Odzież robocza
Ubranie robocze drelichowe, szwedzkie

Materiał : 65 % poliester ,35 % bawełna
Bluza ze ściągaczem zapinana na guziki 4 kieszenie w bluzie , 3 kieszenie w spodniach ,gramatura 280-300 g/m2
Ubranie obejmuje bluza plus spodnie ogrodniczki lub do pasa.

Rozmiar : wg.tabeli lub na życzenie klienta

Ubranie robocze brezentowe

Ubranie wykonane z brezentu, zapinane na napy. Ubranie obejmuje bluzę + spodnie ogrodniczki lub do pasa.
Rozmiar wg. tabeli lub na życzenie klienta

Ubranie

Materiał : 65 % poliester ,35 % bawełna
Bluza ze ściągaczem zapinana na guziki 3 kieszenie w bluzie , 3 kieszenie w spodniach ,gramatura 280-300 g/m2
Ubranie obejmuje bluza plus spodnie ogrodniczki lub do pasa.
Rozmiar :wg tabeli lub na życzenie klienta.

Ubranie

Materiał : 65 % poliester ,35 % bawełna
Bluza ze ściągaczem zapinana na guziki 3 kieszenie w bluzie , czwarta dzielona na dwie mniejsze, 3 kieszenie w
spodniach ,gramatura 280-300 g/m2

Ubranie obejmuje bluza plus spodnie ogrodniczki lub do pasa.
Rozmiar :wg tabeli lub na życzenie klienta

Spodnie ogrodniczki

Materiał : poliester 65%, 35% bawełna
Spodnie regulowane na szelkach ,zapinane na guziki oraz plastikowe klamry, 2 kieszenie boczne ,1 kieszeń tylna
na nogawce. Gramatura 280- 300 g/m2.
Rozmiary::wg.tabeli lub na życzenie klienta

Czapka"moro"

Materiał :poliester 65%, bawełna 35 % Rozmiar : uniwersalny

Czapka "iwopol"

Materiał :poliester 65%, bawełna 35 % Rozmiar : uniwersalny

Odzież ochronna
Ubranie ochronne dla spawacza tkaninowe (PROBAN)
Kod produktu: IWO-UST/1

Bluza z tkaniny trudnopalnej /PROBAN/
Gramatura 300-320 g/m
1 górna kieszeń z klapką z lewej strony, 2 dolne nakładane kieszenie z klapkami,
zapinane centralnie na guziki pod listwą.
Zapinane w nadgarstkach na guziki.
Spodnie do pasa lub ogrodniczki: 2 kieszenie z przodu, z boku na miarkę.
Całość szyta nicią kevlarową.
Kolory ; granat,popiel , cpn
Rozmiary: 46 ,48 ,50 ,52,54, 56,58,60,62,64,66
Posiadamy certyfikaty na w/w odzież.

Ubranie ochronne dla spawacza tkaninowe, wz. skórą dwoiną bydlęcą
Kod produktu: IWO-UST/1D

Bluza z tkaniny trudnopalnej /PROBAN/ ,przednia część obszyta skórą,dwoiną bydlęcą
Gramatura tkaniny 300-320 g/m2
zapinane centralnie na guziki pod listwą.
Zapinane w nadgarstkach na guziki.
Spodnie do pasa lub ogrodniczki: 2 kieszenie z przodu, z boku na miarkę.
Całość szyta nicią kevlarową.
Rozmiary: wg.tabeli
Posiadamy certyfikaty na w/w odzież.

Ubranie ochronne dla spawacza wykonane ze skóry dwoiny bydlęcej
Kod produktu: IWO-USD

Materiał : skóra dwoina bydlęca
Ubranie składa się z dwóch części , bluza i spodnie ,przeznaczone do prac spawalniczych.kurtka zapinana na
zamek schowany pod listwą.

Kurtka 1

Materiał : skóra licowa, świńska lub bydlęca
Bluza zapinana na rzepy i napy z listwą maskującą na przemian , w celu zabezppieczenia przed rozpięciem ,
przeznaczona do prac spawalniczych. Kurtka szyta nicią kevlarową / trudnopalna/

Kurtka 2

Materiał : skóra dwoina bydlęca
Bluza zapinana na kryte napy metalowe , rękaw z możliwością regulacji po lewej stronie kieszeń wewnętrzna,
przeznaczona do prac spawalniczych. Kurtka szyta nicią kevlarową / trudnopalna/

Kurtka 3

Materiał : skóra świńska licowa
Bluza zapinana na kryte napy metalowe , przeznaczona do prac spawalniczych. Kurtka szyta nicią kevlarową /
trudnopalna/

Odzież ostrzegawcza
Odzież ostrzegawcza

Materiał : 65 % poliester ,35 % bawełna
Bluza ze ściągaczem ,zapinana na guziki ,3 kieszenie w bluzie , 3 kieszenie w spodniach.Spodnie ogrodniczki z
regulowanymi szelkami ,poziomy pas odblaskowy na bluzie i spodniach.
Rozmiar : wg tabeli lub na życzenie klienta

Odzież ostrzegawcza

Materiał : 65 % poliester ,35 % bawełna
Bluza z kapturem ,zapinana na suwak , dodatkowo listwa zakrywająca suwak zapinana na napy ,4 kieszenie w
bluzie ,piąta na ramieniu,poziome pasy na bluzie i na ramionach , 3 kieszenie w spodniach.Spodnie ogrodniczki z
regulowanymi szelkami ,poziomy pas odblaskowy na spodniach.
Rozmiar : wg tabeli lub na życzenie klienta

Odzież ocieplana wododoporna
Kurtka moro

Materiał: poliester z kapturem ,zapinana na suwak ,dodatkowo listwa zakrywająca suwak ,zapinana na napy ,4
kieszenie w bluzie ,regulacja w pasie.
Rozmiar : wg.tabeli lub na życzenie klienta

Kurtka czarna

Materiał: poliester
Kurtka z kapturem ,zapinana na suwak ,dodatkowo listwa zakrywająca suwak ,zapinana na napy ,4 kieszenie w
bluzie ,regulacja w pasie.
Rozmiar : wg.tabeli lub na życzenie klienta

Kamizelka ocieplana
Materiał :65% poliester , 35% bawełna
Zapinana na suwak , zakryty patką oraz zapinany napami, kołnierz typu stójka ,4 kieszenie z przodu , gramatura
materiału 280-300 g/m2 gramatura ociepliny 170 g/m2
Zdjęcia produktu

Trzewiki ochronne

Trzewiki IWO - 03
Kod produktu: IWO-03

Materiał : skóra naturalna.
Podeszwa wykonana z gumy o własciwościach mrozoodpornych,olejoodporne z noskiem metalowym .
Dodatkowo podeszwa jest zszyta i klejona z cholewką.
Rozmiary : 40-46

Trzewiki IWO-03T
Kod produktu: IWO-03T

Materiał : skóra naturalna.
Podeszwa wykonana z gumy o własciwościach mrozoodpornych,olejoodporne z noskiem metalowym .
Dodatkowo podeszwa jest zszyta i klejona z cholewką.
Rozmiary : 40-46

Trzewiki IWO-09
Kod produktu: IWO-09

Materiał : skóra naturalna
Podeszwa wykonana z gumy o własciwościach mrozoodpornych,olejoodporne z noskiem metalowym, klapka
skórzana chroniąca przed dostaniem się gorących odprysków ,sprzączka umożliwiająca szybkie odpięcie
.Dodatkowo podeszwa jest zszyta i klejona z cholewką
Rozmiary : 40-46

Trzewiki IWO-09T
Kod produktu: IWO-09T

Materiał : skóra naturalna
Podeszwa wykonana z gumy o własciwościach mrozoodpornych,olejoodporne z noskiem metalowym, klapka
skórzana chroniąca przed dostaniem się gorących odprysków ,sprzączka umożliwiająca szybkie odpięcie
.Dodatkowo podeszwa jest zszyta i klejona z cholewką .
Rozmiary : 40-46

Trzewiki robocze
Trzewiki IWO-01
Kod produktu: IWO-01

Materiał : skóra naturalna
Podeszwa wykonana z gumy o właściwościach mrozoodpornych , olejoodpornych , bez noska metalowego ,
występują również w wersji ocieplanej.
Dodatkowo podeszwa jest zszyta i klejona z cholewką.
Rozmiary : 40-46

Trzewiki IWO-01T
Kod produktu: IWO-01T

Materiał : skóra naturalna
Podeszwa wykonana z gumy o właściwościach mrozoodpornych , olejoodpornych , bez noska metalowego ,
występują również w wersji ocieplanej.
Dodatkowo podeszwa jest zszyta i klejona z cholewką.
Rozmiary : 40-46

Trzewiki IWO-01B
Kod produktu: IWO-01B

Materiał : skóra naturalna
Podeszwa PU/PU chronią przed poślizgiem , odporne na oleje ,smary i inne rozpuszczalniki,bez metalowego
podnoska .Dodatkowo podeszwa jest zszyta i klejona z cholewką .
Rozmiary: 40 -46

Półbuty robocze
Kod produktu:

Materiał : skóra naturalna
Podeszwa wykonana z gumy o właściwościach mrozoodpornych , olejoodpornych , bez noska metalowego .
Dodatkowo podeszwa jest zszyta i klejona z cholewką.
Rozmiary : 40- 46

Rękawice robocze skórzano-tkaninowe
Rękawice robocze skórzano - tkaninowe, 5 palcowe, w/z skórą świńską
licową
Kod produktu: IWO-K5/01c

Materiał:tkanina ,skóra świńska licowa
Skóra w części chwytne wykonana z jednego kawałka , strona grzbietowa i mankiet wykonany z drelichu
bawełnianego.
Dodatkowo przeszycie wzdłuż wzmacniające całą rękawice.

Rękawice robocze skórzano - tkaninowe, 5 palcowe, w/z skórą świńską
licową
Kod produktu: IWO-K5/02c

Materiał:tkanina ,skóra świńska licowa
Skóra w części chwytne wykonana z jednego kawałka , strona grzbietowa i mankiet wykonany z drelichu
bawełnianego.
Dodatkowo przeszycie wzdłuż kciuka .

Rękawice robocze skórzano - tkaninowe, 5 palcowe, w/z skórą świńską
licową (dodatkowo wzmocnione)
Kod produktu: IWO-K5/03c

Materiał:tkanina ,skóra świńska licowa
Rękawice podwójnie wzmacniane w części chwytnej na palcu wskazującym i kciuku , strona grzbietowa i mankiet
wykonanany z drelichu bawełnianego.

Rękawice robocze skórzano - tkaninowe, 5 palcowe w/z skórą licową
bydlęcą - łączone
Kod produktu: IWO-K5/05bł

Materiał:tkanina ,skóra bydlęca licowa
Skóra w części chwytnej wykonana z kilku kawałków skóry , strona grzbietowa i mankiet wykonany z drelichu
bawełnianego.

Rękawice robocze skórzano - tkaninowe, 5 palcowe w/z skórą licową
świńską - łączone ocieplane
Kod produktu: IWO-K5/06cło

Materiał:tkanina ,skóra bydlęca licowa
Skóra w części chwytnej wykonana z kilku kawałków skóry , strona grzbietowa i mankiet wykonany z drelichu
bawełnianego.Ocieplane włókniną .

Rękawice robocze skórzano - tkaninowe, 5 palcowe w/z skórą licową
bydlęcą (przeszywane wzdł)

Materiał:tkanina ,skóra bydlęca licowa
Skóra w części chwytnej wykonana z kilku kawałków skóry , strona grzbietowa i mankiet wykonany z drelichu
bawełnianego.Przeszywane wzdłuż.

Rękawice ochronne skórzano-tkaninowe
Rękawice ochronne skórzano - tkaninowe, 5 palcowe w/z dwoiną bydlęcą
Kod produktu: IWO-K5/01a

Materiał tkanina ,skóra dwoina bydlęca
Skóra w części chwytnej wykonana z jednego kawałka , strona grzbietowa i mankiet wykonany z drelichu
bawełnianego.
Dodatkowo przeszycie wzdłuż wzmacniające całą rękawice.

Rękawice ochronne skórzano - tkaninowe, 5 palcowe w/z dwoiną bydlęcą
Kod produktu: IWO-K5/02a

Materiał: tkanina ,skóra dwoina bydlęca
Skóra w części chwytnej wykonana z jednego kawałka , strona grzbietowa i mankiet wykonany z drelichu

bawełnianego.
Dodatkowo przeszycie wzdłuż kciuka .

Rękawice ochronne skórzano - tkaninowe, 5 palcowe w/z dwoiną bydlęcą
(dodatkowo wzmocniona)
Kod produktu: IWO-K5/03a

Materiał: tkanina ,skóra dwoina bydlęca
Rękawice podwójnie wzmacniane w części chwytnej na palcu wskazującym i kciuku , strona grzbietowa i mankiet
wykonanany z drelichu bawełnianego.

Rękawice ochronne skórzano - tkaninowe, 5 palcowe w/z dwoiną bydlęcą
licową
Kod produktu: IWO-K5/01b

Materiał:tkanina ,skóra bydlęca licowa
Skóra w części chwytnej wykonana z jednego kawałka skóry , strona grzbietowa i mankiet wykonany z drelichu
bawełnianego.Dodatkowo przeszyte wzdłuż wzmacniające całą rękawice

Rękawice ochronne skórzano - tkaninowe, 5 palcowe w/z dwoiną bydlęcą
licową
Kod produktu: IWO-K5/02b

Materiał: tkanina ,skóra bydlęca licowa
Skóra w części chwytnej wykonana z kilku kawałków skóry , strona grzbietowa i mankiet wykonany z drelichu
bawełnianego.Dodatkowo przeszycie wzdłuż kciuka .

Rękawice ochronne skórzano - tkaninowe, 5 palcowe w/z dwoiną bydlęcą
licową (dodatkowo wzmocnione)
Kod produktu: IWO-K5/03b

Materiał :tkanina ,skóra bydlęca licowa
Rękawice podwójnie wzmacniane w części chwytnej na palcu wskazującym i kciuku , strona grzbietowa i mankiet
wykonanany z drelichu bawełnianego .

Rękawice skórzane
Rękawice ochronne skórzane, 5 palcowe, dla spawaczy z dwoiny bydlęcej
Kod produktu: IWO-S5/01a

Materiał: skóra dwoina bydlęca
Rękawice całodłonicowe ,długości 35 cm ,przeznaczone do prac spawalniczych.

Rękawice ochronne skórzane 5-palcowe dla spawaczy ze skóry licowej
bydlęcej
Kod produktu: IWO-S5/01b

Materiał: skóra bydlęca licowa
Dłonica ze skóry licowej ,mankiet ze skóry dwoiny bydlęcej , przeznaczona do prac spawalniczych.

Rękawice ochronne skórzane 5-palcowe długie ze skóry świńskiej licowej
Kod produktu: IWO-S5/01c

Materiał ;skóra świńska licowa
Dłonica ze skóry świńskiej licowej ,mankiet ze skóry dwoiny bydlęcej ,przeznaczona do prac spawalniczych.

Rękawice ochronne skórzane 5-palcowe dla spawaczy ocieplane z dwoiny
bydlęcej
Kod produktu: IWO-S5/02a

Materiał: skóra dwoina bydlęca ocieplina
Rękawice całodłonicowe ,długości 35 cm ,przeznaczone do prac spawalniczych w warunkach zimowych.

Rękawice ochronne skórzane 5-palcowe dla spawaczy ze skóry licowej
bydlęcej
Kod produktu: IWO-S5/02b

Materiał: skóra bydlęca licowa
Rękawice całodłonicowe ,długości 35 cm ,przeznaczone do prac spawalniczych w warunkach zimowych.

Rękawice ochronne skórzane 5-palcowe dla spawaczy ze skóry licowej
świńskiej (przeszywane wzdł.)
Kod produktu: IWO-S5/04c

Materiał: skóra licowa świńska
Rękawice wykonane z kilku kawałków skóry ,długości 35 cm ,przeznaczone do prac spawalniczych

Rękawice ochronne skórzane 5-palcowe ze skóry bydlęcej licowej ocieplane
polarem

Materiał: skóra bydlęca licowa , polar

Rękawice robocze skórzane 3-palcowe długie ze skóry licowej świńskiej
Kod produktu: IWO-S3/01c

Materiał: skóra licowa świńska
Dłonica ze skóry świńskiej licowej ,mankiet ze skóry dwoiny bydlęcej ,przeznaczona do prac spawalniczych

Rękawice robocze skórzane 3-palcowe długie z dwoiny bydlęcej
Kod produktu: IWO-S3/01a

Materiał: skóra dwoina bydlęca
Rękawice całodłonicowe ,długości 35 cm ,przeznaczone do prac spawalniczych

Rękawice robocze cukiernicze 1-palcowe w/z skórą licową świńską
(karmelarskie)

Materiał;skóra licowa świńska
Rękawice przeznaczone dla piekarzy i cukierników.

Rękawice robocze cukiernicze 1-palcowe w/z skórą licową świńską z
wkładką

Materiał: skóra licowa świńska ,ocieplina
Rękawice przeznaczone dla piekarzy i cukierników.

Rękawice robocze piekarnicze 1-palcowe w/z z wkładką

Materiał: skóra licowa świńska ,ocieplina
Rękawice przeznaczone dla piekarzy i cukierników.

Rękawice robocze skórzane 5-palcowe długie ze skóry licowej świńskiejłączone
Kod produktu: IWO-S5/03 c

Materiał: skóra licowa świńska
Dłonica ze skóry licowej ,mankiet ze skóry dwoiny bydlęcej , przeznaczona do lekkich prac spawalniczych.

Rękawice robocze skórzane 1-palcowe zbrojone nitami metalowymi

Materiał:skóra dwoina bydlęca ,nity metalowe
Rękawce z nabitymi nitami przeznaczone do prac budowlanych ,hydraulicznych .

Rękawice "Świnka"

Materiał: skóra licowa świńska
Rękawice przeznaczone do prac manualnych.

Rękawice ocieplane brąz

Materiał: skóra dwoina bydlęca ,ocieplina
Rękawce ze wzmocnionym kciukiem ,wypodszewkowane ,przeznaczone dp prac spawalniczych

Rękawice ocieplane brąz "glower"

Materiał: skóra dwoina bydlęca ,ocieplina
Rękawice podwójnie wzmacniane w części chwytnej na palcu wskazującym i kciuku , wypodszewkowane
przeznaczone do prac spawalniczych

Rękawice "norki" pięciopalcowe

Materiał: skóra dwoina bydlęca ,nity
Rękawice wykonane ze skóry dwoinybydlęcej wzmacniane skórą licową ,dodatkowo wzmacniane nitami.

Rękawice "norki" jednopalcowe

Materiał: skóra dwoina bydlęca ,nity
Rękawice wykonane ze skóry dwoinybydlęcej wzmacniane skórą licową ,dodatkowo wzmacniane nitami.

Rękawice do piaskowania

skóra licowa bydlęca , długość 65 cm, zakończona ściągaczem

Inne rękawce
Rękawice robocze brezentowe 1 palcowe z wkładką termiczną lub bez wkładki

Rękawice robocze kevlarowe 1-palcowe

Rękawice robocze strażackie 5-palcowe długie

Rękawice robocze 5-palcowe tkaninowe z wkładką oraz odblaskami

Rękawice robocze brezentowe 3-palcowe długie ocieplane

Rękawice specjalne

opis

Rękawice "Słowak"

opis

Rękawice hutnicze

opis

Rękawice do piaskowania

skóra licowa bydlęca , długość 65 cm, zakończona ściągaczem

Rękawice licowe

Materiał:tkanina ,skóra bydlęca licowa Skóra w części chwytnej wykonana z kilku kawałków skóry , strona
grzbietowa i mankiet wykonany z drelichu bawełnianego.

Rękawice "norki" pięciopalcowe

Materiał: skóra dwoina bydlęca ,nity
Rękawice wykonane ze skóry dwoinybydlęcej wzmacniane skórą licową ,dodatkowo wzmacniane nitami.

Rękawice "norki" jednopalcowe

Materiał: skóra dwoina bydlęca ,nity
Rękawice wykonane ze skóry dwoinybydlęcej wzmacniane skórą licową ,dodatkowo wzmacniane nitami.

Odzież ochronna
Ubranie ochronne dla spawacza tkaninowe (PROBAN)
Kod produktu: IWO-UST/1

Bluza z tkaniny trudnopalnej /PROBAN/
Gramatura 300-320 g/m
1 górna kieszeń z klapką z lewej strony, 2 dolne nakładane kieszenie z klapkami,
zapinane centralnie na guziki pod listwą.
Zapinane w nadgarstkach na guziki.
Spodnie do pasa lub ogrodniczki: 2 kieszenie z przodu, z boku na miarkę.
Całość szyta nicią kevlarową.
Kolory ; granat,popiel , cpn
Rozmiary: 46 ,48 ,50 ,52,54, 56,58,60,62,64,66
Posiadamy certyfikaty na w/w odzież.

Ubranie ochronne dla spawacza tkaninowe, wz. skórą dwoiną bydlęcą
Kod produktu: IWO-UST/1D

Bluza z tkaniny trudnopalnej /PROBAN/ ,przednia część obszyta skórą,dwoiną bydlęcą
Gramatura tkaniny 300-320 g/m2
zapinane centralnie na guziki pod listwą.
Zapinane w nadgarstkach na guziki.
Spodnie do pasa lub ogrodniczki: 2 kieszenie z przodu, z boku na miarkę.
Całość szyta nicią kevlarową.
Rozmiary: wg.tabeli
Posiadamy certyfikaty na w/w odzież.

Ubranie ochronne dla spawacza wykonane ze skóry dwoiny bydlęcej
Kod produktu: IWO-USD

Materiał : skóra dwoina bydlęca
Ubranie składa się z dwóch części , bluza i spodnie ,przeznaczone do prac spawalniczych.kurtka zapinana na
zamek schowany pod listwą.

Kurtka 1

Materiał : skóra licowa, świńska lub bydlęca
Bluza zapinana na rzepy i napy z listwą maskującą na przemian , w celu zabezppieczenia przed rozpięciem ,
przeznaczona do prac spawalniczych. Kurtka szyta nicią kevlarową / trudnopalna/

Kurtka 2

Materiał : skóra dwoina bydlęca
Bluza zapinana na kryte napy metalowe , rękaw z możliwością regulacji po lewej stronie kieszeń
wewnętrzna, przeznaczona do prac spawalniczych. Kurtka szyta nicią kevlarową / trudnopalna/

Kurtka 3

Materiał : skóra świńska licowa
Bluza zapinana na kryte napy metalowe , przeznaczona do prac spawalniczych. Kurtka szyta nicią kevlarową /
trudnopalna/

Ochrona
Kaptur ochronny dla spawacza wykonany ze skóry dwoiny bydlęcej
Kod produktu: IWO-KS/1D

Materiał : materiał trudnopalny /proban,/ skóra dwoina , skóra licowa
Kaptur zakrywający głowę ,uszy ,szyję ,zapinany na rzepy ,używany przy pracach spawalniczych w trudno
dostępnych miejscach ,w szczególności przy spawaniu nad głową, zwykle stosuje się go w połączenium z
bluzą
Rozmiar : uniwersalny

Fartuch ochronny dla spawacza wykonany ze skóry dwoiny bydlęcej
Kod produktu: IWO-RS/2D

Materiał; dwoina bydlęca
Fartuch zapinany na pasek, ześciągaczem na plecach, uzywany przy pracach spawalniczych.

Fartuch przedni dla spawcza ze skóry dwoiny bydlęcej krytej
Kod produktu: IWO-F01

Materiał :skóra dwoina bydlęca kryta
Fartuch przedni regulowany , zapinany w pasie metalową sprzaczką , wykonany z jednego lub dwóch
kawałków skóry, dodatkowo zszyty i nitowany.

Fartuch przedni dla spawacza ze skóry dwoiny bydlęcej
Kod produktu: IWO-F02

Materiał :skóra dwoina bydlęca
Fartuch przedni regulowany , zapinany w pasie metalową sprzaczką , wykonany z jednego lub dwóch
kawałków skóry, dodatkowo zszyty i nitowany.

Fartuch przedni dla spawacza ze skóry dwoiny bydlęcej krytej z wkładem kevlarowym

Materiał :skóra dwoina bydlęca kryta , wkład kevlarowy
Fartuch przedni regulowany , zapinany w pasie metalową sprzaczką , wykonany z jednego kawałka skóry.

Nabrzusznik przedni wykonany ze skóry dwoiny bydlęcej krytej

Materiał :skóra dwoina bydlęca kryta
Nabrzusznik przedni regulowany , zapinany w pasie metalową sprzaczką , wykonany z jednego kawałka
skóry.

Nabrzusznik przedni wykonany ze skóry juchtowej żywicowanej

Materiał : skóra jucht żywicowana
Nabrzusznik przedni regulowany , zapinany w pasie metalową sprzaczką , wykonany z jednego kawałka
skóry.

Nabrzusznik przedni wykonany ze skóry dwoiny bydlęcej krytej KOWALSKI

Materiał :skóra dwoina bydlęca kryta
Nabrzusznik przedni regulowany , zapinany w pasie metalową sprzaczką , wykonany z jednego kawałka
skóry.

Rękaw ochronny dla spawacza wykonany ze skóry świńskiej licowej
Kod produktu: IWO-RS/1L

Materiał:skóra świńska licowa
Rękaw przeznaczony do ochrony ramienia oraz częściowo barku ,chroni przed drobnymi rozpryskami
stopionego metalu, przeznaczony do prac spawalniczych.

Rękaw ochronny dla spawacza wykonany ze skóry dwoiny bydlęcej, skóra bydlęca lico
Kod produktu: IWO-RS/1D

Materiał:skóra dwoina bydlęca, skóra bydlęca lico
Rękaw przeznaczony do ochrony ramienia oraz częściowo barku ,chroni przed drobnymi rozpryskami
stopionego metalu, przeznaczony do prac spawalniczych

Rękaw skórzany wykonany ze skóry dwoiny bydlęcej, krótki z gumką

Materiał:skóra dwoina bydlęca
Rękaw przeznaczony do ochrony przedramienia ,chroni przed drobnymi rozpryskami stopionego metalu,
przeznaczony do prac spawalniczych

Rękaw skórzany, krótki, zapinany na rzep

Materiał:skóra dwoina bydlęca , skóra bydlęca licowa
Rękaw przeznaczony do ochrony przedramienia ,chroni przed drobnymi rozpryskami stopionego metalu,
przeznaczony do prac spawalniczych. Zapinany na rzep.

Mankiet skórzany wykonany ze skóry dwoiny bydlęcej ze strzemiączkiem

Materiał: skóra dwoina bydlęca
Mankiet przeznaczony do ochrony przedramienia,chroni przed drobnymi rozpryskami stopionego metalu ,
przeznaczony do prac spawalniczych.

Mankiet skórzany wykonany ze skóry bydlęcej licowej, zapinany na rzepy

Materiał: skóra bydlęca licowa
Mankiet przeznaczony do ochrony przedramienia,chroni przed drobnymi rozpryskami stopionego metalu ,
przeznaczony do prac spawalniczych.Zapinany na rzepy.

Nakolanniki skórzane wykonane ze skóry juchtowej żywicowanej

Materiał :skóra jucht żywicowana
Przeznaczony do ochrony kolan przed urazami mechanicznymi i gorącymi odpryskami, przeznaczone do
prac przy spawaniu ,przy pracach kamieniarskich.Możliwość regulacji.

Naramiennik skórzany wykonany ze skóry bydlęcej licowej z podszyciem filcowym

Materiał : skóra bydlęca licowa , filc
Naramiennik przeznaczony do ochrony ramion ,przeznaczony do prac spawalniczych

Nałokietnik skórzany wykonany ze skóry bydlęcej licowej z podbiciem filcowym

Materiał:: skóra bydlęca licowa ,filc
Nałokietnik przeznaczony do ochroy łokcia , zapinany na sprzączkę , nitowany.

Napulśnik skórzany wykonany ze skóry bydlęcej licowej

Materiał :skóra licowa ,skóra juchtowa
Może być wykorzystywany do wszechstronnego użytkowania przy pracach technicznych , stanowi ochronę
nadgarstka przed urazami mechanicznymi,posiada system regulacji w postacizapięcia z metalową klamrą
regulacyjną.

Ochraniacz dla spawacza, nagolennik z nastopnikiem, wykonany ze skóry dwoiny bydlęcej krytej
Kod produktu: IWO-NN1

Materiał :skóra bydlęca kryta
Nagolennik z nastoponikiem przeznaczony jest do ochrony goleni i stóp przed gorącymi odpryskami
,przeznaczony do prac przy spawaniu ,chronią przed iskrami..

Ochraniacz dla spawacza, nagolennik wykonany ze skóry dwoiny bydlęcej krytej
Kod produktu: IWO-NG2

Materiał ; skóra dwoina bydlęca kryta
Nagolnnik przeznaczony jest do ochrony goleni przed gorącymi odpryskami ,przeznaczony do prac przy
spawaniu ,, chronią przed iskrami .

Ochraniacz dla spawacza, nastopnik, wykonany ze skóry dwoiny bydlęcej krytej
Kod produktu: IWO-NS1

Materiał: sóra dwoina bydlęca kryta
Nastopnik przeznaczony jest do ochrony stóp przed gorącymi odpryskami,przeznaczony dom prac przy
spawaniu,chronią przed iskrami.

Fartuch juchtowy

Materiał :skóra jucht
Fartuch przedni regulowany , zapinany w pasie metalową sprzaczką , wykonany z jednego lub dwóch kawałków
skóry, dodatkowo zszyty i nitowany.

Obuwie
Trzewiki IWO-09
Kod produktu: IWO-09

Materiał : skóra naturalna
Podeszwa wykonana z gumy o własciwościach mrozoodpornych,olejoodporne z noskiem metalowym, klapka
skórzana chroniąca przed dostaniem się gorących odprysków ,sprzączka umożliwiająca szybkie odpięcie
.Dodatkowo podeszwa jest zszyta i klejona z cholewką
Rozmiary : 40-46

Trzewiki IWO-09T
Kod produktu: IWO-09T

Materiał : skóra naturalna
Podeszwa wykonana z gumy o własciwościach mrozoodpornych,olejoodporne z noskiem metalowym, klapka
skórzana chroniąca przed dostaniem się gorących odprysków ,sprzączka umożliwiająca szybkie odpięcie
.Dodatkowo podeszwa jest zszyta i klejona z cholewką .
Rozmiary : 40-46

Rękawice
Rękawice ochronne skórzane, 5 palcowe, dla spawaczy z dwoiny bydlęcej
Kod produktu: IWO-S5/01a

Materiał: skóra dwoina bydlęca
Rękawice całodłonicowe ,długości 35 cm ,przeznaczone do prac spawalniczych.

Rękawice ochronne skórzane 5-palcowe dla spawaczy ze skóry licowej
bydlęcej
Kod produktu: IWO-S5/01b

Materiał: skóra bydlęca licowa
Dłonica ze skóry licowej ,mankiet ze skóry dwoiny bydlęcej , przeznaczona do prac spawalniczych.

Rękawice ochronne skórzane 5-palcowe dla spawaczy ocieplane z dwoiny
bydlęcej
Kod produktu: IWO-S5/02a

Materiał: skóra dwoina bydlęca ocieplina
Rękawice całodłonicowe ,długości 35 cm ,przeznaczone do prac spawalniczych w warunkach zimowych.

Rękawice ochronne skórzane 5-palcowe dla spawaczy ze skóry licowej
bydlęcej
Kod produktu: IWO-S5/02b

Materiał: skóra bydlęca licowa
Rękawice całodłonicowe ,długości 35 cm ,przeznaczone do prac spawalniczych w warunkach zimowych.

Torby i art. skórzane
Torba Nr 1 skóra czarna
Kod produktu:

Materiał: skóra dwoina kryta
Torba monterska wykonana ze skóry dwoiny krytej . Połączenia elementów torby za pomocą mocnych nici
dodatkowo wzmacniana nitami . Torba posiada rączkę ,oraz pas nośny z nad ramieniem z regulacją długości.
Wewnątrz uchwyt do mocowania narzędzi oraz kieszeń zapinana na zatrzask. Idealna dla monterów
,elektryków,dekarzy i innych fachowców.

Torba Nr 1 skóra juchtowa żywicowana

Materiał :skóra juchtowa żywicowana
Torba monterska wykonana ze skóry juchtowej. Połączenia elementów torby za pomocą mocnych nici , dodatkowo
wzmacniana nitami . Torba posiada rączkę ,oraz pas nośny z nad ramieniem z regulacją długości. Wewnątrz
uchwyt do mocowania narzędzi oraz kieszeń zapinana na zatrzask. Idealna dla monterów ,elektryków,dekarzy i
innych fachowców.

Torba Nr 2 skóra czarna
Kod produktu:

Materiał: skóra dwoina kryta
Torba monterska wykonana ze skóry dwoiny krytej . Połączenia elementów torby za pomocą mocnych nici
dodatkowo wzmacniana nitami . Torba posiada rączkę ,oraz pas nośny z nad ramieniem z regulacją długości.
Wewnątrz uchwyt do mocowania narzędzi oraz kieszeń zapinana na zatrzask. Idealna dla monterów
,elektryków,dekarzy i innych fachowców.

Torba Nr 2 skóra juchtowa żywicowana

Materiał :skóra juchtowa żywicowana
Torba monterska wykonana ze skóry juchtowej. Połączenia elementów torby za pomocą mocnych nici , dodatkowo
wzmacniana nitami . Torba posiada rączkę ,oraz pas nośny z nad ramieniem z regulacją długości. Wewnątrz
uchwyt do mocowania narzędzi oraz kieszeń zapinana na zatrzask. Idealna dla monterów ,elektryków,dekarzy i
innych fachowców.

Torba Nr 3 skóra czarna

Materiał: skóra dwoina kryta
Torba monterska wykonana ze skóry dwoiny krytej . Połączenia elementów torby za pomocą mocnych nici
,dodatkowo wzmacniana nitami . Torba posiada rączkę ,oraz pas nośny z nad ramieniem z regulacją długości.
Wewnątrz uchwyt do mocowania narzędzi oraz kieszeń zapinana na zatrzask.Dodatkowo torba posiada z przodu
kieszeń co jest widoczne na zdjęciu. Idealna dla monterów ,elektryków,dekarzy i innych fachowców.

Torba Nr 3 skóra juchtowa żywicowana

Materiał :skóra juchtowa żywicowana
Torba monterska wykonana ze skóry juchtowej. Połączenia elementów torby za pomocą mocnych nici , dodatkowo
wzmacniana nitami . Torba posiada rączkę ,oraz pas nośny z nad ramieniem z regulacją długości. Wewnątrz
uchwyt do mocowania narzędzi oraz kieszeń zapinana na zatrzask Dodatkowo torba posiada z przodu kieszeń co
jest widoczne na zdjęciu. Idealna dla monterów ,elektryków,dekarzy i innych fachowców.

Pas z uchwytami na młotek,klucz,cęgi i gwoździe

Materiał : pas skórzany , uchwyty skóra juchtowa
Pas przeznaczony dla monterów elektryków ,dekarzy i innych fachowców.

Uchwyty na młotek ,klucz, cęgi

Materiał : skóra juchtowa
Uchwyty do założenia na pas skórzany ,wykonane zmocnej skóry juchtowej , doatkowo wzmacniane nitami.

Kieszeń na gwoździe

Materiał : skóra bydlęca lico
Kieszeń zakładana na pas skórzany ,przeznaczona na gwoździe , wkręty nity. Zszyta i dodatkowo wzmacniana
nitami.Występuje w różnych kolorach skóry.

Kieszeń na gwoździe podwójna

Materiał : skóra bydlęca lico
Kieszeń zakładana na pas skórzany ,przeznaczona na gwoździe , wkręty nity. Zszyta i dodatkowo wzmacniana
nitami.Występuje w różnych kolorach skóry.

Skóra podszyta filcem
Kod produktu: IWO-OF
Obroże wykonane są ze skór bydlęcych wysokiej jakości o garbunku roślinnym, nitowane są nitami podwójnymi.
Obroża podszyta jest filcem, dostępna w 4 kolorach skory i 24 rozmiarach. Łączy w sobie szyk i elegancję.
Zdjęcia produktu

Dostępne kolory
Naturalny
Czerwony
Brąz
Czarny

Skóra plecionka łuska
Kod produktu: IWO-OP
Obroże wykonane są ze skór bydlęcych wysokiej jakości o garbunku roślinnym. Obroża dostępna jest w 1 kolorze
skóry i 10 rozmiarach.
Zdjęcia produktu

Dostępne kolory
Naturalny

Obroża czarna szyta
Kod produktu: IWO-OSZ
Obroże wykonane są ze skór bydlęcych wysokiej jakości o garbunku roślinnym. Obroża dostępna jest w 1 kolorze
skóry i 11 rozmiarach.
Zdjęcia produktu

Dostępne kolory
Czarny

Obroża rybka rey
Kod produktu: IWO-OR
Obroże wykonane są ze skór bydlęcych wysokiej jakości o garbunku roślinnym. Podszyta filcem, dostępna w 1
szerokości i 4 długościach
Zdjęcia produktu

Dostępne kolory
Brąz
Czarny

Obroża do budy
Obroże wykonane są ze skór bydlęcych wysokiej jakości o garbunku roślinnym
Zdjęcia produktu

Dostępne kolory
Jasny brąz
Brąz

Obroża regulowana
Obroże wykonane są z naturalnej dwoiny, szerokość 25 mm regulowana długość od 40 do 60 cm
Zdjęcia produktu

Dostępne kolory
Naturalna dwoina

Smycz czarna ,czerwona/ pojedyńcza
Kod produktu: IWO-S
Smycz wykonana jest ze skóry bydlęcej, wysokiej jakości o garbunku roślinnym. Nitowana nitami dwustronnymi.
Smycz dostępna w dwóch kolorach i dwóch rozmiarach
yZdjęcia produktu

Dostępne kolory
Czarny
Czerwony

Smycz przedłużana
Smycz wykonana jest ze skóry bydlęcej, wysokiej jakości o garbunku roślinnym. Nitowana nitami dwustronnymi.
Smycz dostępna w trzech kolorach i trezch rozmiarach
Zdjęcia produktu

Dostępne kolory
Naturalny
Czerwony
Czarny

Owalne
Stuprocentowy poliester powleczony jednostronnie poliuretanem







Gramatura: 180 g/m2
Nie spieralna
Nie kurczliwa
Nie odbarwiająca
Bardzo dobra wytrzymałość na działania mechaniczne.

Tkanina OXFORD posiada pozytywne testy: Bezpieczeństwa – tkaniny nie zawierają szkodliwych pierwiastków i
zawartości metali ciężkich wszystkie badania przeprowadzone przez Instytut Włókiennictwa potwierdziły że tkanina
mieści się w granicach normy
Plamy i zabrudzenia usuwać za pomocą miękkiej gąbki oraz roztworu wody i mydła (temp. 30º C), ewentualnie
łagodnych środków czyszczących. UWAGA: Nie należy czyścić agresywnymi środkami chemicznymi zawierającymi
rozpuszczalniki i wybielacze.
Zdjęcia produktu

Dostępne kolory
Kol. 09
Kol. 10
Kol. 12
Kol. 14
Kol. 18
Kol. 21

Kol. 22
Kol. 25
Kol. 27
Kol. 28
Kol. 29
Kol. 30

Owalne z poduszką
Stuprocentowy poliester powleczony jednostronnie poliuretanem







Gramatura: 180 g/m2
Nie spieralna
Nie kurczliwa
Nie odbarwiająca
Bardzo dobra wytrzymałość na działania mechaniczne.

Tkanina OXFORD posiada pozytywne testy: Bezpieczeństwa – tkaniny nie zawierają szkodliwych pierwiastków i
zawartości metali ciężkich wszystkie badania przeprowadzone przez Instytut Włókiennictwa potwierdziły że tkanina
mieści się w granicach normy
Plamy i zabrudzenia usuwać za pomocą miękkiej gąbki oraz roztworu wody i mydła (temp. 30º C), ewentualnie
łagodnych środków czyszczących. UWAGA: Nie należy czyścić agresywnymi środkami chemicznymi zawierającymi
rozpuszczalniki i wybielacze.
Zdjęcia produktu

Dostępne kolory
Kol. 09
Kol. 10
Kol. 12
Kol. 14
Kol. 18
Kol. 21
Kol. 22
Kol. 25
Kol. 27
Kol. 28
Kol. 29
Kol. 30

Maty
Stuprocentowy poliester powleczony jednostronnie poliuretanem





Gramatura: 180 g/m2
Nie spieralna
Nie kurczliwa




Nie odbarwiająca
Bardzo dobra wytrzymałość na działania mechaniczne.

Tkanina OXFORD posiada pozytywne testy: Bezpieczeństwa – tkaniny nie zawierają szkodliwych pierwiastków i
zawartości metali ciężkich wszystkie badania przeprowadzone przez Instytut Włókiennictwa potwierdziły że tkanina
mieści się w granicach normy
Plamy i zabrudzenia usuwać za pomocą miękkiej gąbki oraz roztworu wody i mydła (temp. 30º C), ewentualnie
łagodnych środków czyszczących.
UWAGA: Nie należy czyścić agresywnymi środkami chemicznymi zawierającymi rozpuszczalniki i wybielacze.
Zdjęcia produktu

Dostępne kolory
Kol. 09
Kol. 10
Kol. 12
Kol. 14
Kol. 18
Kol. 21
Kol. 22
Kol. 25
Kol. 27
Kol. 28
Kol. 29
Kol. 30

Poduszki
Stuprocentowy poliester powleczony jednostronnie poliuretanem







Gramatura: 180 g/m2
Nie spieralna
Nie kurczliwa
Nie odbarwiająca
Bardzo dobra wytrzymałość na działania mechaniczne.

Tkanina OXFORD posiada pozytywne testy: Bezpieczeństwa – tkaniny nie zawierają szkodliwych pierwiastków i
zawartości metali ciężkich wszystkie badania przeprowadzone przez Instytut Włókiennictwa potwierdziły że tkanina
mieści się w granicach normy
Plamy i zabrudzenia usuwać za pomocą miękkiej gąbki oraz roztworu wody i mydła (temp. 30º C), ewentualnie
łagodnych środków czyszczących.
UWAGA: Nie należy czyścić agresywnymi środkami chemicznymi zawierającymi rozpuszczalniki i wybielacze.
Zdjęcia produktu

Dostępne kolory

Kol. 09
Kol. 10
Kol. 12
Kol. 14
Kol. 18
Kol. 21
Kol. 22
Kol. 25
Kol. 27
Kol. 28
Kol. 29
Kol. 30

Ponton tkanina
Stuprocentowy poliester powleczony jednostronnie poliuretanem







Gramatura: 180 g/m2
Nie spieralna
Nie kurczliwa
Nie odbarwiająca
Bardzo dobra wytrzymałość na działania mechaniczne.

Tkanina OXFORD posiada pozytywne testy: Bezpieczeństwa – tkaniny nie zawierają szkodliwych pierwiastków i
zawartości metali ciężkich wszystkie badania przeprowadzone przez Instytut Włókiennictwa potwierdziły że tkanina
mieści się w granicach normy
Plamy i zabrudzenia usuwać za pomocą miękkiej gąbki oraz roztworu wody i mydła (temp. 30º C), ewentualnie
łagodnych środków czyszczących.
UWAGA: Nie należy czyścić agresywnymi środkami chemicznymi zawierającymi rozpuszczalniki i wybielacze.
Zdjęcia produktu

Dostępne kolory
Kol. 09
Kol. 10
Kol. 12
Kol. 14
Kol. 18
Kol. 21
Kol. 22
Kol. 25
Kol. 27
Kol. 28
Kol. 29
Kol. 30

Ponton eko-skóra
Ponton wykonany z polskiej ekoskóry wodoodpornej.
Posiada materac wypełniony gąbką.

Do czyszczenia nie wymaga środków chemicznych , wystarczy przetrzeć wilgotną szmatką , żeby usunąć
zabrudzenia.Występje w następujących kolorach eko-skóry
-

jasny beż
ciemny beż
granat
grafit

Dostępne kolory
Jasny beż
Ciemny beż
Granat
Grafit

Budka dla kota
Stuprocentowy poliester powleczony jednostronnie poliuretanem







Gramatura: 180 g/m2
Nie spieralna
Nie kurczliwa
Nie odbarwiająca
Bardzo dobra wytrzymałość na działania mechaniczne.

Tkanina OXFORD posiada pozytywne testy: Bezpieczeństwa – tkaniny nie zawierają szkodliwych pierwiastków i
zawartości metali ciężkich wszystkie badania przeprowadzone przez Instytut Włókiennictwa potwierdziły że tkanina
mieści się w granicach normy
Plamy i zabrudzenia usuwać za pomocą miękkiej gąbki oraz roztworu wody i mydła (temp. 30º C), ewentualnie
łagodnych środków czyszczących.
UWAGA: Nie należy czyścić agresywnymi środkami chemicznymi zawierającymi rozpuszczalniki i wybielacze.
Zdjęcia produktu

Dostępne kolory
Kol. 09
Kol. 10
Kol. 12
Kol. 14
Kol. 18
Kol. 21
Kol. 22
Kol. 25
Kol. 27
Kol. 28
Kol. 29
Kol. 30

Buda dla psa

Stuprocentowy poliester powleczony jednostronnie poliuretanem







Gramatura: 180 g/m2
Nie spieralna
Nie kurczliwa
Nie odbarwiająca
Bardzo dobra wytrzymałość na działania mechaniczne.

Tkanina OXFORD posiada pozytywne testy: Bezpieczeństwa – tkaniny nie zawierają szkodliwych pierwiastków i
zawartości metali ciężkich wszystkie badania przeprowadzone przez Instytut Włókiennictwa potwierdziły że tkanina
mieści się w granicach normy
Plamy i zabrudzenia usuwać za pomocą miękkiej gąbki oraz roztworu wody i mydła (temp. 30º C), ewentualnie
łagodnych środków czyszczących.
UWAGA: Nie należy czyścić agresywnymi środkami chemicznymi zawierającymi rozpuszczalniki i wybielacze.
Zdjęcia produktu

Dostępne kolory
Kol. 09
Kol. 10
Kol. 12
Kol. 14
Kol. 18
Kol. 21
Kol. 22
Kol. 25
Kol. 27
Kol. 28
Kol. 29
Kol. 30

Kanapa tkanina
Stuprocentowy poliester powleczony jednostronnie poliuretanem







Gramatura: 180 g/m2
Nie spieralna
Nie kurczliwa
Nie odbarwiająca
Bardzo dobra wytrzymałość na działania mechaniczne.

Tkanina OXFORD posiada pozytywne testy: Bezpieczeństwa – tkaniny nie zawierają szkodliwych pierwiastków i
zawartości metali ciężkich wszystkie badania przeprowadzone przez Instytut Włókiennictwa potwierdziły że tkanina
mieści się w granicach normy
Plamy i zabrudzenia usuwać za pomocą miękkiej gąbki oraz roztworu wody i mydła (temp. 30º C), ewentualnie
łagodnych środków czyszczących.
UWAGA: Nie należy czyścić agresywnymi środkami chemicznymi zawierającymi rozpuszczalniki i wybielacze.
Dostępne kolory
Kol. 09
Kol. 10

Kol. 12
Kol. 14
Kol. 18
Kol. 21
Kol. 22
Kol. 25
Kol. 27
Kol. 28
Kol. 29
Kol. 30

Kanapa eko-skóra
Kanapa wykonana z polskiej ekoskóry wodoodpornej.
Posiada materac wypełniony gąbką, oraz praktyczny wałek ,który jest dosuwany do materaca.
Do czyszczenia nie wymaga środków chemicznych , wystarczy przetrzeć wilgotną szmatką , żeby usunąć
zabrudzenia.Występje w następujących kolorach eko-skóry
-

jasny beż
ciemny beż
granat
grafit

Zdjęcia produktu

Dostępne kolory
Jasny beż
Ciemny beż
Granat
Grafit

Ubrania motocyklowe tekstylno-skórzane - damskie
Tkanina PANAMA 100 % Poliester
Membrana wodoodporna , wiatroodporna , wypinana (kurtka ,spodnie)
Zamki Y K K




Kurtka damska 13 zamków
Spodnie damskie 11 zamków

Zamek łączony z kurtką.
Regulacja w pasie ,rękawach,biodrach.

Wstawki ze skóry ( ramiona ,łokcie ,kolana)
kieszenie wykończone skórą.
Odblaski 3 M ( bardzo duża widoczność )
Kołnierz obszyty welurem.
Pikówka zastąpiona siatką kaletniczą ocieplającą o grubości 0,4 cm przepuszczającą powietrze .
Protektory 9 szt.:







plecy żółw 1 szt
barki 2 szt
łokcie 2 szt
biodra 2 szt
kolana 2 szt

Wentylacja :




kurtka damska 3
spodnie damskie 2

Kurtki damskie wstawki ze skóry :




niebieskie
czerwone

Na życzenie klienta inny kolor skóry.
Zdjęcia produktu

Dostępne kolory
Czarny

Ubrania motocyklowe tekstylno-skórzane - męskie
Tkanina PANAMA 100 % Poliester
Membrana wodoodporna , wiatroodporna , wypinana (kurtka ,spodnie)
Zamki Y K K




Kurtka męska 15 zamków
Spodnie męskie 9 zamków

Zamek łączony z kurtką.
Regulacja w pasie ,rękawach,biodrach.
Wstawki ze skóry ( ramiona ,łokcie ,kolana)
kieszenie wykończone skórą.
Odblaski 3 M ( bardzo duża widoczność )

Kołnierz obszyty welurem.
Pikówka zastąpiona siatką kaletniczą ocieplającą o grubości 0,4 cm przepuszczającą powietrze .
Protektory 9 szt.:







plecy żółw 1 szt
barki 2 szt
łokcie 2 szt
biodra 2 szt
kolana 2 szt

Wentylacja :




kurtka męska 6
spodnie męskie 2

Zdjęcia produktu

Dostępne kolory
Czarny

Wyroby specjalistyczne i nietypowe

Podkład

Materiał; skora dwoina bydlęca .
Podkład przeznaczony do ochrony kolan ,tyłka ,wykonany z mocnej skóry dwoiny ,zszywany , z uchwytem , w
środku wypełniony pianką grubości 6 cm. Rozmiary podkładu 50 cm x 50 cm Przeznaczony do prac
spawalniczych,warsztatowych.

Worek treningowy

opis

