанине. Сзади карман на молнии и карман для линейки. Отделение для молотка и для 
ручек.  Два кармана «книжки» на уровне колен. Петля для карабина. Возможность 
нанесения логотипов. 

Ширінька на блискавці під шлеєю. На поясі ремінь. Дві бічні кишені на штанині.  Ззаду 
кишеня на блискавки і кишеня для лінійки.  Відділення для молотка  
і для ручок. Дві кишені «книжки» на рівні колін. Петелька для карабіну. Можливість 
нанесення логотипів. 

Размер / 
Розмір

XS S M L XL XXL

Артикул / 
Артикул

8NAVSXS 8NAVSS 8NAVSM 8NAVSL 8NAVSXL 8NAVSXXL

Брюки / Брюки

Ширинка на молнии под шлейкой.  На поясе резинки по бокам и петли для ремня.  Застежки  
Velcro®  внизу на брюках. На коленях есть места для наколенников. Два боковых кармана. 
Сзади карман на пуговице, на молнии, для линейки. Отделение для молотка и для ручек. 
Два кармана «книжки» на уровне колен. Петля для карабина.  
Возможность нанесения логотипов. 

Ширінька на блискавці під шлеєю. На поясі резинки з боків і петли для ременя. Застібки  
Velcro®  внизу на брюках. На колінах є місця для наколінників. Дві бічні кишені. Ззаду 
кишеня на гудзику, на блискавці, для лінійки. Відділення для молотка і для ручок. Дві кишені 
«книжки» на рівні колін. Петелька для карабіна. Можливість нанесення логотипів.

Размер / 
Розмір

XS S M L XL XXL XXXL

Артикул / 
Артикул

8NAVPXS 8NAVPS 8NAVPM 8NAVPL 8NAVPXL 8NAVPXXL 8NAVPXXXL

Куртка / Куртка 

Молния под шлейкой на застежке Velcro®, до верха воротника. Воротник стоечка.   
На груди карман с молнией, карман на липучке, карман для бейджа. На рукаве карман 
с отделением для ручек.  Карман для мобильного телефона. Карман с горизонтальной 
молнией. Петля для карабина. Два боковых кармана. Карман для ручек.  
Возможность нанесения логотипов. 

Блискавка під шлеєю на застібці Velcro®, до верху коміра. Комір стоєчка. На грудях кишеня 
з блискавкою, кишеня на липучці, кишеня для бейджа. На рукаві кишеня з відділенням 
для ручок. Кишеня для мобільного телефону. Кишеня з горизонтальною блискавкою. 
Петелька для карабіна. Дві бічні кишені. Кишеня для ручок. 
Можливість нанесення логотипів. 

Размер / 
Розмір

S M L XL XXL XXXL

Артикул / 
Артикул

8NAVVS 8NAVVM 8NAVVL 8NAVVXL 8NAVVXXL 8NAVVXXXL

Полукомбинезон / Напівкомбінезон

Регулируемые шлейки с пластиковыми защелками. Застежки на пуговицах по бокам. 
Застежки  Velcro®  внизу на брюках. На коленях есть места для наколенников. Ширинка на 
молнии закрытая полой. На груди карман с молнией, карман для мобильного телефона, 
карман для ручки. Два боковых кармана. Сзади карман на пуговице, на молнии, 
для линейки. Отделение для молотка и для ручек. Два кармана «книжки» на уровне колен. 
Возможность нанесение логотипов. 

Регульовані шлеї з пластиковими застібками. Застібки на гудзиках з боків. Застібки  
Velcro® знизу на брюках. На колінах є місця для наколінників. Ширінька на блискавці 
закрита клапаном. На грудях кишеня з блискавкою, кишеня для мобільного телефону, 
кишеня для ручки. Дві бічні кишені. Ззаду кишеня на гудзику, на блискавці, для лінійки. 
Відділення для молотка і для ручок. Дві кишені «книжки» на рівні колін. Можливість 
нанесення логотипів. 

Размер / 
Розмір

S M L XL XXL

Артикул / 
Артикул

8NAVBS 8NAVBM 8NAVBL 8NAVBXL 8NAVBXXL

NAVY  

Материал: 60% Хлопок, 40% полиэстер
Плотность: 245 г/м2

Цвет: Синий с голубыми вставками

Матеріал: 60% Бавовна, 40% поліестер
Щільність: 245 г/м2

Колір: Синій з блакитними вставками

CE
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Комбинезон 2 ZIP / Комбінезон  2 ZIP

Воротник-стойка. Застежка – две молнии по всей длине. Рукава на манжете 
с липучкой. Резинка на талии на спине. Два кармана на груди, два боковых и два 
на штанинах. Один карман на рукаве.

Комір-стойка. Застібка – дві блискавки на всю довжину. Рукава на манжетах 
з ліпучкою. Резинка на спині на талії, Дві кішені на грудях, дві з боків та дві 
на штанах. Одна кішеня на рукаві.

Размер / 
Розмір

S M L XL XXL XXXL

Артикул / 
Артикул

8NAVZS 8NAVZM 8NAVZL 8NAVZXL 8NAVZXXL 8NAVZXXXL

Полный комбинезон / Повний комбінезон

Молния под шлейкой на застежке Velcro®, до верха. Застежки  Velcro®  на рукавах 
и  брюках. На коленях есть места для наколенников. Воротник стоечка.   Карман на 
груди с молнией. Два кармана для мобильного телефона. Карман с горизонтальной 
молнией. Петля для карабина. На рукаве карман с отделением для ручек.  
Два боковых кармана на брюках. Сзади карман на молнии и карман для линейки. 
Отделение для молотка и для ручек. Два кармана «книжки» на уровне колен. 
Возможность нанесения логотипов.

Блискавка під шлейкою на застібці  Velcro®  до верху комірця. Застібка Velcro®  
на рукавах та брюках. На колінах є місця для наколінників. Комірець стоєчка.  
Кишеня на грудях з блискавкою. Дві кишені для мобільного телефону. Кишеня  
з горизонтальною блискавкою. Петелька для карабіну. На рукаві кишеня  
з відділенням для ручок. Дві бічні кишені на брюках. Ззаду кишеня на блискавки  
і кишеня для лінійки. Відділення для молотка і для ручок. Дві кишені «книжки»  
на рівні колін. Можливе нанесення логотипів.

Размер / 
Розмір

S M L XL XXL XXXL

Артикул / 
Артикул

8NAVСS 8NAVСM 8NAVСL 8NAVСXL 8NAVСXXL 8NAVСXXXL

Жилет / Жилет

Молния под шлейкой, до верха воротника. Низ на резинке с фиксаторами  
по бокам. Воротник стоечка. Карман на груди с молнией.  
Карман для мобильного телефона. Карман с горизонтальной молнией.  
Петля для карабина. Два боковых кармана. Карман для ручек.    
Возможность нанесения логотипов. 

Блискавка під шлеєю, до верху коміра. Низ на гумці з фіксаторами з боків.  
Комір стоєчка. Кишеня на грудях з блискавкою. Кишеня для мобільного телефону. 
Кишеня з горизонтальною блискавкою. Петелька для карабіну.  
Дві бічні кишені. Кишеня для ручок. Можливість нанесення логотипів.

Размер / 
Розмір

S M L XL XXL

Артикул / 
Артикул

8NAVGS 8NAVGM 8NAVGL 8NAVGXL 8NAVGXXL
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Полный комбинезон / Повний комбінезон

Молния под шлейкой на застежке Velcro®, до верха. Застежки  Velcro®  на рукавах и  брюках. 
На коленях есть места для наколенников. Воротник стоечка.   Карман на груди с молнией. 
Два кармана для мобильного телефона. Карман с горизонтальной молнией. Петля для 
карабина. На рукаве карман с отделением для ручек. Два боковых кармана на брюках. 
Сзади карман на молнии и карман для линейки. Отделение для молотка и для ручек.  
Два кармана «книжки» на уровне колен. Возможность нанесения логотипов.

Блискавка під шлейкою на застібці  Velcro®  до верху комірця. Застібка Velcro® на рукавах  
та брюках. На колінах є місця для наколінників. Комірець стоєчка.  Кишеня на грудях 
з блискавкою. Дві кишені для мобільного телефону. Кишеня з горизонтальною блискавкою. 
Петелька для карабіну. На рукаві кишеня з відділенням для ручок. Дві бічні кишені  
на брюках. Ззаду кишеня на блискавки і кишеня для лінійки. Відділення для молотка  
і для ручок. Дві кишені «книжки» на рівні колін. Можливе нанесення логотипів.

Размер / 
Розмір

S M L XL XXL XXXL

Артикул / 
Артикул

8PADCS 8PADCM 8PADCL 8PADCXL 8PADCXXL 8PADCXXXL

Брюки / Брюки

Ширинка на молнии под шлейкой.  На поясе резинки по бокам и петли для ремня.  Застежки  
Velcro®  внизу на брюках. На коленях есть места для наколенников. Два боковых кармана. 
Сзади карман на пуговице, на молнии, для линейки. Отделение для молотка и для ручек. 
Два кармана «книжки» на уровне колен. Петля для карабина.  
Возможность нанесения логотипов. 

Ширінька на блискавці під шлеєю. На поясі резинки з боків і петли для ременя. Застібки  
Velcro®  внизу на брюках. На колінах є місця для наколінників. Дві бічні кишені. Ззаду 
кишеня на гудзику, на блискавці, для лінійки. Відділення для молотка і для ручок. Дві кишені 
«книжки» на рівні колін. Петелька для карабіна. Можливість нанесення логотипів.

Размер / 
Розмір

XS S M L XL XXL XXXL

Артикул / 
Артикул

8PADPXS 8PADPS 8PADPM 8PADPL 8PADPXL 8PADPXXL 8PADPXXXL

PADDOCK  

Материал: 60% Хлопок, 40% полиэстер
Плотность: 245 г/м2

Цвет: Серый с оранжевыми вставками

Матеріал: 60% Бавовна, 40% поліестер
Щільність: 245 г/м2

Колір: Сірий з оранжевими вставками

CE
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Шорты / Шорти

Ширинка на молнии под шлейкой. На поясе ремень. Два боковых кармана  
на штанине. Сзади карман на молнии и карман для линейки. Отделение для молотка и для 
ручек.  Два кармана «книжки» на уровне колен. Петля для карабина. Возможность 
нанесения логотипов. 

Ширінька на блискавці під шлеєю. На поясі ремінь. Дві бічні кишені на штанині.  Ззаду 
кишеня на блискавки і кишеня для лінійки.  Відділення для молотка  
і для ручок. Дві кишені «книжки» на рівні колін. Петелька для карабіну. Можливість 
нанесення логотипів. 

Размер / 
Розмір

XS S M L XL XXL XXXL

Артикул / 
Артикул

8PADSXS 8PADSS 8PADSM 8PADSL 8PADSXL 8PADSXXL 8PADSXXXL

Куртка / Куртка 

Молния под шлейкой на застежке Velcro®, до верха воротника. Воротник стоечка.   
На груди карман с молнией, карман на липучке, карман для бейджа. На рукаве карман 
с отделением для ручек.  Карман для мобильного телефона. Карман с горизонтальной 
молнией. Петля для карабина. Два боковых кармана. Карман для ручек.  
Возможность нанесения логотипов. 

Блискавка під шлеєю на застібці Velcro®, до верху коміра. Комір стоєчка. На грудях кишеня 
з блискавкою, кишеня на липучці, кишеня для бейджа. На рукаві кишеня з відділенням 
для ручок. Кишеня для мобільного телефону. Кишеня з горизонтальною блискавкою. 
Петелька для карабіна. Дві бічні кишені. Кишеня для ручок.  
Можливість нанесення логотипів. 

Размер / 
Розмір

S M L XL XXL XXXL

Артикул / 
Артикул

8PADVS 8PADVM 8PADVL 8PADVXL 8PADVXXL 8PADVXXXL

Куртка утепленная 2 в 1 / Куртка утеплена 2 в 1

Куртка утепленная со стеганной подкладкой. Съемные рукава на молнии. Воротник-стойка. 
Капюшон можно спрятать в воротник. Молния до верха воротника. Манжеты на липучке. 
Спереди на груди два кармана на молнии, два кармана на липучке и карман для 
мобильного телефона. Один карман на рукаве.

Куртка утеплена зі стьобаної підкладкою. Знімні рукави на блискавці. Комір-стійка. 
Капюшон можна сховати в комір. Блискавка до верху коміра. Манжети на липучці. Спереду 
на грудях дві кишені на блискавці, дві кишені на липучці і кишеня для мобільного телефону. 
Одна кишеня на рукаві. 

Размер /  
Розмір

M L XL XXL

Артикул /  
Артикул

8PADWM 8PADWL 8PADWXL 8PADWXXL
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Застежка: Молния до верха воротника,  
с клапаном на липучке
Воротник: Классический
Манжеты: Эластично затягиваются на липучке
Карманы: 4 внешних (из которых 1 для телефона)  
и 1 внутренний
Рукава: Отстегиваются, превращая куртку в жилет

Застібка: Блискавка до верха коміра, з клапаном  
на липучці
Комір: Класичний
Манжети: Еластично закриваються на липучці
Кишені: 4 зовнішніх (з яких 1 для телефону)  
та 1 внутрішній
Рукави: Відстібаються, перетворюючи куртку в жилет

Куртка 2 в 1 / Куртка 2 в 1
Съемные рукава на молнии позволяют превратить 

куртку в жилет / Знімні рукави на блискавці 
дозволяють перетворити куртку в жилет

OPERATOR  

Материал: 60% Хлопок, 40% полиэстер

Плотность: 245 г/м2

Цвет: Бежевый с серыми вставками

Матеріал: 60% Бавовна, 40% поліестер

Щільність: 245 г/м2

Колір: Бежевий з сірими вставками

Размер / Розмір XS S M L XL XXL XXXL

Куртка / Куртка 8OPEVS 8OPEVM 8OPEVL 8OPEVXL 8OPEVXXL

Брюки / Брюки 8OPEPXS 8OPEPS 8OPEPM 8OPEPL 8OPEPXL 8OPEPXXL 8OPEPXXXL

Брюки (3 в 1) / Брюки (3 в 1) 8OPEOXS 8OPEOS 8OPEOM 8OPEOL 8OPEOXL 8OPEOXXL 8OPEO XXXL

CE
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Застежка: Ширинка на молнии под шлейкой
Карманы:  2 Внутренних по бокам,  
3 наружных по бокам и 1 сзади
Дополнительно: Клапан для установки наколенников

Застібка: Ширінка на блискавці під шлейкою
Кишені: 2 Внутрішніх по боках,  
3 зовнішніх по боках та 1 позаду
Додатково: Клапан для установки наколінників

Брюки / Брюки

Застежка: Ширинка на молнии под шлейкой
Карманы:  2 внутренних по бокам,  
3 наружных по бокам и 1 сзади
Дополнительно: Клапан для установки наколенников

Застібка: Ширінка на блискавці під шлейкою
Кишені: 2 внутрішніх по боках,  
3 зовнішніх по боках та 1 позаду
Додатково: Клапан для установки наколінників

Брюки 3 в 1 / Брюки 3 в 1
За счет дополнительных молний брюки легко 
можно превратить в бриджи или шорты /  
За рахунок додаткових блискавок брюки легко 
можна перетворити в бриджі або в шорти
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FACTORY 2 ZIP    

Комбинезоны / Комбінезони

Материал: 35% Хлопок, 65% полиэстер
Плотность: 245 г/м2

Воротник: Стойкой
Карманы: Два на груди на молнии, два по бокам, 
один для линейки
Застежка: Две молнии по всей длине

Матеріал: 35% Бавовна, 65% поліестер
Щільність: 245 г/м2

Комір: Стійкою
Кишені: Дві на грудях на блискавці, дві з боків,  
одна для лінійки
Застібка: Дві блискавки на всю довжину

Цвет / Колір Артикул / Артикул Размер / Розмір

Красный / Червоний 74521–74526 S-XXXL

Серый / Сірий 74531–74536 S-XXXL

Синий / Синій 74541–74546 S-XXXL

Зеленый / Зелений 74550–74556 XS-XXXL

Темно-синий / Темно-синій 74561–74566 S-XXXL

Бежевый / Бежевий 74571–74576 S-XXXL

Черный / Чорний 74581–74586 S-XXXL

CE
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Материал: 100% хлопок. Не дает усадки
Плотность: 320 г/м2

Застежка на пуговицах. Рукава на пуговицах.  Один внутренний 
карман. Классический воротник. Два кармана на груди.
Два кармана спереди внизу. Возможность нанесения логотипов

Куртка рабочая / Куртка робоча

Матеріал: 100% бавовна. Не дає усадки
Щільність: 320 г/м2

Застібка на ґудзиках. Рукава на ґудзиках.  Одна внутрішня кишеня.
Класичний комір. Дві кишені на грудях. Дві кишені попереду знизу. 
Можливість нанесення логотипів

Размер / 
Розмір

36,38 40,42 44,46 48,50 52,54 56,58 60,62

Куртка  Y 74101 74102 74103 74104 74105 74106

Материал: 100% хлопок. Не дает усадки
Плотность: 320 г/м2

Сзади карман на пуговице. Карман для линейки. Ширинка на 
пуговицах. Возможность нанесения логотипов

Брюки рабочие / Штани робочі

Матеріал: 100% бавовна. Не дає усадки
Щільність: 320 г/м2

Позаду кишеня на ґудзику. Кишеня для лінійки. Ширінка на ґудзиках. 
Можливість нанесення логотипів

Размер / 
Розмір

36 38 40 42 44 46 48

Брюки / 
Штани 

Y 74201 74202 74203 74204 74205 74206

50 52 54 56 58 60 62

74207 74208 74209 74210 74211 74212 74213

Материал: 100% хлопок. Не дает усадки
Плотность: 320 г/м2

Карман на груди с молнией. Два боковых кармана. Сзади карман на 
пуговице. Карман для линейки. Застежки на пуговицах по бокам. 
Ширинка на молнии закрытая полой.  
Возможность нанесения логотипов

Полукомбинезон рабочий/
Напівкомбінезон робочий

Матеріал: 100% бавовна. Не дає усадки
Щільність: 320 г/м2

Кишеня на грудях із блискавкою. Дві бічних кишені. Позаду кишеня 
на ґудзику. Кишеня для лінійки. Застібки на ґудзиках з боків. 
Ширінка на блискавці закрита полою.  
Можливість нанесення логотипів

Размер / Розмір 36 38 40 42 44 46 48

Полукомбез/
Напівкомбез 

74300 74301 74302 74303 74304 74305 74306
50 52 54 56 58 60 62

74307 74308 74309 74310 74311 74312 74313

FACTORY EXTRA

Материал: 100% хлопок. Не дает усадки
Плотность: 320 г/м2

Полный комбинезон. Отложной воротник. Двойная застежка-молния. 
На груди два кармана на молнии, два кармана внизу по бокам. 
Карман для линейки. На спине по талии резинка.  
Возможность нанесения логотипов

Комбинезон / Комбінезон

Матеріал: 100% бавовна. Не дає усадки
Щільність: 320 г/м2

Повний комбінезон. Відкладний комір. Подвійна застібка-блискавка. 
На грудях дві кишені на блискавці, дві кишені внизу по боках. 
Карман для лінійки. На спині по талії резинка.  
Можливість нанесення логотипів

Размер / 
Розмір 36,38 40,42 44,46 48,50 52,54 56,58 60,62

 Комбинезон / 
Комбінезон  

74400 74401 74402 74403 74404 74405 74406
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Материал 60% хлопок. 40% полиэстер. Влагонепроницаемый 
Подкладка 100% стеганый полиэстер
Температурный режим до Y45 °С
Самые комфортные условия работы при восьмичасовом рабочем дне достигаются
при средней физической активности

Beaver комбинезон / Beaver комбінезон

Матеріал 60% бавовна. 40% поліестер. Вологонепроникний 
Підкладка 100% стьобаний поліестер
Температурний режим до Y45 °С
Найбільш комфортні умови роботи при восьмигодинному робочому дні 
досягаються при середній фізичній активності

BEAVER

Размер S M L XL XXL XXXL

 комбинезон 57619 57620 57621 57622 57623 57624

 куртка 57639 57640 57641 57642 57643 57644

 брюки 57649 57650 57651 57652 57653 57654

куртка длинная 57629 57630 57631 57632 57633 -

Застежка молния от брюк до шеи. Капюшон подбитый мехом с затяжкой. 
Светоотражающая полоса на штанинах. Одна спереди, одна сзади. Молния на 
штанинах снизу до светоотражающей полосы. На поясе эластичная резинка. Два 
кармана на кнопках на груди. Карман для мобильного телефона на груди. Один 
внутренний карман. Два кармана на брюках. 

Застібка блискавка від штанів до шиї. Каптур: підбитий хутром із затягуванням.  
Світловідбивна смуга на штанинах. Одна попереду, одна позаду. Блискавка на 
штанинах знизу до світловідбивної смуги. На поясі еластична резинка. Дві кишені 
на кнопках на грудях. Кишеня для мобільного телефону на грудях. Одна внутрішня 
кишеня. Дві кишені на штанах. 

Beaver куртка / Beaver куртка

Подкладка 100% искусственных мех. Застежка — молния снизу  до шеи, плюс 
накладка на кнопках. Капюшон: подбитый мехом с затяжкой. Снимается. На поясе 
эластичная резинка. Два кармана на кнопках на груди. Карман для мобильного 
телефона на груди. Один внутренний карман. Два кармана снизу. 

Підкладка 100% штучне хутро. Застібка блискавка знизу  до шиї, плюс накладка на 
кнопках. Каптур: підбитий хутром із затягуванням. Знімається. На поясі еластична 
резинка. Дві кишені на ґкнопках на грудях. Кишеня для мобільного телефону на 
грудях. Одна внутрішня кишеня. Дві кишені знизу. 

Beaver штаны / Beaver штани

Светоотражающая полоса на штанинах. Одна спереди, одна сзади. Молния на 
штанинах снизу до светоотражающей полосы. Регулируемые лямки с пластиковыми 
креплениями. Два кармана.

Світловідбивна смуга на штанинах. Одна попереду, одна позаду. Блискавка на 
колошах знизу до світловідбивної смуги. Регульовані лямки із пластиковими 
кріпленнями. Дві кишені.

CE EN 342 

Размер,Розмір U

 шапка 57610

Beaver top

Материал: снаружи 60% хлопок, 40% полиэстер. 
Внутри подбита мехом.  Единый размер.

Матеріал: зовні 60% бавовна, 40% поліестер. 
Усередині підбито хутром. Єдиний розмір.

Beaver куртка длинная / Beaver куртка довга 

Удлиненная куртка со светоотражающей полосой на груди. Подкладка 100%  
искусственных мех. Застежка — молния от низа до верха воротника закрыта 
планкой на кнопках. Съемный и утепленный капюшон. Два кармана снизу, на груди 
два кармана на кнопках и один для мобильного телефона. Один внутренный карман.

Подовжена куртка зі світловідбиваючою стрічкою на грудях. Підкладка 100%  
штучне хутро. Застібка — блискавка від низу до верху коміра закрита планкою 
на кнопках. Каптур утеплений, знімається. Дві кишені знизу, на грудях дві кишені 
на кнопках та одна для мобільного телефона. Одна внутрішня кишеня.
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TAO    

Материал: Влагостойкая дышащая мембрана (94% полиэстер + 6% спандекс)
Цвет: Черный
Подкладка: 100% Полиэстер
Водостойкость: 8000 мм
Воздухопроницаемость: 3000 mpv

Матеріал: Вологостійка дихаюча мембрана (94% поліестер + 6% спандекс)
Колір: Чорний
Підкладка: 100% Поліестер
Водостійкість: 8000 мм
Повітропроникність: 3000 mpv

Артикул / Артикул Размер / Розмір

Жилет / Жилет 5TAGB M-XXL

Куртка короткая / Куртка коротка 5TABB M-XXL

Куртка длинная / Куртка довга 5TAOB M-XXL

Брюки / Брюки 5TAPB S-XL

Застежка: Наплечные лямки с поясом. Ширинка на молнии
Карманы:  2 внутренних по бокам

Застібка: Наплічні лямки з поясом. Ширінка на блискавці
Кишені: 2 внутрішніх по боках

Брюки / Брюки

Застежка: Молния до верха воротника, с клапаном на кнопках
Воротник: Классический (у курток), стойкой (у жилета)
Манжеты: Эластично затягиваются на липучке
Карманы: 4 внешних и 1 внутренний
Капюшон: Влагостойкий, можно спрятать или отстегнуть от воротника  
(у короткой куртки)

Застібка: Блискавка до верха коміра, клапан на кнопках
Комір: Класичний (у курток), стійкою (у жилета)
Манжети: Еластично закриваються на липучці
Кишені: 4 зовнішніх та 1 внутрішній
Каптур: Вологостійкий, можна сховати або відстебнуті від коміра  
(у короткої куртки)

Куртки и жилет / Куртки та жилет

CE EN 342 
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Верх: 210Т полиэстер Oxford, покрытый ПВХ 
Подстежка: Искусств. мех, 70% акрил, 30% полиэстер
Подкладка: 100% полиэстер, на рукавах полиамид 60 г/м2

Рукава и низ куртки: На трикотажной резинке

Верх: 210Т полиестер Oxford, вкритий ПВХ 
Підстібка: Штучне хутро 70% акріл, 30% поліестер
Підкладка: 100% поліестер, на рукавах поліамід 60 г/м2

Рукава і низ куртки: На трикотажній резинці

Цвет/Колір Артикул / Артикул Размер / Розмір

Синий/Синій 5ZEFB SYXXL

Черный/Чорний 5ZEFN SYXXXL

ZEFLY 
Мультисезонная куртка пилота «2 в 1»/ 
Мультисезонна куртка пілота «2 в 1»

CE EN 14058

Короткие зимние куртки. Идеальная модель для работы в неблаго-
приятных погодных условиях. Дополнительная теплая подстежка из 
искусственного меха в виде жилета по всей куртке, в том числе и 
на воротнике. Утепленные отстегивающиеся рукава. Семь карма-
нов, в том числе один на рукаве, и два для мобильного телефона 
(внутренний и внешний). Возможна следующая трансформация: 
теплая зимняя куртка – демисезонная куртка без меха – жилет.

Короткі зимові куртки. Ідеальна модель для роботи за несприятли-
вих погодних умов. Додаткова тепла підстібка зі штучного хутра у 
вигляді жилета по всій куртці, зокрема і на комірі. Рукава утеплені і 
знімаються. Сім кишень, зокрема одна на рукаві, і дві для мобільно-
го телефону (внутрішня і зовнішня). Можлива наступна трансфор-
мація: тепла зимова куртка – демісезонна куртка без хутра – 
жилет.

Материал: Полиэстер/хлопок
Размер: Регулируется
Возможность нанесение логотипов

57160–57165 
Бейсболки USA

Матеріал: поліестер/бавовна 
Розмір: Регулюється 
Можливість нанесення логотипів

Цвет: 57140 — синий, 57141 — черный
Материал: 100%  акрил
Внутри: 40гр/м2 ткань Thinsulatetm

Размер: Единый

Материал: 100 % полер флис
Плотность: 250 г/м2

Цвет: Черный
Единый размер

Колір: 57140 — синій, 57141 — чорний 
Матеріал: 100%  акрил 
Усередині: 40гр/м2 тканина Thinsulatetm 
Розмір: Єдиний

Матеріал: 100% полер фліс
Щільність: 250 г/м2

Колір: Чорний
Єдиний розмір

Цвет: 57150 — зеленый, 57151 — синий
Материал: Влагонепроницаемый нейлон
Внутри: Акрил
Защищает уши и подбородок. Размер единый

57150 57151
Шапка WARM CAP

Колір: 57150 – зелений, 57151 – синій 
Матеріал: Вологонепроникний нейлон 
Усередині: Акрил 
Захищає вуха і підборіддя. Розмір єдиний

57140 57141
Шапка SAILOR CAP

5BALB
Балаклава / Балаклава 

     Белый / Білий                Синий / Синій 
     57160                        57161 

Зеленый / Зелений      Красный / Червоний
        57162   57165


