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AJ GROUP należy do ścisłej grupy światowych liderów 
w produkcji profesjonalnej odzieży wodoochronnej. Firma 
ma wieloletnią tradycję w projektowaniu i produkcji odzieży 
wodoochronnej i wszystkich jej profesjonalnych elementów. 
Z myślą o bezpieczeństwie, ergonomii i komforcie użytkowania, 
AJ GROUP opracowuje technologie wytwarzania najlepszych 
materiałów do  wyrobu odzieży znajdującej zastosowanie jako 
Środki Ochrony Indywidualnej w różnych warunkach:
w przemyśle, w otwartym terenie, dla służb komunalnych,           
a także żegludze morskiej, rybołówstwie i wędkarstwie. 

Marki PROS, AQUAPROS, GLOSBE i FISHARP to najwyższej jakości 
spec ja l i s tyczna odz ież  wodoochronna,  s tworzona 
dla najbardziej wymagających profesjonalnych użytkowników. 
Nasze kolekcje to kurtki, płaszcze, spodnie, spodniobuty, 
wodery i mnóstwo innych produktów przeznaczonych dla wielu 
gałęzi przemysłu, usług, służb oraz rynku hobbystycznego. 
Produkty AJ GROUP to odzież ochronna wykonana z najwyższej 
jakości materiałów powlekanych, surowców naturalnych 
i dodatków, spełniających wszystkie obowiązujące standardy.

Procesy stałego doskonalenia jakości surowców oraz technik 
wytwarzania w laboratoriach, a następnie etap skrupulatnego 
testowania gotowych produktów w bardzo trudnych 
warunkach, przyniósł nowe rozwiązania w dziedzinie 
materiałów odpornych na działanie wody. Do podstawowych 
tkanin, znajdujących uznanie na światowych rynkach należy 
grupa tkanin powlekanych PCV - Plavitex. Pozostałe tkaniny 
to wysoce zaawansowane technologicznie i atrakcyjne 
w użytkowaniu serie: Aquaproof, Opalo, Flyer-Tex, Provendex, 
Seal Skin i Rubber.

Specjalistyczne ubrania wodoochronne spełniają wszystkie 
aktualnie obowiązujące standardy (pod względem 
właściwości antystatycznych, widoczności, odporności 
ogniowej, odporności na działanie kwasów i zasad oraz wielu 
innych). Wszystkie nasze produkty ochronne posiadają 
oznaczenie CE. Nasze wyroby produkowane są w zakładach 
znajdujących się na terenie Unii Europejskiej. Nasza markowa 
odzież jest dostępna na wielu rynkach europejskich                        
i światowych. 
 

Kim jesteśmy?Who we are?

With a view to safety, ergonomic and comfort of use
AJ GROUP belongs to the group of the world leaders 
in manufacturing professional waterproof clothing. 
The company has a long tradition in designing and 
producing waterproof clothing and all of their professional 
e lement s .  Fo r  the  sa fe ty  and comfor t  i n  u se , 
AJ GROUP develops technologies of production of the best 
materials for clothing production which applies to Personal 
Protective Equipment in various conditions such 
as: industry, outdoor, municipal services, and also shipping, 
shing or angling.

Our brands PROS, AQUAPROS, GLOSBE and FISHARP are the 
highest quality specialized waterproof clothing, designed 
for the most demanding and professional users. Our brands 
ranges include jackets, coats, trousers, tight waders, chest 
waders and plenty of other products intended for many 
branches of industry, services and hobby market. Products 
of AJ GROUP brands are safety workwear made of the 
highest quality coated materials and natural resources 
which meet all current standards.

Processes of improvements of the quality of raw materials 
and manufacturing techniques in laboratories, and then 
stage of meticulous testing nished products in very difcult 
conditions, brought new solutions in the eld of materials 
resistant to the action of water. Plavitex range of PVC 
coated fabrics belongs to key fabrics, recognized widely 
on global markets. Our another fabrics are highly 
technologically advanced and attractive in the use series, 
as: Aquaproof, Opalo, Flyer-Tex, Provendex, Seal Skin and 
Rubber.

Specialist waterproof clothing comply with all currently 
required standards (in terms of antistatic properties, 
visibility, re resistance, resistance to acids and alkalis, and 
many more). All our safety products have CE marking. Our 
products are manufactured in plants located in the 
European Union. Clothing under our brands are available in 
many European and world markets.
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Opis:

Kurtka kangurka wykonana techniką obustronnego zgrzewania, która zwiększa 
wytrzymałość szwów, krój kurtki został zaprojektowany z myślą o zwiększeniu 
odporności na uszkodzenia mechaniczne, dodatkowe zabezpieczenie w formie 
manszetów wewnątrz rękawa zapobiega przedostaniu się wody do wewnątrz.

Description:

The smock is made of the technique of double welding, which increases the 
strength of the seams. Jacket is designed for increase resistance to mechanical 
damage. Additional protection in the form of a collar inside the sleeve prevents 
from entering the water into the sleeve.  

Opis:

Kurtka wykonana techniką obustronnego zgrzewania, która  zwiększa 
wytrzymałość szwów, krój kurtki został zaprojektowany z myślą o zwiększeniu 
odporności na uszkodzenia mechaniczne. Posiada dodatkowe manszety              
w rękawach i plisę pod zapięciem.

Description:

The jacket is made of the technique of double welding, which increases the 
strength of the seams. Jacket is designed for increase resistance to mechanical 
damage. It has additional wind cuffs and pleat under front opening.

Opis:

Kurtka wykonana techniką obustronnego zgrzewania, która  zwiększa 
wytrzymałość szwów, krój kurtki został zaprojektowany z myślą o zwiększeniu 
odporności na uszkodzenia mechaniczne. Podstawowy model w kolekcji.

Description:

The jacket is made of the technique of double welding which increases the 
strength of the seams. Jacket is designed for increase resistance to mechanical 
damage. Standard model  in whole range.

Model 101 

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343

Plavitex 350 g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Model 101/WR

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343

Plavitex 350 g/m²
Materiał / Fabric:

Model 102

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343

Plavitex 350 g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Kolory / Colours:

Odzież wodoochronna

Waterproof clothing
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Model 103

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343

Plavitex 350 g/m²
Materiał / Fabric:

Opis:

Kurtka wykonana techniką obustronnego zgrzewania, która zwiększa 
wytrzymałość szwów. W kurtce został zaprojektowany bawet umożliwiający 
cyrkulację powietrza, oraz regulacja na rękawach w formie rzepu. Wewnętrzna 
strona stójki wykonana z wysokiej jakości polaru, który zwiększa komfort 
użytkowania.

Description:

The jacket is made of the technique of double welding, which increases the 
strength of the seams.  In the jacket, there is designed a special rear wentillation 
allowing air circulation, and regulation on the sleeves in the form of velcro, the 
inner side of the band made of high-quality eece, which increases the comfort of 
use.

Kolory / Colours:

Model 300

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343

Plavitex 350 g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Opis:

W kurtce została zaprojektowana dodatkowo rynienka zapobiegająca 
bezpośredniemu spływaniu wody na spodnie, odpinany kaptur, otwory 
wentylacyjne pod pachami zwiększające komfort użytkowania.

Description:

In the jacket there is designed additionally a gutter, which prevents directly 
draining of water on the trousers, removable hood and vents to increase comfort 
of using.

Model 071 STRAŻ

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343

Plavitex 350 g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Opis:

Kurtka wykonana techniką obustronnego zgrzewania, która zwiększa 
wytrzymałość szwów. W kurtce zostały zastosowane taśmy odblaskowe 
dedykowane dla odzieży służbowej o podwyższonej widzialności w ekstremalnych 
warunkach pogodowych. Możliwość wykonania dedykowanego oznaczenia 
służby.

Description:

The jacket is made of the technique of double welding, which increases the 
strength of the seams. In the jacket there is a tape dedicated for high visibility work 
clothing in extreme weather conditions. Possibility of carrying out a dedicated 
service mark.  

Odzież wodoochronna

Waterproof clothing
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Opis:

Płaszcz wykonany techniką obustronnego zgrzewania, która zwiększa 
wytrzymałość szwów. Długość płaszcza zabezpiecza pracownika przed 
ściekaniem wody na uda i kolana. 

Description:

The coat is made of the technique of double welding, which increases the strength 
of the seams. The length of the coat protects the employee from draining water 
from the knees.

Opis:

Kurtka wykonana techniką obustronnego zgrzewania, która  zwiększa 
wytrzymałość szwów, krój kurtki został zaprojektowany z myślą o zwiększeniu  
wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne, zastosowanie łączonej kolorystyki 
umożliwia wyróżnienie się pracowników. 

Description:

The jacket is made of the technique of double welding, which increases the 
strength of the seams. The jacket was designed for increase resistance to 
mechanical damage,  using combined colours allows you to award the 
employees. 

Opis:

Kurtka wykonana techniką obustronnego zgrzewania, która zwiększa 
wytrzymałość szwów. Zamek kryty plisą z krytymi napami eliminuje zaczepianie lub 
haczenie się sieci rybackich.

Description:

The jacket is made of the technique of double welding, which increases the 
strength of the seams. The zip is covered by pleat with covered snaps, it eliminates 
hooking and catching of shing net.

Model 616

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343

Plavitex 350 g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Model 181

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343

Plavitex 350 g/m²
Materiał / Fabric:

Model 106

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343

Plavitex 350 g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Kolory / Colours:

Odzież wodoochronna

Waterproof clothing
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Model 105

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343

Plavitex 350 g/m²
Materiał / Fabric:

Opis:

Peleryna wykonana techniką obustronnego zgrzewania, która zwiększa 
wytrzymałość szwów. Doskonale zabezpiecza przed deszczem i wiatrem. 
Dedykowana dla pracowników nadzoru i ochrony.

Description:

The poncho is made of the technique of double welding, which increases the 
strength of the seams. It gives excellent protection against rain and wind. 
Dedicated for security and guarding service workers.

Kolory / Colours:

Model 105 S/PRYZ

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343

Plavitex 350 g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Opis:

Peleryna wykonana techniką obustronnego zgrzewania, która zwiększa 
wytrzymałość szwów. W produkcie zostały zastosowane taśmy odblaskowe 
dedykowane dla odzieży służbowej o podwyższonej widzialności w ekstremalnych 
warunkach pogodowych.  

Description:

The poncho is made of the technique of double welding, which increases the 
strength of the seams. In the product there are designed special tapes dedicated 
to high visibility business clothing in extreme weather conditions.  

Model 001

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343

Plavitex 350 g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Opis:

Spodnie ogrodniczki wykonane techniką obustronnego zgrzewania, która  
zwiększa wytrzymałość szwów. Spodnie typu ogrodniczki o podwyższonym 
karczku, zapewniają lepszą osłonę brzucha przed zamoczeniem.   

Description:

The bibpants made of the technique of double welding, which increases the 
strength of the seams. The bibpants with raised yoke, they provide better belly 
protection against getting wet.

Odzież wodoochronna

Waterproof clothing
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Opis:

Ubranie składa się z kurtki 3/4 i spodni ogrodniczek. Zapewnia skuteczną ochronę 
przed wiatrem i deszczem. Wykonane techniką obustronnego zgrzewania, które 
zwiększa wytrzymałość szwów.  

Description:

This clothing set contains jacket in lenght 3/4 and bibpants. It provides effective 
protection against wind and rain. The clothing made of the technique of double 
welding, which increases the strength of the seams. 

Opis:

Spodnie do pasa wykonane techniką obustronnego zgrzewania, który  zwiększa 
wytrzymałość szwów. Podstawowy model o szerokim zakresie użytkowania.

Description:

The waist trousers made of the technique of double welding, which increases the 
strength of the seams. Basic model with wide range of use.

Opis:

Spodnie ogrodniczki wykonane techniką obustronnego zgrzewania, która  
zwiększa wytrzymałość szwów. Spodnie typu ogrodniczki o podwyższonym 
karczku, zapewniają ochronę brzucha przed zamoczeniem, dodatkowe 
wzmocnienie na kolanach zwiększa wytrzymałość spodni na przetarcia.

Description:

The bibpants made of the technique of double welding, which increases the 
strength of the seams. The bibpants with raised yoke. They provide better belly 
protection against getting wet, additional reinforcement on the knees increases 
the strength of the trousers to abrasion.

Model 001 MAX

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343

Plavitex 350 g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Model 112

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343

Plavitex 350 g/m²
Materiał / Fabric:

Model 101/001

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343

Plavitex 350 g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Kolory / Colours:

Odzież wodoochronna

Waterproof clothing
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Model 102/013

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343

Plavitex 350 g/m²
Materiał / Fabric:

Opis:

Ubranie składa się z kurtki kangurki i spodnie ogrodniczek. Zapewnia skuteczną 
ochronę przed wiatrem i deszczem. Wykonane techniką obustronnego 
zgrzewania, które zwiększa wytrzymałość szwów. Manszety zabezpieczają przed 
dostaniem się wody do rękawów i nogawek.

Description:

The clothing set contains a smock shape jacket and bibpants. It provides effective 
protection against wind and rain. The clothing made of the technique of double 
welding, which increases the strength of the seams. The vestibules protect against 
getting water into the sleeves and the legs.

Kolory / Colours:

Model 104

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343

Plavitex 350 g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Opis:

Kombinezon jednoczęściowy o standardowej konstrukcji zapewnia skuteczną 
ochronę przed wiatrem i deszczem. Wykonany techniką obustronnego 
zgrzewania, które zwiększa wytrzymałość szwów.

Description:

The overall in standard shape provides effective protection against wind and rain. 
The overall is made of the technique of double welding, which increases the 
strength of the seams.

Model 104/R

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343

Plavitex 350 g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Opis:

Kombinezon wykonany techniką obustronnego zgrzewania, który zwiększa 
wytrzymałość szwów, umieszczone taśmy odblaskowe podwyższają widzialność 
pracownika w porach wieczornych i nocnych. 

Description:

Overall made of the technique of double welding, which increases the strength of 
the seams, placed reective tapes increase employee visibility during the evening 
and night.

Odzież wodoochronna

Waterproof clothing
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Opis:

Kapelusz stanowi dopełnienie kolekcji. Zapewnia skuteczną ochronę głowy przed 
wiatrem i deszczem.

Description:

The hut complements the whole range. It provides effective protection of head 
against wind and rain.

Opis:

Kombinezon wykonany techniką obustronnego zgrzewania, która zwiększa 
wytrzymałość szwów, z wgrzanymi na stałe kaloszami bezpiecznymi klasy 
S5.amykany na zamek bryzgoszczelny na plecach.

Description:

The overall made of the technique of double welding, which increases the 
strength of the seams, permanent welded with S5 class safety wellingtons. 
Opening closed by water repellent zipper on back.

Opis:

Kombinezon z kaloszami wykonany techniką obustronnego zgrzewania, który 
zwiększa wytrzymałość szwów. Kalosze wgrzane na stałe zabezpieczają strój przed 
dostaniem się wody do wewnątrz. 

Description:

The overall with boots made of the technique of double welding, which increases 
the strength of the seams. The welded boots for permanent protect the overall 
from getting water inside.

Model 104/K

Rozmiary / Sizes: (+ shoe size / + rozmiar buta)

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343

Plavitex HD 700 g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Model 304/K

Rozmiary / Sizes: (+ shoe size / + rozmiar buta)

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343, EN ISO 20345

Plavitex 350 g/m² Plavitex HD 700 g/m²
Materiał / Fabric:

Model 045

Rozmiary / Sizes:

XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343

Plavitex 350 g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Kolory / Colours:

Odzież wodoochronna

Waterproof clothing
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Model 4090

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Opis:

Kurtka przeznaczona do użytku w niesprzyjających warunkach pogodowych. 
Zapewnia skuteczną ochronę przed wiatrem i deszczem, a elementy taśmy 
odblaskowej dodatkowo poprawiają bezpieczeństwo użytkownika, zwiększając 
jego widoczność. 

Description:

The jacket is intended for use in unfavorable weather conditions. Provides 
effective protection against wind and rain, and additional elements of reective 
tape improves the user's safety, by increasing its visibility.

Model 4091

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Opis:

Spodnie do pasa przeznaczone do użytku w niesprzyjających warunkach 
pogodowych. Zapewniają skuteczną ochronę przed wiatrem i deszczem,              
a elementy taśmy odblaskowej dodatkowo poprawiają bezpieczeństwo 
użytkownika, zwiększając jego widoczność. 

Description:

The waist trousers is intended for use in unfavorable weather conditions. Provides 
effective protection against wind and rain, and additional elements of reective 
tape improves the user's safety, by increasing its visibility.

Model 4092

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Opis:

Płaszcz przeznaczony do użytku w niesprzyjających warunkach pogodowych. 
Zapewnia skuteczną ochronę przed wiatrem i deszczem, a elementy taśmy 
odblaskowej dodatkowo poprawiają bezpieczeństwo użytkownika, zwiększając 
jego widoczność. 

Description:

The coat is intended for use in unfavorable weather conditions. Provides effective 
protection against wind and rain, and additional elements of reective tape 
improves the user's safety, by increasing its visibility.

Kolory / Colours:

Odzież wodoochronna

Waterproof clothing

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343

Aquaproof Basic 180 g/m²
Materiał / Fabric:

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343

Aquaproof Basic 180 g/m²
Materiał / Fabric:

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343

Aquaproof Basic 180 g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Kolory / Colours:
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Opis:

Kurtka w kroju do pasa produkowana z lekkiej, powlekanej, wodoochronnej             
i elastycznej tkaniny Aquaproof. Technika zgrzewania prądem wysokiej 
częstotliwości zwiększa wytrzymałość szwów.

Description:

Waist length jacket is made of Aquaproof, a lightweight, coated, waterproof and 
exible fabric. Technique of welding with the high-frequency electricity increases 
the strength of the seams.

Opis:

Kurtka produkowana z lekkiej, powlekanej, wodoochronnej i elastycznej tkaniny 
Aquaproof. Technika zgrzewania prądem wysokiej częstotliwości zwiększa 
wytrzymałość szwów. Podstawowy model o szerokim zakresie użytkowania.

Description:

The jacket is made of Aquaproof, a lightweight, coated, waterproof and exible 
fabric. Technique of welding with the high-frequency electricity increases the 
strength of the seams. Basic model with wide range of use.

Opis:

Kurtka produkowana z lekkiej, powlekanej, wodoochronnej i elastycznej tkaniny 
Aquaproof. Technika zgrzewania prądem wysokiej częstotliwości zwiększa 
wytrzymałość szwów. Zapięcie przodu kryte dodatkową plisą zewnętrzną.

Description:

The jacket is made of Aquaproof, a lightweight, coated, waterproof and exible 
fabric. Technique of welding with the high-frequency electricity increases the 
strength of the seams. Additional front ap to cover jacket opening.

Model 4083

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343

Aquaproof Basic 180 g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Model 4085

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343

Aquaproof Basic 180 g/m²
Materiał / Fabric:

Model 4082

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343

Aquaproof Basic 180 g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Kolory / Colours:

Odzież wodoochronna

Waterproof clothing
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Model 4087

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343

Aquaproof Basic 180 g/m²
Materiał / Fabric:

Opis:

Spodnie ogrodniczki produkowane z lekkiej, powlekanej, wodoochronnej                
i elastycznej tkaniny Aquaproof. Technika zgrzewania prądem wysokiej 
częstotliwości zwiększa wytrzymałość szwów.

Description:

The bibpants made of Aquaproof, a lightweight, coated, waterproof and exible 
fabric. Technique of welding with the high-frequency electricity increases the 
strength of the seams.

Kolory / Colours:

Model 4086

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343

Aquaproof Basic 180 g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Opis:

Spodnie do pasa produkowane z lekkiej, powlekanej, wodoochronnej                     
i elastycznej tkaniny Aquaproof. Technika zgrzewania prądem wysokiej 
częstotliwości zwiększa wytrzymałość szwów.

Description:

The waist trousers made of Aquaproof, a lightweight, coated, waterproof and 
exible fabric. Technique of welding with the high-frequency electricity increases 
the strength of the seams.

Odzież wodoochronna

Waterproof clothing
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Opis:

Kombinezon jest produkowany z lekkiej, powlekanej, wodoochronnej i elastycznej 
tkaniny Aquaproof. Technika zgrzewania prądem wysokiej częstotliwości zwiększa 
wytrzymałość szwów. Zapięcie przodu kryte dodatkową plisą zewnętrzną.

Description:

The overall is made of Aquaproof, a lightweight, coated, waterproof and exible 
fabric. Technique of welding with the high-frequency electricity increases the 
strength of the seams. Additional ap for cover front opening. 

Opis:

Płaszcz produkowany jest z lekkiej, powlekanej, wodoochronnej i elastycznej 
tkaniny Aquaproof. Technika zgrzewania prądem wysokiej częstotliwości zwiększa 
wytrzymałość szwów. Długość do kolan.

Description:

The coat is made of Aquaproof, a lightweight, coated, waterproof and exible 
fabric. Technique of welding with the high-frequency electricity increases the 
strength of the seams. Knee length.

Model 4088

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343

Aquaproof Basic 180 g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Model 4084

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343

Aquaproof Basic 180 g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Model 4089

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343

Aquaproof Basic 180 g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Opis:

Spodnie do pasa z szelkami zwiększającymi komfort użytkowania produkowane    
z lekkiej, powlekanej, wodoochronnej i elastycznej tkaniny Aquaproof. Technika 
zgrzewania prądem wysokiej częstotliwości zwiększa wytrzymałość szwów.

Description:

The waist trousers with shoulder straps for better user comfort. Made of Aquaproof, 
a lightweight, coated, waterproof and exible fabric. Technique of welding with 
the high-frequency electricity increases the strength of the seams.

Odzież wodoochronna

Waterproof clothing



Odzież wodoochronna ostrzegawcza PROS i AQUAPROS
Waterproof warning clothing PROS & AQUAPROS
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Opis:

Kurtka wykonana techniką obustronnego zgrzewania, która zwiększa 
wytrzymałość szwów. Do produkcji użyto dwóch kolorów tkaniny. Wyposażona     
w dwa rzędy taśmy odblaskowej. 2 klasa widzialności.

Description:

The jacket is made of the technique of double welding, which increases the 
strength of the seams. Made from two different colors of fabric. Equipped with two 
lines of reective tape. Visibility class 2.

Opis:

Kurtka wykonana techniką obustronnego zgrzewania, która zwiększa 
wytrzymałość szwów. Poziome i pionowe pasy taśmy odblaskowej i tło w kolorze 
uo zwiększają bezpieczeństwo użytkownika w trakcie wykonywania pracy           
w różnych warunkach widzialności i pogody. 3 klasa widzialności.

Description:

The jacket made of the technique of double welding, which increases the strength 
of the seams. Horizontally placed reective tapes and background in a uo colour 
increases user safety during working in different visibility and weather conditions. 
Visibility class 3.

Opis:

Kurtka wykonana techniką obustronnego zgrzewania, która zwiększa 
wytrzymałość szwów. Poziome pasy tamy odblaskowej oraz tło w kolorze uo 
zwiększają bezpieczeństwo użytkownika w trakcie wykonywania pracy w różnych 
warunkach widzialności i pogody. 2 klasa widzialności.

Description:

The jacket made of the technique of double welding, which increases the strength 
of the seams. Horizontally placed reective tapes and background in a uo colour 
increases user safety during working in different visibility and weather conditions. 
Visibility class 2.

Model 1101

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343, EN ISO 20471

Plavitex Fluo 350 g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Model 1101R

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343, EN ISO 20471

Plavitex Fluo 350 g/m²
Materiał / Fabric:

Model 400R

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343, EN ISO 20471

Plavitex Fluo 350g/m² Plavitex 350g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Kolory / Colours:

Odzież wodoochronna ostrzegawcza

Waterproof warning clothing
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Model 1102

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343, EN ISO 20471

Plavitex Fluo 350 g/m²
Materiał / Fabric:

Opis:

Płaszcz wykonany techniką obustronnego zgrzewania, która zwiększa 
wytrzymałość szwów. Poziome pasy taśmy odblaskowej oraz materiał uo 
powodują, że produkt zapewnia użytkownikowi podwyższoną widzialność. 2 klasa 
widzialności.

Description:

The coat made of the technique of double welding, which increases the strength 
of the seams. Horizontally placed reective tapes and background in a uo colour 
make that product provides increased visibility. Visibility class 2.

Kolory / Colours:

Model 106R

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343, EN ISO 20471

Plavitex Fluo 350 g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Opis:

Płaszcz wykonany techniką obustronnego zgrzewania, która zwiększa 
wytrzymałość szwów. Taśmy odblaskowe oraz materiał uo powodują, że produkt 
zapewnia użytkownikowi podwyższoną widzialność. Dodatkowe taśmy 
odblaskowe w układzie pionowym. 3 klasa widzialności.

Description:

The coat made of the technique of double welding, which increases the strength 
of the seams. Horizontally and vertically placed reective tapes and uo material 
makes the user more visible. Additional line of reective tape in vertical way. 
Visibility class 3.

Model 1011

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343, EN ISO 20471

Plavitex Fluo 350 g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Opis:

Spodnie ogrodniczki wykonane techniką obustronnego zgrzewania, która 
zwiększa wytrzymałość szwów. Taśmy odblaskowe oraz tło w kolorze uo 
zwiększają widzialność w warunkach ograniczonej widoczności. 2 klasa 
widzialności.

Description:

The bibpants made of the technique of double welding, which increases the 
strength of the seams. Placed reective tapes and uo background increase 
visibility. Visibility class 2.

Odzież wodoochronna ostrzegawcza

Waterproof warning clothing
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Opis:

Spodnie do pasa wykonane techniką obustronnego zgrzewania, która zwiększa 
wytrzymałość szwów. Taśma odblaskowa oraz tło w kolorze uo zwiększają 
widzialność w warunkach ograniczonej widoczności. 2 klasa widzialności.

Description:

The waist trousers made of the technique of double welding, which increases the 
strength of the seams. Placed reective tapes and uo background increase 
visibility. Visibility class 2.

Opis:

Spodnie ogrodniczki wykonane techniką obustronnego zgrzewania, która 
zwiększa wytrzymałość szwów. Taśmy odblaskowe oraz tło w kolorze uo 
zwiększają widzialność w warunkach ograniczonej widoczności. Użyto dwóch 
kolorów tkaniny. 2 klasa widzialności.

Description:

The bibpants made of the technique of double welding, which increases the 
strength of the seams. Placed reective tapes and uo background increase 
visibility in conditions of limited conspicuity. Made from two different colors of 
fabric. Visibility class 2.

Opis:

Spodnie ogrodniczki wykonane techniką obustronnego zgrzewania, która 
zwiększa wytrzymałość szwów. Taśmy odblaskowe w zwiększonej liczbie oraz tło     
w kolorze uo poprawiają widzialność w warunkach ograniczonej widoczności. 3 
klasa widzialności.

Description:

The bibpants made of the technique of double welding, which increases the 
strength of the seams. Placed visible, reective tapes in an increased number and 
uo background increase visibility. Visibility class 3.

Model 1011R

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343, EN ISO 20471

Plavitex Fluo 350 g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Model 891R

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343, EN ISO 20471

Plavitex Fluo 350g/m² Plavitex 350g/m²
Materiał / Fabric:

Model 1012

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343, EN ISO 20471

Plavitex Fluo 350 g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Kolory / Colours:

Odzież wodoochronna ostrzegawcza

Waterproof warning clothing
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Model 401R

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343, EN ISO 20471

Plavitex Fluo 350g/m² Plavitex 350g/m²
Materiał / Fabric:

Opis:

Spodnie do pasa wykonane techniką obustronnego zgrzewania, która zwiększa 
wytrzymałość szwów. Taśma odblaskowa oraz tło w kolorze uo zwiększają 
widzialność w warunkach ograniczonej widoczności. Zastosowano dwa kolory 
tkaniny. 2 klasa widzialności.

Description:

The waist trousers made of the technique of double welding, which increases the 
strength of the seams. Placed reective tapes and uo background increase 
visibility. Made from two different colors of fabric. Visibility class 2.

Kolory / Colours:

Model 1101/1011

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343, EN ISO 20471

Plavitex Fluo 350 g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Opis:

Ubranie składa się z kurtki 3/4 i spodni ogrodniczek. Wykonane jest techniką 
obustronnego zgrzewania, która zwiększa wytrzymałość szwów. Taśma 
odblaskowa oraz tło w kolorze uo zwiększają widzialność w warunkach 
ograniczonej widoczności. 3 klasa widzialności.

Description:

The clothing set containsd a 3/4 lenght jacket and bibpants. Made of the 
technique of double welding, which increases the strength of the seams. Placed 
reective tapes and uo background increase visibility. Visibility class 3.

Model 1101R/1011R

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343, EN ISO 20471

Plavitex Fluo 350 g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Opis:

Ubranie składa się z kurtki 3/4 i spodni ogrodniczek. Wykonane jest techniką 
obustronnego zgrzewania, która zwiększa wytrzymałość szwów. Taśma 
odblaskowa pozioma i pionowa oraz tło w kolorze uo zwiększają widzialność w 
warunkach ograniczonej widoczności. 3 klasa widzialności.

Description:

he clothing set containsd a 3/4 lenght jacket and bibpants. Made of the 
technique of double welding, which increases the strength of the seams. Placed 
horizontally and vertically reective tapes and uo background increase visibility. 
Visibility class 3.

Odzież wodoochronna ostrzegawcza

Waterproof warning clothing
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Opis:

Kurtka w kroju do pasa produkowana jest z lekkiej wodoochronnej i elastycznej 
tkaniny powlekanej Aquaproof Vision. Wyposażona w taśmy odblaskowe 
zwiększające widzialność pracownika. 3 klasa widzialności.

Description:

The jacket in waist length shape is made of Aquaproof Vision, a lightweight, 
waterproof and exible coated fabric. Fitted with reective tapes to increase 
worker visibility. Visibility class 3.

Opis:

Kurtka produkowana jest z lekkiej wodoochronnej i elastycznej tkaniny powlekanej 
Aquaproof Vision. Wyposażona w taśmy odblaskowe zwiększające widzialność 
pracownika. Podstawowy model o szerokim zakresie zastosowania. 3 klasa 
widzialności.

Description:

The jacket is made of Aquaproof Vision, a lightweight, waterproof and exible 
coated fabric. Fitted with reective tapes to increase worker visibility. Basic model 
with wide range of use. Visibility class 3.

Opis:

Kurtka produkowana jest z lekkiej wodoochronnej i elastycznej tkaniny powlekanej 
Aquaproof Vision. Wyposażony w taśmy odblaskowe zwiększające widzialność 
pracownika. Dodatkowa plisa zakrywająca zapięcie przodu. 3 klasa widzialności.

Description:

The jacket is made of Aquaproof Vision, a lightweight, waterproof and exible 
fabric. Fitted with reective tapes to increase worker visibility. Additional front 
opening cover ap. Visibility class 3.

Model 4183

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343, EN ISO 20471

Aquaproof Vision 180 g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Model 4185

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343, EN ISO 20471

Aquaproof Vision 180 g/m²
Materiał / Fabric:

Model 4182

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343, EN ISO 20471

Aquaproof Vision 180 g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Kolory / Colours:

Odzież wodoochronna ostrzegawcza

Waterproof warning clothing
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Model 4187

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343, EN ISO 20471

Aquaproof Vision 180 g/m²
Materiał / Fabric:

Opis:

Spodnie ogrodniczki produkowane są z lekkiej wodoochronnej i elastycznej 
tkaniny powlekanej Aquaproof Vision. Wyposażony w taśmy odblaskowe 
zwiększające widzialność pracownika. 2 klasa widzialności.

Description:

The bibpants made of Aquaproof Vision, a lightweight, waterproof and exible 
coated fabric. Fitted with reective tapes to increase worker visibility. Visibility class 
2.

Kolory / Colours:

Model 4186

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343, EN ISO 20471

Aquaproof Vision 180 g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Opis:

Spodnie do pasa produkowane z lekkiej wodoochronnej i elastycznej tkaniny 
powlekanej Aquaproof Vision. Wyposażony w taśmy odblaskowe zwiększające 
widzialność pracownika. Model podstawowy o szerokim zakresie zastosowania. 2 
klasa widzialności.

Description:

The waist trousers made of Aquaproof Vision, a lightweight, waterproof and 
exible coated fabric. Fitted with reective tapes to increase worker visibility. Basic 
model with wide range of use. Visibility class 2.

Model 4189

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343, EN ISO 20471

Aquaproof Vision 180 g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Opis:

Spodnie do pasa z szelkami dla poprawy wygody użytkowania, produkowane są   
z lekkiej wodoochronnej i elastycznej tkaniny powlekanej Aquaproof Vision. 
Wyposażony w taśmy odblaskowe zwiększające widzialność pracownika. 2 klasa 
widzialności.

Description:

The waist trousers equipped with shoulder straps for better user comfort. Made of 
Aquaproof Vision, a lightweight, waterproof and exible coated fabric. Fitted with 
reective tapes to increase worker visibility. Visibility class 2.

Odzież wodoochronna ostrzegawcza

Waterproof warning clothing
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Opis:

Kombinezon produkowany z lekkiej wodoochronnej i elastycznej tkaniny 
powlekanej Aquaproof Vision. Wyposażony w poziome i pionowe taśmy 
odblaskowe zwiększające widzialność pracownika. Zapięcie przodu przykryte 
dodatkową plisą. 3 klasa widzialności.

Description:

The overall is made of Aquaproof Vision, a lightweight, waterproof and exible 
coated fabric. Fitted with reective tapes to horizontal and vertical way placed
increase worker visibility. Front opening covered by additional ap. Visibility class 3.

Opis:

Płaszcz produkowany jest z lekkiej wodoochronnej i elastycznej tkaniny 
powlekanej Aquaproof Vision. Wyposażony w poziome i pionowe taśmy 
odblaskowe zwiększające widzialność pracownika. 3 klasa widzialności.

Description:

The coat is made of Aquaproof Vision, a lightweight, waterproof and exible 
coated fabric. Fitted with horizontal and vertical way placed reective tapes to 
increase worker visibility. Visibility class 3.

Model 4188

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343, EN ISO 20471

Aquaproof Vision 180 g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Model 4184

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343, EN ISO 20471

Aquaproof Vision 180 g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Odzież wodoochronna ostrzegawcza

Waterproof warning clothing
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Model 4285

Opis:

Kurtka produkowana jest z lekkiej wodoochronnej i elastycznej tkaniny powlekanej 
Aquaproof Vision w dwóch kolorach. Wyposażony w poziome i pionowe taśmy 
odblaskowe zwiększające widzialność pracownika. 3 klasa widzialności.

Description:

The jacket is made of Aquaproof Vision, a lightweight, waterproof and exible 
coated fabric in two different colors. Fitted with horizontal and vertical way 
placed reective tapes to increase worker visibility. Visibility class 3.

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343, EN ISO 20471

Aquaproof Vision 180 g/m²
Aquaproof Basic 180 g/m²  

Materiał / Fabric: Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Kolory / Colours:

Opis:

Kurtka produkowana jest z lekkiej wodoochronnej i elastycznej tkaniny powlekanej 
Aquaproof Vision w dwóch kolorach. Wyposażony w poziome i pionowe taśmy 
odblaskowe zwiększające widzialność pracownika. Zapięcie przodu 
zabezpieczone dodatkową plisą. 3 klasa widzialności. 

Description:

The jacket is made of Aquaproof Vision, a lightweight, waterproof and exible 
coated fabric in two different colors. Fitted with horizontal and vertical way 
placed reective tapes to increase worker visibility. Front opening covered by 
additional ap. Visibility class 3.

Model 4283

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343, EN ISO 20471

Aquaproof Vision 180 g/m²
Aquaproof Basic 180 g/m²  

Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Odzież wodoochronna ostrzegawcza

Waterproof warning clothing
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Model 4287

Opis:

Spodnie ogrodniczki produkowane są z lekkiej wodoochronnej i elastycznej 
tkaniny powlekanej Aquaproof Vision. Wyposażone w taśmy odblaskowe 
zwiększające widzialność pracownika. 2 klasa widzialności.

Description:

The bibpants made of Aquaproof Vision, a lightweight, waterproof and exible 
coated fabric in two different colors. Fitted with reective tapes to increase worker 
visibility. Visibility class 2.

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343, EN ISO 20471

Aquaproof Vision 180 g/m²
Aquaproof Basic 180 g/m²  

Materiał / Fabric: Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Kolory / Colours:

Model 4282

Opis:

Kurtka o kroju do pasa produkowana jest z lekkiej wodoochronnej i elastycznej 
tkaniny powlekanej Aquaproof Vision w dwóch kolorach. Wyposażony w pionowe 
i poziome taśmy odblaskowe zwiększającej widzialność pracownika. 3 klasa 
widzialności.

Description:

The waist shape jacket is made of Aquaproof Vision, a lightweight, waterproof and 
exible coated fabric in two different colors. Fitted with horizontal and vertical way 
placed reective tapes to increase worker visibility. Visibility class 3.

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343, EN ISO 20471

Aquaproof Vision 180 g/m²
Aquaproof Basic 180 g/m²  

Materiał / Fabric: Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Kolory / Colours:

Odzież wodoochronna ostrzegawcza

Waterproof warning clothing
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Opis:

Spodnie do pasa produkowane z lekkiej wodoochronnej i elastycznej tkaniny 
powlekanej Aquaproof Vision w dwóch  kolorach. Wyposażone w taśmy 
odblaskowe zwiększające widzialność pracownika. Model podstawowy                 
o szerokim zakresie zastosowania. 2 klasa widzialności.

Description:

The waist trousers made of Aquaproof Vision, a lightweight, waterproof and 
exible coated fabric in two different colors. Fitted with reective tapes to increase 
worker visibility. Basic model with wide range of use. Visibility class 2.

Model 4286

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343, EN ISO 20471

Aquaproof Vision 180 g/m²
Aquaproof Basic 180 g/m²  

Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Odzież wodoochronna ostrzegawcza

Waterproof warning clothing
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Opis:

Płaszcz jest produkowany z lekkiej wodoochronnej i elastycznej tkaniny 
powlekanej Aquaproof Vision w dwóch kolorach. Wyposażony w taśmy 
odblaskowe zwiększające widzialność pracownika. Długość do kolan. 3 klasa 
widzialności

Description:

Thecoat is made of Aquaproof Vision, a lightweight, waterproof and exible 
coated fabric in two different colors. Fitted with reective tapes to increase worker 
visibility. Knee length. Visibility class 3.

Model 4288

Opis:

Spodnie do pasa z szelkami dla poprawy komfortu użytkowania produkowane są   
z lekkiej wodoochronnej i elastycznej tkaniny powlekanej Aquaproof Vision            
w dwóch kolorach. Wyposażony w taśmy odblaskowe zwiększające widzialność 
pracownika. 2 klasa widzialności.

Description:

The waist trouserw with shoulder straps to better user comfort made of Aquaproof 
Vision, a lightweight, waterproof and exible coated fabric in two different colors. 
Fitted with reective tapes to increase worker visibility. Visibility class 2.

Model 4289

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343, EN ISO 20471

Aquaproof Vision 180 g/m²
Aquaproof Basic 180 g/m²  

Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343, EN ISO 20471

Aquaproof Vision 180 g/m²
Aquaproof Basic 180 g/m²  

Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Model 4284

Opis:

Kombinezon produkowany jest z lekkiej wodoochronnej i elastycznej tkaniny 
powlekanej Aquaproof Vision. Wyposażony w taśmy odblaskowe zwiększające 
widzialność pracownika. Zapięcie przodu zabezpieczone plisą, guma ściągająca 
w pasie. 3 klasa widzialności.

Description:

Made of Aquaproof Vision, a lightweight, waterproof and exible coated fabric. 
Fitted with reective tapes to increase worker visibility. Front fastening coveredred 
with a pleat, elastic tape at the waist. Visibility class 3.

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343, EN ISO 20471

Aquaproof Vision 180 g/m²
Aquaproof Basic 180 g/m²  

Materiał / Fabric: Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Kolory / Colours:

Odzież wodoochronna ostrzegawcza

Waterproof warning clothing



Odzież wodoochronna antyelektrostatyczna 
i multiochronna PROS

Waterproof antistatic & multisafety clothing PROS
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Opis:

Spodnie do pasa wykonane techniką obustronnego zgrzewania, która zwiększa 
wytrzymałość szwów. Brak elementów metalowych.

Description:

The waist trousers made of the technique of double welding, which increases the 
strength of the seams. No metall accesories used.

Opis:

Spodnie ogrodniczki przeznaczone do użytku w strefach zagrożenia wybuchem, 
między innymi w wyrobiskach kopalnianych, bazach przesyłu paliwa, stacjach 
paliwowych, w niesprzyjających warunkach pogodowych, zwiększają ochronę 
przed wyładowaniami elektrostatycznymi oraz wiatrem i deszczem.

Description:

The bibpants made of the technique of double welding, which increases the 
strength of the seams. The bibpants with raised yoke, providing better belly 
protection against getting wet. Dedicated for fuel industry, mining, drilling or gas 
distribution, power plants.

Opis:

Kurtka wykonana techniką obustronnego zgrzewania szwów, zwiększającą ich 
wytrzymałość. Kieszenie i zapięcie przodu kryte listwą i patkami. Brak elementów 
metalowych na zewnątrz.

Description:

The jacket is made of the technique of double welding, which increases the 
strength of the seams. Side pockets and front opening covered by aps. No metall 
accesories on outer surface.

Model 101/A

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 1149-5, EN 343

Plavitex Antistatic 350 g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Model 001/A

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 1149-5, EN 343

Materiał / Fabric:

Model 112/A

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 1149-5, EN 343

Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Kolory / Colours:

Plavitex Antistatic 350 g/m²

Plavitex Antistatic 350 g/m²

Odzież wodoochronna antyelektrostatyczna

Waterproof antistatic clothing
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Model 101/001/A

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 1149-5, EN 343

Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Opis:

Ubranie (kurtka 3/4 i spodnie ogrodniczki) wykonane techniką obustronnego 
zgrzewania, która zwiększa wytrzymałość szwów. Manszety w rękawach, 
wykonane w technologii zapewniającej zachowanie właściwej elektrostatyki. 
Brak elementów metalowych na zewnątrz.

Description:

The clothing (jacket in length 3/4 and bibpants) made of the technique of double 
welding, which increases the strength of the seams. Vestibules in the sleeves made 
in the technology which provides the keeping of electrostatics. No metall 
accesories on outer surface.

Model 106/A

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 1149-5, EN 343

Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Opis:

Płaszcz wykonany techniką obustronnego zgrzewania zwiększająca 
wytrzymałość szwów. Odpowiednio dobrana długość płaszcza zabezpiecza 
przed zmoknięciem uda i kolana. Brak elementów metalowych na zewnątrz.

Description:

The coat made of the technique of double welding, which increases the strength 
of the seams. Properly tted length of the coat protects the user from draining 
water from the knees. No metall accesories on outer surface.

Plavitex Antistatic 350 g/m²

Plavitex Antistatic 350 g/m²

Odzież wodoochronna antyelektrostatyczna

Waterproof antistatic clothing



- 30 -

Opis:

Kurtka wykonana techniką obustronnego zgrzewania szwów. Taśmy odblaskowe 
zwiększają bezpieczeństwo użytkownika w trakcie wykonywania pracy                   
w warunkach ograniczonej widzialności. Multi ochrona o właściwościach: 
wodoochronnych, antyelektrosta-tycznych, trudnopalnych, ostrzegawczych         
i chroniących przed ciekłymi chemikaliami. 

Description:

The jacket is made of the technique of double welding. Reective tapes and uo 
fabric increases the user's safety in working in different visibility and weather 
conditions. Multi protection: antistatic, retardant, warning properties, protection 
against liquid chemicals. 

Model 500/A

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343, EN 1149-5, 
EN ISO 14116, EN ISO 20471, EN 13034

Plavitex Multi 530 g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Odzież multiochronna

Multisafety clothing
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Model 501/A

Opis:

Spodnie ogrodniczki wykonane techniką obustronnego zgrzewania szwów. Taśmy 
odblaskowe zwiększają bezpieczeństwo użytkownika w trakcie wykonywania 
pracy w warunkach ograniczonej widzialności. Multi ochrona o właściwościach: 
wodoochronnych, antyelektrosta-tycznych, trudnopalnych, ostrzegawczych          
i chroniących przed ciekłymi chemikaliami. 

Description:

The bibpants made of the technique of double welding. Reective tapes and uo 
fabric increases the user's safety in working in different visibility and weather 
conditions. Multi protection: antistatic, retardant, warning properties, protection 
against liquid chemicals. 

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343, EN 1149-5, 
EN ISO 14116, EN ISO 20471, EN 13034

Plavitex Multi 530 g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Odzież multiochronna

Multisafety clothing



Model 503/A

Opis:

Fartuch przedni o typowym kroju za kolana wykonany z tkaniny w kolorze uo. Multi 
ochrona o właściwościach: wodoochronnych, antyelektrostatycznych, 
trudnopalnych i chroniących przed ciekłymi chemikaliami. 

Description:

The apron in standard shape and knee length is made from uo colors fabric. Multi 
protection with waterproof, antistatic, retardant, properties, protecting against 
liquid chemicals. 

Opis:

Płaszcz wykonany techniką obustronnego zgrzewania szwów. Taśmy odblaskowe 
zwiększają bezpieczeństwo użytkownika w trakcie wykonywania pracy                 
w warunkach ograniczonej widzialności. Multi ochrona o właściwościach: 
wodoochronnych, antyelektrosta-tycznych, trudnopalnych, ostrzegawczych        
i chroniących przed ciekłymi chemikaliami. 

Description:

The coat made of the technique of double welding. Reective tapes and uo 
fabric increases the user's safety in working in different visibility and weather 
conditions. Multi protection: antistatic, retardant, warning properties, protection 
against liquid chemicals. 

Model 506/A

Opis:

Spodnie do pasa wykonane techniką obustronnego zgrzewania szwów. Taśmy 
odblaskowe zwiększają bezpieczeństwo użytkownika w trakcie wykonywania 
pracy w warunkach ograniczonej widzialności. Multi ochrona o właściwościach: 
wodoochronnych, antyelektrosta-tycznych, trudnopalnych, ostrzegawczych         
i chroniących przed ciekłymi chemikaliami. 

Description:

The waist trousers made of the technique of double welding. Reective tapes and 
uo fabric increases the user's safety in working in different visibility and weather 
conditions. Multi protection: antistatic, retardant, warning properties, protection 
against liquid chemicals. 

Model 512/A

Rozmiary / Sizes:

120/120

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343, EN 1149-5, 
EN ISO 14116, EN 13034

Plavitex Multi 530 g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343, EN 1149-5, 
EN ISO 14116, EN ISO 20471, EN 13034

Plavitex Multi 530 g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343, EN 1149-5, 
EN ISO 14116, EN ISO 20471, EN 13034

Plavitex Multi 530 g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

- 32 -

Odzież multiochronna

Multisafety clothing



Odzież chemo i kwasoługoochronna PROS
Chemical-protective & acid-lyeproof clothing PROS
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Opis:

Spodnie ogrodniczki z wiatrołapami w nogawkach dla zwiększenia szczelności 
spodni. Materiał o wysokiej elastyczności i zwiększonej odporności na substancje 
chemiczne. Technika obustronnego zgrzewania zwiększa wytrzymałość szwów.

Description:

The bibpants with vestibules in the legs to increase the tightness of the pants. Fabric 
with high elasticity and increased resistance to chemicals. The bibpants are made 
of the technique of double welding,which increases the strength of the seams.

Model 421

Opis:

Kurtka o specjalnym krój niekrępujący ruchów oraz materiał o wysokiej 
elastyczności i zwiększonej odporności na substancje chemiczne. Technika 
obustronnego zgrzewania zwiększa wytrzymałość szwów. Dwie kieszenie boczne    
i zapięcie przodu przykryte patkami dla dodatkowego bezpieczeństwa.

Description:

The jacket with special cut and fabric with high elasticity and increased resistance 
to chemicals. The jacket is  made of the technique of double welding, which 
increases the strength of the seams. The model has two welded pockets with 
protective aps and covered front opening for additional safety.

Model 420

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 13034

Plavitex Chemo 340 g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 13034

Plavitex Chemo 340 g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Odzież chemoochronna

Chemical-protective clothing
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Model 424

Opis:

Kombinezon o kroju niekrępującym ruchów oraz materiał o wysokiej elastyczności 
i zwiększonej odporności na substancje chemiczne. Manszety w nogawkach 
zwiększają szczelność spodni. Zamek górnej części kombinezonu przykryty plisą. 
Rękawy zakończone manszetami. W tylnej części ściągacz z gumą w tunelu. 
Technika obustronnego zgrzewania zwiększa wytrzymałość szwów.

Description:

The overall with special cut and fabric with high elasticity and increased resistance 
to chemicals. Vestibules in the legs increase the tightness of the trousers. The model 
has a zip under protective ap. Sleeves nished with vestibules. In the back part 
placed rubber in the waist. The overall is made of the technique of double 
welding, which increases the strength of the seams.

Model 423

Opis:

Narękawki z rękawicami przeznaczone są do użytku przy wszelkich pracach, gdzie 
możliwy jest kontakt z substancjami chemicznymi. Zapewniają skuteczną ochronę 
rąk. Stosowane jako uzupełnienie ubrania.

Description:

The sleeves with gloves are designed for use in any work where chemical contact is 
possible. They provide effective protection of hands. Used as a clothing 
supplement.

Model 422

Opis:

Standardowe spodnie do pasa z materiału o wysokiej elastyczności i zwiększonej 
odporności na substancje chemiczne. Nogawki regulowane za pomocą nap. 
Technika obustronnego zgrzewania zwiększa wytrzymałość szwów.

Description:

Standard waist trousers made by fabric with high elasticity and increased 
resistance to chemicals. Leg width adjustment with press studs. The waist trousers 
are made of the technique of double welding, which increases the strength of the 
seams.

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 13034

Plavitex Chemo 340 g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Rozmiary / Sizes:

9, 10, 11

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 13034

Plavitex Chemo 340 g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 13034

Plavitex Chemo 340 g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Odzież chemoochronna

Chemical-protective clothing
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Opis:

Kombinezon o specjalnym niekrępującym ruchów kroju oraz materiał o wysokiej 
elastyczności i zwiększonej odporności na substancje chemiczne. Zamek przodu 
kombinezonu przykryty plisą. Rękawy zakończone manszetami. Z tyłu guma w 
pasie. Technika obustronnego zgrzewania zwiększa wytrzymałość szwów. 
Wgrzane na stałe kalosze o właściwościach chemoochronnych.

Description:

The overall with special cut and fabric with high elasticity and increased resistance 
to chemicals. The model has a  zip under protective aps. Sleeves nished with 
vestibules. In the back part placed rubber in the waist. The overall is  made of the 
technique of double welding, which increases the strength of the seams. Welded 
chemicalproof boots permanently.

Model 424/K

Opis:

Płaszcz o długości do kolan. Specjalny krój niekrępujący ruchów oraz materiał      
o wysokiej elastyczności i zwiększonej odporności na substancje chemiczne. 
Rękawy zakończone gumą w tunelu. Technika obustronnego zgrzewania zwiększa 
wytrzymałość szwów. Dwie kieszenie boczne przykryte patką dla dodatkowej 
wygody.

Description:

The coat with knee length shape. Special cut and fabric with high elasticity and 
increased resistance to chemicals. Sleeves nished with rubber in the tunnel. The 
coat is  made of the technique of double welding, which increases the strength of 
the seams. Two welded pockets with protective aps for additional comfort.

Model 426

Rozmiary / Sizes: + shoe size / + rozmiar buta

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 13034

Plavitex Chemo 340 g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 13034

Plavitex Chemo 340 g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Odzież chemoochronna

Chemical-protective clothing
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Model 412/B

Opis:

Spodnie ogrodniczki wykonane techniką obustronnego zgrzewania, która  
zwiększa wytrzymałość szwów. Zaprojektowane specjalnie do przemysłu 
chemicznego, szczególnie do prac w kontakcie ze żrącymi substancjami.

Description:

The bibpants made of the technique of double welding, which increases the 
strength of the seams. Designed for the chemical industry - specic for clothing 
being in contact with corrosive substances.

Model 412/A

Opis:

Kurtka wykonana techniką obustronnego zgrzewania, która zwiększa 
wytrzymałość szwów. Zaprojektowana specjalnie do przemysłu chemicznego, 
szczególnie do prac w kontakcie ze żrącymi substancjami.

Description:

The jacket made of the technique of double welding, which increases the strength 
of the seams. Designed for the chemical industry - specic for clothing being in 
contact with corrosive substances.

Model 412

Opis:

Kompletny zestaw ubrania wykonanego techniką obustronnego zgrzewania, 
która  zwiększa wytrzymałość szwów. Zaprojektowane specjalnie do przemysłu 
chemicznego, szczególnie do prac w kontakcie ze żrącymi substancjami.

Description:

The full set of clothing made of the technique of double welding, which increases 
the strength of the seams. Designed for the chemical industry - specic for clothing 
being in contact with corrosive substances.

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 14605

Plavitex Acid 520 g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 14605

Plavitex Acid 520 g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 14605

Plavitex Acid 520 g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Odzież kwasoługoochronna

Acid-lyeproof clothing
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Opis:

Lekki fartuch ochronny, nie krępuje ruchów, odporny na działanie zasad (NaOH, 
KOH) i kwasów (HNO3 i H2SO4). Przeznaczony do użytku w komplecie z ubraniem 
bądź samodzielnie jako ochrona częściowa.

Description:

Lightweight chemicalproof apron, not making embarrassing movements, resistant 
to alkalis (NaOH, KOH) and acids ( ). HNO3 i H2SO4 Designed for use with clothing set 
or independenly as a partial protection.

Model 124

Opis:

Kapuza wykonana techniką obustronnego zgrzewania, która zwiększa 
wytrzymałość szwów.  Stanowi dodatkową ochronę przeciwchemiczną głowy       
i ramion.

Description:

The hood made of the technique of double welding, which increases the strength 
of the seams. Provides additional chemicalproof protection for the head and 
shoulders.

Model 412/C

Rozmiary / Sizes:

matched to the size of the clothes 
wystopniowany  do rozmiaru ubrania

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 14605

Plavitex Acid 520 g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Rozmiary / Sizes:

164/170, 170/176, 176/182, 182/188

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 14605

Plavitex Acid 520 g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Odzież kwasoługoochronna

Acid-lyeproof clothing
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Opis:

Fartuch przedni o typowym kroju. Szeroki pasek na szyję. Optymalny rozmiar 
fartucha. Dostępny w szerokiej gamie kolorów.

Description:

Typical shape front apron. Wide neck strap. Optimal size of apron, Available in a 
wide range of colors.

Model 108

-50°C

Opis:

Fartuch przedni o typowym kroju. Szeroki pasek na szyję. Optymalny rozmiar 
fartucha. Dostępny w szerokiej gamie kolorów. Wydłużona trwałość dzięki 
wzmocnieniu.

Description:

Typical shape front apron. Wide neck strap. Optimal size of apron. Available in a 
wide range of colors. Longer vitality thanks for the reinforcement.

Model 108/WZ

Opis:

Bardzo lekki fartuch przedni. Zwiększona odporność powleczenia na tłuszcze 
zwierzęce. Miękka komfortowa tkanina. Szeroki pasek na szyję. Optymalny rozmiar 
fartucha.

Description:

Very light front apron. Increased resistance of coating to animal fats. Soft   
comfortable fabric. Wide neck strap. Optimal size of apron. 

Model 108/PU

Rozmiary / Sizes:

120/120

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343, -50ºC

Plavitex 350 g/m²
Materiał / Fabric:

Rozmiary / Sizes:

120/120

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343, -50ºC

Plavitex 350 g/m²
Materiał / Fabric:

Rozmiary / Sizes:

120/120

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343, atest PZH, -50ºC

Poliurethane 180 g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

-50°C

-50°C

PZH

Kolory / Colours:

Kolory / Colours:

Fartuchy wodoochronne

Waterproof aprons
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Model 075

Opis:

Bardzo lekki i mocno zabudowany fartuch dla przemysłu spożywczego. Bardzo 
wysokiej jakości tkanina powlekana Provendex. O zwiększonej odporności           
na tłuszcze zwierzęce. Zawieszany na ramionach na szerokich szelkach. 
Wyposażony w gumę poprawiającą ułożenie fartucha. Wzmocniony dla 
wydłużenia trwałości.

Description:

Very light but strongly built apron for food industry. Very high quality Provendex 
coated fabric.  Increased resistance to animal fats. Hanged on shoulders on wide 
braces. Equipped with rubber to improve the apron tting. Reinforced for longer 
vitality.

Model 109

Opis:

Fartuch przedni o krótkim kroju z regulacją paska szyjnego. Wykonany                      
z wodoochronnej powlekanej PCV tkaniny Plavitex.

Description:

Front apron with a short shape with adjustable neck strap. Made of waterproof 
PVC coated fabric Plavitex.

Model CP

Opis:

Fartuch przedni o standardowym kroju z regulacją paska szyjnego. Wykonany         
z wodoochronnej powlekanej PCV tkaniny Plavitex.

Description:

Front apron with a standard shape with adjustable neck strap. Made                      
of waterproof PVC coated fabric Plavitex.

Rozmiary / Sizes:

164/170, 170/176, 176/182, 182/188,
188/194, 194/200

Normy / Norms:

 EN ISO 13688, EN 343, EN 1186,
 Atest PZH, -50ºC

Provendex 220 g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

-50°C

-50°C

-50°C

PZH

Rozmiary / Sizes:

110/75

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343, -50ºC

Plavitex 350 g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Rozmiary / Sizes:

120/90, 90/120

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343, -50ºC

Plavitex 350 g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Fartuchy wodoochronne

Waterproof aprons



-50°C
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Opis:

Fartuch zawieszany na ramionach na szelkach krzyżowych. Bardzo wysokiej 
jakości tkanina obustronnie powleczona kauczukiem nitrylowym. Brak szwów. Brak 
części nasiąkliwych. Zwiększona odporność na uszkodzenia mechaniczne. 
Zwiększona odporność na tłuszcze zwierzęce. 

Description:

Apron hanged on the shoulders of cross braces. Very high quality fabric both sides 
coated fabric with nitrile rubber. No seams. No soaking parts. Increased resistance 
to mechanical damage. Increased resistance to animal fats. 

Model 099

Rozmiary / Sizes:

100/100, 110/100, 120/100, 130/100,
140/100

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343

Nitrile rubber 540 g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Opis:

Bardzo lekki fartuch przedni o typowym kroju. Zwiększona odporność tkaniny        
na tłuszcze zwierzęce. Zawieszany na szyi na szerokich szelkach.

Description:

Very light, typical shaped front apron. Increased resistance of fabric to animal fats. 
Hanged neck on wide braces. 

Model 203

Rozmiary / Sizes:

100/100, 110/100, 120/100, 130/100,
140/100

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343, EN 1186,
Atest PZH, -50ºC

Provenenex g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Fartuchy wodoochronne

Waterproof aprons



-50°C

PZH

-50°C
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Model 111

Opis:

Fartuch przedni zawieszany na szerokim pasku. Gruby wytrzymały, wodoodporny 
materiał powlekany PCV Plavitex Heavy Duty. Wzmocnienie na przedzie wydłuża 
trwałość fartucha. 
Description:

Front apron hanged on a wide strip.Thick, durable waterproof PVC coated fabric 
Plavitex Heavy Duty. The reinforcement on front prolongates the use time of the 
apron. 

Model 110

Opis:

Gruby, wytrzymały fartuch przedni wykonany z wodoodpornego materiału 
powlekanego PCV Plavitex Heavy Duty. Zawieszany na szerokim pasku. 
Odporniejszy na oleje mineralne. 

Description:

Thick, durable front apron made by Plavitex Heavy Duty PVC coated fabric. 
Hanged on a wide strip. Resistant to mineral oils. 

Model 08C

Opis:

Mocno zabudowany fartuch przedni. Bardzo wysokiej jakości tkanina powlekana 
Provendex o zwiększonej odporności na tłuszcze zwierzęce. Bardzo lekki. 
Wzmocniony dla wydłużenia trwałości. Odporny na niskie temperatury.

Description:

Very light and strongly built front apron.Very high quality coated fabric Provenex.  
Increased resistance to animal fats. Reinforced for longer vitality. Resistant to low 
temperatures.

Rozmiary / Sizes:

170/176, 176/182, 182/188

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343, EN 1186,
Atest PZH, -50ºC

Provendex 220 g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Rozmiary / Sizes:

120/120

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343, -50ºC

Plavitex HD 700 g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Rozmiary / Sizes:

105/90

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343, -50ºC

Plavitex HD 700 g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

-50°C

Fartuchy wodoochronne

Waterproof aprons
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Opis:

Typowego kroju fartuch przedni. Szeroki pasek na szyję. Optymalny rozmiar 
fartucha.  Dostępny w szerokiej gamie kolorów. Wydłużona trwałość dzięki 
wzmocnieniu.

Description:

Typical shape front apron. Wide neck strap. Optimal size of apron.  Available in 
wide colors. Longer vitality thanks for the reinforcement.

Model 082

Opis:

Rozbudowany fartuch przedni. Rękawy ze ściągaczem dla pełnej ochrony 
pracownika z przodu. Dodatkowe wzmocnienie z przodu. Zapinany na gumę         
z klamrą z tyłu. Dostępny w szerokiej kolorystyce.

Description:

Strongly develpoed front apron. Sleeves with ribbing for full protection of worker. 
Additional front reinforcement. Fastened with rubber with back buckle. Available 
in wide colors.

Model 121

Rozmiary / Sizes:

120/100

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343, -50ºC

Plavitex 350 g/m²
Materiał / Fabric:

Opis:

Krótki fartuch o kroju typu zapaska. Komfortowy rozmiar fartucha. Dostępny w 
szerokiej gamie kolorów.

Description:

Short shape waist length apron. Comfortable apron size. Available in wide colors.

Model 117

Rozmiary / Sizes:

50/65

Normy / Norms:

 EN ISO 13688, EN 343, -50ºC

Plavitex 350 g/m²
Materiał / Fabric:

Rozmiary / Sizes:

115/90

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343, -50ºC

Plavitex 350 g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

-50°C

Kolory / Colours:

Kolory / Colours:

Fartuchy wodoochronne

Waterproof aprons

-50°C
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Model 202

Opis:

Bardzo lekki fartuch przedni. Miękka komfortowa tkanina. Mocny pasek na szyję     
i do wiązania. Optymalny rozmiar fartucha. Dostępny w szerokiej gamie kolorów.

Description:

Very lightweight front apron. Soft comfortable fabric. Strong neck strap and to the 
binding. Optimal size of apron. Available in wide color range.

Model 107

Opis:

Fartuch przedni. Wysoka estetyka i korzystna prezencja. Szeroki pasek na szyję          
z czerwonej taśmy nośnej. Optymalny rozmiar fartucha. Dostępna szeroka 
kolorystyka fartuchów. Możliwość zamówienia dowolnego nadruku.

Description:

Front apron. High aesthetics and good appearance. Wide neck strap from red 
carrier tape. The optimal size of the apron. Available in wide color range. 
Opportunity to order any print.

Model 119

Opis:

Fartuch przedni o długości do kolan. Szeroki pasek na szyję. Optymalny rozmiar 
fartucha. Dostępna szeroka gama kolorów.

Description:

Front apron in knee length shape. Wide neck strap. Optimal size of apron. 
Available in a wide range of colors.

Rozmiary / Sizes:

80/90

Normy / Norms:

 EN ISO 13688, EN 343, -50ºC

Plavitex 350 g/m²
Materiał / Fabric:

Rozmiary / Sizes:

80/60

Normy / Norms:

 EN ISO 13688, EN 343, -50ºC

Plavitex 350 g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Rozmiary / Sizes:

75/75, 100/75, 110/75, 120/75

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343, -50ºC

Poliurethane 130 g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Kolory / Colours:

-50°C

-50°C

Fartuchy wodoochronne

Waterproof aprons
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Opis:

Mocny fartuch przedni. Bardzo wysokiej jakości folia poliuretanowa TPU. Brak 
szwów. Brak części nasiąkliwych. Zwiększona odporność na uszkodzenia 
mechaniczne. Zwiększona odporność na tłuszcze zwierzęce. Zawieszany              
na ramionach na szelkach krzyżowych.

Description:

Strong construction front apron. Very high quality TPU polyurethane foil. No seams. 
No soaking parts. Increased resistance to mechanical damage. Increased 
resistance to animal fats. Hanged on the shoulders of cross braces. 

Model 099/TPU

Rozmiary / Sizes:

100/100, 110/100, 120/100, 130/100, 
140/100

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343, -50ºC

TPU 380 g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Opis:

Lekkie zarękawki, nie krępujące ruchów. Dodatek do każdego rodzaju fartucha. 
Długość 60 cm. Guma ściągająca w nadgarstku i przedramieniu.

Description:

Light sleeves, no embarrassing movements. An addition to any type of apron. 
Length 60 cm. Stretching elastic in the wrist and forearm.

Model 002

Opis:

Stanowią uzupełnienie fartucha przedniego, rękawice z zarękawkami                   
są wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne, charakteryzują się wysoką 
szorstkością powierzchni roboczej.

Description:

The gloves with sleeves are complement the front apron. They are resistant             
to mechanical damage, characterized by the high roughness of the working part.

Model 043

Rozmiary / Sizes:

9, 10, 11

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343

Plavitex 350 g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Rozmiary / Sizes:

ok. 60 cm

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343, -50ºC

Plavitex 350 g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Fartuchy wodoochronne

Waterproof aprons

-50°C
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Model 4485

Opis:

Kurtka przeznaczona dla przemysłu spożywczego. Technika zgrzewania prądem 
wysokiej częstotliwości zwiększa wytrzymałość szwów. Model produkowany           
z lekkiej wodoochronnej, odpornej na tłuszcze, enzymy i soki trawienne tkaniny 
Aquaproof Food.

Description:

The jacket designated for food industry use. Technique of high-frequency welding  
increases the strength of the seams. Made of waterproof, lightweight, resistant to 
fats, enzymes and digestive juices fabric Aquqproof Food.

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 1186, EN 343, 
Atest PZH

Aquaproof Food 180 g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Odzież wodoochronna dla przemysłu spożywczego 

Waterproof clothing for food industry

PZH
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Opis:

Spodnie ogrodniczki przeznaczone dla przemysłu spożywczego. Technika 
zgrzewania prądem wysokiej częstotliwości zwiększa wytrzymałość szwów. Model 
produkowany z lekkiej wodoochronnej, odpornej na tłuszcze, enzymy i soki 
trawienne tkaniny Aquaproof Food.

Description:

The bibpants designated for food industry use. Technique of high-frequency 
welding increases the strength of the seams. Made of waterproof, lightweight, 
resistant to fats, enzymes and digestive juices fabric Aquaproof Food.

Model 4487

Opis:

Spodnie do pasa przeznaczone dla przemysłu spożywczego. Technika 
zgrzewania prądem wysokiej częstotliwości zwiększa wytrzymałość szwów. Model 
produkowany z lekkiej wodoochronnej, odpornej na tłuszcze, enzymy i soki 
trawienne tkaniny Aquaproof Food.

Description:

The waist trousers designated for food industry use. Technique of high-frequency 
welding increases the strength of the seams. Made of waterproof, light, resistant to 
fats, enzymes and digestive juices fabric called Aquaproof Food.

Model 4486

Opis:

Zarękawki uzupełniające do ubrania dla przemysłu spożywczego. Technika 
zgrzewania prądem wysokiej częstotliwości zwiększa wytrzymałość szwów. Model 
produkowany z lekkiej wodoochronnej, odpornej na tłuszcze, enzymy i soki 
trawienne tkaniny Aquaproof Food.

Description:

The sleeves for food industry garment. Technique of high-are complement 
frequency welding increases the strength of the seams. Made of waterproof, light, 
resistant to fats, enzymes and digestive juices fabric Aquaproof Food.

Model 4402

Rozmiary / Sizes:

one size

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 1186, EN 343,
Atest PZH

Aquaproof Food 180 g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 1186, EN 343,
Atest PZH

Aquaproof Food 180 g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 1186, EN 343,
Atest PZH

Aquaproof Food 180 g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Odzież wodoochronna dla przemysłu spożywczego 

Waterproof clothing for food industry

PZH

PZH

PZH



Odzież wodoochronna rybacka GLOSBE
Waterproof shing clothing GLOSBE
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Opis:

Kurtka kangurka wykonana techniką obustronnego zgrzewania, która zwiększa 
wytrzymałość szwów, materiał odporny na słoną wodę, grubość materiału 
zwiększa wytrzymałość produktu.

Description:

The smock made of the technique of double welding, which increases the 
strength of the seams. Salt water resistant material, material thickness increases the 
strength of the product.

Model 1066

Opis:

Spodnie ogrodniczki wykonane techniką obustronnego zgrzewania, która 
zwiększa wytrzymałość szwów, materiał odporny na słoną wodę, grubość 
materiału zwiększa wytrzymałość produktu.

Description:

The bibpants made of the technique of double welding, which increases the 
strength of the seams. Salt water resistant material, material thickness increases the 
strength of the product.

Model 006

Opis:

Kurtka kangurka wykonana techniką obustronnego zgrzewania, która zwiększa 
wytrzymałość szwów. Produkt o zwiększonej odporności na słoną wodę. 
Połączenie dwóch materiałów tworzy produkt optymalnie lekki a zarazem 
wytrzymały w miejscach narażonych na przetarcia.

Description:

The smock made of the technique of double welding, which increases the 
strength of the seams. The product has increased salt water resistance. The 
combination of two materials creates a product that is lightweight and durable in 
areas subject to abrasion.

Model 1044

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343

Plavitex HD 700 g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343

Plavitex HD 700 g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343

Plavitex HD 700g/m  / Plavitex 350g/m² ²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Odzież wodoochronna rybacka

Waterproof shing clothing
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Model 004

Opis:

Spodnie ogrodniczki wykonane techniką obustronnego zgrzewania, która 
zwiększa wytrzymałość szwów. Materiał o zwiększonej odporności na słoną wodę. 
Zastosowanie dwóch rodzajów materiału powoduje, że produkt jest optymalnie 
lekki a zarazem wytrzymały.

Description:

The bibpants made of the technique of double welding, which increases the 
strength of the seams. The product has increased salt water resistance. The 
combination of two materials creates a product that is optimal lightweight and 
resistant.

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343

Plavitex HD 700g/  / Plavitex 350g/m² m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Model 1044/D

Opis:

Kurtka kangurka wykonana techniką obustronnego zgrzewania, która zwiększa 
wytrzymałość szwów, materiał odporny na słoną wodę, połączenie materiałów 
tworzy produkt optymalnie lekki a zarazem wytrzymały w miejscach narażonych 
na przetarcia. Odpowiednio dobrana długość kangurki zabezpiecza uda i nogi 
użytkownika.

Description:

The smock made of the technique of double welding, which increases the 
strength of the seams. The product has increased salt water resistance. The 
combination of two materials creates a product that is lightweight and durable in 
areas subject to abrasion. Properly chosen jacket length secures the thigh and 
legs of the user.

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343

Plavitex HD 700g/  / Plavitex 350g/m² m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Model 1044/W

Opis:

Kurtka kangurka wykonana techniką obustronnego zgrzewania, która zwiększa 
wytrzymałość szwów, materiał o zwiększonej odporności na słoną wodę, 
połączenie materiałów tworzy produkt optymalnie lekki a zarazem wytrzymały      
w miejscach narażonych na przetarcia, dodatkowe wzmocnienie na piersi 
wzmacnia produkt na przetarcia mechaniczne.

Description:

The smock made of the technique of double welding, which increases the 
strength of the seams. The product has increased salt water resistance. The 
combination of two materials creates a product that is lightweight and durable in 
areas subject to abrasion. Additional reinforcement on the breast strenghtens the 
product against mechanical abrasions.

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343

Plavitex HD 700g/  / Plavitex 350g/m² m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Odzież wodoochronna rybacka

Waterproof shing clothing
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Opis:

Kurtka wykonana techniką obustronnego zgrzewania, która zwiększa 
wytrzymałość szwów. Materiał o zwiększonej odporności na słoną wodę. 
Połączenie dwóch rodzajów materiału tworzy produkt optymalnie lekki a zarazem 
wytrzymały w miejscach narażonych na przetarcia. Kurtka wyposażona w zamek, 
który zwiększa komfort użytkowania.

Description:

The jacket made of the technique of double welding, which increases the strength 
of the seams. The product has increased salt water resistance. The combination of 
two materials creates a product that is lightweight and durable in areas subject to 
abrasion. The jacket is equipped with a zip, which increases comfort of use.

Model 1055

Opis:

Spodnie ogrodniczki wykonane techniką obustronnego zgrzewania, która 
zwiększa wytrzymałość szwów. Materiał o zwiększonej odporności na słoną wodę. 
Połączenie dwóch rodzajów materiału powoduje, że produkt jest optymalnie lekki 
a zarazem wytrzymały. Wzmocnienia na kolanach dodatkowo zabezpieczają 
przed przetarciem.

Description:

The bibpants made of the technique of double welding, which increases the 
strength of the seams. The product has increased salt water resistance. The 
combination of two materials creates a product that is optimal lightweight and 
resistant. The reinforcements on the knees are additional protection against 
abrasion.

Model 005

Opis:

Kurtka zapinana na zamek, produkowana z dwóch rodzajów tkanin. Miejsca 
najbardziej narażone na uszkodzenia mechaniczne wykonane są z bardzo 
wytrzymałej tkaniny Seal Skin, a dla zwiększenia komfortu użytkowania 
zastosowano tkaninę Opalo. Produkt charakteryzuje się wysoką odpornością na 
słoną wodę, dlatego szczególnie dedykowany jest pracownikom wykonującym 
ciężkie prace rybackie w ekstremalnie trudnych warunkach na morzu.

Description:

Waterproof jacket is made of two types of fabric. The parts most exposed to 
mechanical damages are made of very resistant fabric Seal Skin, and to increase 
the comfort, the fabric OPALO has been used as well. Both fabrics have high 
parametres of resistance against salt water. The smock is recommended for 
people who work on high seas

Model 1133

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343

Plavitex HD 700g/  / Plavitex 350g/m² m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343

Plavitex HD 700g/  / Plavitex 350g/m² m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343

Opalo 700g/m² / Seal Skin 500g/m² 
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Odzież wodoochronna rybacka

Waterproof shing clothing
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Model 2233

Opis:

Kurtka zapinana na zamek, produkowana z bardzo wytrzymałej tkaniny Seal Skin. 
Tkanina ta charakteryzuje się  wysoką odpornością na słoną wodę. Produkt 
dedykowany jest szczególnie pracownikom wykonującym ciężkie prace rybackie 
w ekstremalnie trudnych warunkach na morzu, zapewniając ochronę przed 
silnym wiatrem i deszczem.

Description:

Waterproof jacket is made of very resistant fabric called Seal Skin. The fabric has 
high parametres of resistance against salt water. The smock is recommended for 
people who work on high seas, but also for those, who have manual shing labor 
and works at land in extreme weather conditions like rain and strong wind.

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343

Seal Skin 500g/m² 
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Model 2033

Opis:

Kurtka kangurka zakładana przez głowę,produkowana z bardzo wytrzymałej 
tkaniny Seal Skin. Tkanina ta charakteryzuje się wysoką odpornością na słoną 
wodę. Produkt dedykowany jest  szczególnie pracownikom wykonującym ciężkie 
prace rybackie w ekstremalnie trudnych warunkach na morzu, zapewniając 
ochronę przed silnym wiatrem i deszczem.

Description:

Waterproof smock is made of very resistant fabric called Seal Skin. The fabric has 
high parametres of resistance against salt water. The smock is recommended for 
people who work on high seas, but also for those, who have manual shing labor 
and works at land in extreme weather conditions like rain and strong wind.

Model 1033

Opis:

Kurtka kangurka zakładana przez głowę, produkowana z dwóch rodzajów tkanin. 
Miejsca najbardziej narażone na uszkodzenia mechaniczne wykonano z bardzo 
wytrzymałej tkaniny Seal Skin, a dla zwiększenia komfortu użytkowania 
zastosowano tkaninę Opalo. Produkt charakteryzuje się  wysoką odpornością na 
słoną wodę, dlatego szczególnie dedykowany jest pracownikom wykonującym 
ciężkie prace rybackie w ekstremalnie trudnych warunkach na morzu.

Description:

Waterproof smock is made of two types of fabric. The parts most exposed to 
mechanical damages are made of very resistant fabric Seal Skin, and to increase 
the comfort, the fabric OPALO has been used as well. Both fabrics have high 
parametres of resistance against salt water. The smock is recommended for 
people who work on high seas.

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343

Opalo 700g/m² / Seal Skin 500g/m² 
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343

Seal Skin 500g/m² 
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Odzież wodoochronna rybacka

Waterproof shing clothing



- 54 -

Opis:

Kurtka typu kangurka zakładana przez głowę, produkowana z bardzo 
wytrzymałej tkaniny Plavitex HD. Tkanina ta charakteryzuje się wysoką 
odpornością na słoną wodę. Produkt dedykowany jest  szczególnie pracownikom 
wykonującym ciężkie prace rybackie w ekstremalnie trudnych warunkach na 
morzu, zapewniając ochronę przed silnym wiatrem i deszczem.

Description:

Waterproof smock is made of very resistant fabric Plavitex HD. The fabric has high 
parametres of resistance against salt water. The smock is recommended for 
people who work on high seas, but also for those, who have manual shing labor 
and works at land in extreme weather conditions like rain and strong wind.

Model 3044

Opis:

Kurtka typu kangurka zakładana przez głowę, produkowana z bardzo 
wytrzymałej tkaniny Plavitex HD. Tkanina ta charakteryzuje się wysoką 
odpornością na słoną wodę. Produkt dedykowany jest  szczególnie pracownikom 
wykonującym ciężkie prace rybackie w ekstremalnie trudnych warunkach na 
morzu, zapewniając ochronę przed silnym wiatrem i deszczem.

Description:

Waterproof smock is made of very resistant fabric Plavitex HD. The fabric has high 
parametres of resistance against salt water. The smock is recommended for 
people who work on high seas, but also for those, who have manual shing labor 
and works at land in extreme weather conditions like rain and strong wind.

Model 3066

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343
Kolory / Colours:

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343

Plavitex HD 700g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Odzież wodoochronna rybacka

Waterproof shing clothing

Plavitex HD 700 g/m²
Materiał / Fabric:
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Model 3144

Opis:

Kurtka zapinana na zamek, produkowana z bardzo wytrzymałej tkaniny Opalo. 
Tkanina ta charakteryzuje się wysoką odpornością na słoną wodę. Produkt 
dedykowany jest szczególnie pracownikom wykonującym ciężkie prace rybackie 
w ekstremalnie trudnych warunkach na morzu, zapewniając ochronę przed 
silnym wiatrem i deszczem.

Description:

Waterproof jacket with zip is made of very resistant fabric called OPALO. The fabric 
has high parametres of resistance against salt water. The jacket is recommended 
for people who work on high seas, but also for those, who have manual shing 
labor and works at land in extreme weather conditions  like rain and strong wind. 

Model 3077

Opis:

Kurtka typu kangurka zakładana przez głowę, produkowana z wytrzymałej 
tkaniny charakteryzującej się trudnopalnością oraz wysoką odpornością na słoną 
wodę. Produkt dedykowany jest szczególnie pracownikom wykonującym ciężkie 
prace rybackie w ekstremalnie trudnych warunkach na morzu, zapewniając 
ochronę przed silnym wiatrem i deszczem. 

Description:

Waterproof smock is made of very resistant fabric with high parametres of 
resistance against salt water and ame retardant features as well. The smock is 
recommended for people who work on high seas, but also for those, who have 
manual shing labor and works at land in extreme weather conditions  like rain and 
strong wind. 

Model 3088

Opis:

Kurtka typu kangurka zakładana przez głowę, produkowana z wytrzymałej 
tkaniny na podkładzie z bawełny, co znacznie zwiększa komfort użytkowania. 
Tkanina      ta charakteryzuje się trudnopalnością oraz wysoką odpornością na 
słoną wodę. Produkt dedykowany jest szczególnie pracownikom wykonującym 
ciężkie prace rybackie w ekstremalnie trudnych warunkach na morzu, 
zapewniając ochronę przed silnym wiatrem i deszczem. 

Description:

Waterproof smock made of very resistant fabric with cotton substrate that offers 
you comfortable work. The fabric has high parametres of resistance against salt 
water and ame retardant features as well. The smock is recommended for 
people who work on high seas, but also for those, who have manual shing labor 
and works at land in extreme weather conditions  like rain and strong wind. 

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343

PVC/Cotton (Offshore)560g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343

PVC/Polyester (Offshore) 325g/m² 
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343

Opalo 700g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Odzież wodoochronna rybacka

Waterproof shing clothing
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Opis:

Kurtka zapinana na zamek, produkowana z bardzo wytrzymałej tkaniny Opalo. 
Tkanina ta charakteryzuje się wysoką odpornością na słoną wodę. Produkt 
dedykowany jest szczególnie pracownikom wykonującym ciężkie prace rybackie 
w ekstremalnie trudnych warunkach na morzu, zapewniając ochronę przed 
silnym wiatrem i deszczem.

Description:

Waterproof jacket with zip is made of very resistant fabric called OPALO. The fabric 
has high parametres of resistance against salt water. The jacket is recommended 
for people who work on high seas, but also for those, who have manual shing 
labor and works at land in extreme weather conditions  like rain and strong wind. 

Model 3166

Opis:

Kurtka zapinana na zamek,  produkowana z  wyt rzymałej  tkaniny 
charakteryzującej się wysoką odpornością na słoną wodę. Produkt dedykowany 
jest szczególnie pracownikom wykonującym ciężkie prace rybackie w 
ekstremalnie trudnych warunkach na morzu, zapewniając ochronę przed silnym 
wiatrem i deszczem.

Description:

Waterproof jacket with zip is made of very resistant fabric with high parametres of 
resistance against salt water. The jacket is recommended for people who work on 
high seas, but also for those, who have manual shing labor and works at land in 
extreme weather conditions  like rain and strong wind. 

Model 3177

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343

Opalo 700g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343
Kolory / Colours:

Model 3188

Opis:

Kurtka zapinana na zamek, produkowana z wytrzymałej tkaniny na podkładzie       
z bawełny, co znacznie zwiększa komfort użytkowania. Tkanina ta charakteryzuje 
się wysoką odpornością na słoną wodę. Produkt dedykowany jest szczególnie 
pracownikom wykonującym ciężkie prace rybackie w ekstremalnie trudnych 
warunkach na morzu, zapewniając ochronę przed silnym wiatrem i deszczem.

Description:

Waterproof jacket with zip is made of very resistant fabric with cotton substrate 
that offers you comfortable work. The fabric has high parametres of resistance 
against salt water. The jacket is recommended for people who work on high seas, 
but also for those, who have manual shing labor and works at land in extreme 
weather conditions  like rain and strong wind. 

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343
Kolory / Colours:

Odzież wodoochronna rybacka

Waterproof shing clothing

PVC/Polyester (Offshore) 325g/m² 
Materiał / Fabric:

PVC/Cotton (Offshore)560g/m²
Materiał / Fabric:
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Model 3266

Opis:

Kurtka z kapturem i wiatrołapami w rękawach, zakładana przez głowę, zapinana 
pod szyją na dwie napy. Model produkowany z wodoochronnej, wytrzymałej 
tkaniny Plavitex Heavy Duty, przeznaczony do użytku przy pracach rybackich       
w trudnych warunkach na morzu. Zapewnia skuteczną ochronę przed wiatrem, 
deszczem i słoną wodą.

Description:

The smock is made with hood, sleeves with wind-cuff and fastened with 2 snaps at 
front part. The fabric used for production is called Plavitex Heavy Duty as it is a 
strong waterproof fabric recommended for shing industry and for hard work 
conditions at sea. Thanks to double welded high frequency seams the product 
protects against rain and wind and salt water.

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343
Kolory / Colours:

Model 3288

Opis:

Kurtka morska zapinana na zamek, produkowana z wytrzymałej tkaniny Plavitex 
HD posiada kaptur z tkaniny PU, co znacznie zwiększa komfort użytkowania. 
Tkaniny te charakteryzują się wysoką odpornością na słoną wodę. Produkt 
dedykowany jest szczególnie pracownikom wykonującym ciężkie prace rybackie 
w ekstremalnie trudnych warunkach na morzu.

Description:

Zippered sea jacket made of durable Plavitex HD fabric has a hood made of PU 
fabric, which signicantly increases the comfort of use. These fabrics are 
characterized by high resistance to salt water. The product is dedicated especially 
to employees who perform heavy shing jobs in extremely difcult conditions at 
sea.

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343
Kolory / Colours:

Opis:

Spodnie ogrodniczki produkowane z dwóch rodzajów tkanin. Miejsca najbardziej 
narażone na uszkodzenia mechaniczne wykonane są z tkaniny Seal Skin, a dla 
zwiększenia komfortu użytkowania  zastosowano tkaninę Opalo. Produkt 
charakteryzuje się wysoką odpornością na słoną wodę dlatego szczególnie 
dedykowany jest pracownikom wykonującym ciężkie prace rybackie w 
ekstremalnie trudnych warunkach na morzu.

Description:

Waterproof bibpants are made made of two types of fabric. The parts most 
exposed to mechanical damages are made of very resistant fabric Seal Skin, and 
the fabric OPALO to increase the comfort. Both fabrics have high parametres of 
resistance against salt water and ame retardant features as well. The bibpants 
are recommended for people who work on high seas.

Model 003

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343

Opalo 700g/m² / Seal Skin 500g/m² 
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Odzież wodoochronna rybacka

Waterproof shing clothing

Plavitex HD 700 g/m²
Materiał / Fabric:

Plavitex HD 700 g/m²
Materiał / Fabric:
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Opis:

Spodnie ogrodniczki produkowane bardzo wytrzymałej z tkaniny Seal Skin. 
Tkanina ta charakteryzuje się wysoką odpornością na słoną wodę. Produkt 
dedykowany jest szczególnie pracownikom wykonującym ciężkie prace rybackie 
w ekstremalnie trudnych warunkach na morzu, zapewniając ochronę przed 
silnym wiatrem i deszczem.

Description:

Waterproof bibpants are made of very resistant fabric called Seal Skin. The fabric 
has high parametres of resistance against salt water. The bibpants are 
recommended for people who work on high seas, but also for those, who have 
manual shing labor and works at land in extreme weather conditions like rain and 
strong wind.

Model 2003

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343
Kolory / Colours:

Opis:

Spodnie ogrodniczki produkowane z bardzo wytrzymałej tkaniny Plavitex HD. 
Tkanina ta charakteryzuje się wysoką odpornością na słoną wodę. Produkt 
dedykowany jest szczególnie pracownikom wykonującym ciężkie prace rybackie 
w ekstremalnie trudnych warunkach na morzu, zapewniając ochronę przed 
silnym wiatrem i deszczem.

Description:

Waterproof bibpants are made of very resistant fabric Plavitex HD. The fabric has 
high parametres of resistance against salt water. The bibpants are recommended 
for people who work on high seas, but also for those, who have manual shing 
labor and works at land in extreme weather conditions like rain and strong wind.

Model 3004

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343
Kolory / Colours:

Model 3007

Opis:

Spodnie ogrodniczki produkowane z wytrzymałej tkaniny charakteryzującej         
się wysoką odpornością na słoną wodę. Produkt dedykowany jest szczególnie 
pracownikom wykonującym ciężkie prace rybackie w ekstremalnie trudnych 
warunkach na morzu, zapewniając ochronę przed silnym wiatrem i deszczem. 

Description:

Waterproof bibpants are made of very resistant fabric with high parametres of 
resistance against salt water. The bibpants are recommended for people who 
work on high seas, but also for those, who have manual shing labor and works at 
land in extreme weather conditions like rain and strong wind.

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343
Kolory / Colours:

Odzież wodoochronna rybacka

Waterproof shing clothing

Seal Skin 500g/m² 
Materiał / Fabric:

Plavitex HD 700 g/m²
Materiał / Fabric:

PVC/Polyester (Offshore) 325g/m² 
Materiał / Fabric:
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Model 3008

Opis:

Spodnie ogrodniczki produkowane z wytrzymałej tkaniny na podkładzie                  
z bawełny, co znacznie zwiększa komfort użytkowania. Tkanina ta charakteryzuje 
się wysoką odpornością na słoną wodę. Produkt dedykowany jest szczególnie 
pracownikom wykonującym ciężkie prace rybackie w ekstremalnie trudnych 
warunkach na morzu, zapewniając ochronę przed silnym wiatrem i deszczem.

Description:

Waterproof bibpants are made of very resistant fabric with cotton substrate that 
offers you comfortable work. The fabric has high parametres of resistance against 
salt water. The bibpants are recommended for people who work on high seas, but 
also for those, who have manual shing labor and works at land in extreme 
weather conditions like rain and strong wind.

Model 3206

Opis:

Spodnie ogrodniczki z regulowanymi szelkami z elastycznej, szerokiej gumy. Model 
produkowany z  wodoochronnej, wytrzymałej tkaniny Plavitex Heavy Duty, 
przeznaczony do użytku przy pracach rybackich w trudnych warunkach              
na morzu. Zapewnia skuteczną ochronę przed wiatrem, deszczem i słoną wodą.

Description:

The smock is made with adjustable elasticated braces. The fabric used for 
production is called Plavitex Heavy Duty as it is a strong waterproof fabric 
recommended for shing industry and for hard work conditions at sea. Thanks to 
double welded high frequency seams the product protects against rain and wind 
and salt water.

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343
Kolory / Colours:

Model 108-1

Opis:

Fartuch przedni wykonany z bardzo wytrzymałej tkaniny Plavitex HD. Tkanina        
ta charakteryzuje się wysoką odpornością na słoną wodę. Produkt dedykowany 
jest szczególnie pracownikom wykonującym wszelkie prace rybackie. Przód 
fartucha został dodatkowo wzmocniony, co stanowi jeszcze większą ochronę 
użytkownika i zwiększa wytrzymałość produktu na uszkodzenia mechaniczne.

Description:

The apron is made of very resistant fabric Plavitex HD. The fabric has high 
parametres of resistance against salt water. The apron is recommended for shing 
industry. The front avtive panel has been reinforced for your better protection and 
better resistance against mechanical risks.

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343
Kolory / Colours:

Rozmiary / Sizes:

120/120

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343
Kolory / Colours:

Odzież wodoochronna rybacka

Waterproof shing clothing

PVC/Cotton (Offshore)560g/m²
Materiał / Fabric:

Plavitex HD 700 g/m²
Materiał / Fabric:

Plavitex HD 700 g/m²
Materiał / Fabric:
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Opis:

Fartuch przedni wykonany z bardzo wytrzymałej tkaniny Seal Skin. Tkanina             
ta charakteryzuje się wysoką odpornością na słoną wodę. Produkt dedykowany 
jest szczególnie pracownikom wykonującym wszelkie prace rybackie. Przód 
fartucha został dodatkowo wzmocniony, co stanowi jeszcze większą ochronę 
użytkownika i zwiększa wytrzymałość produktu na uszkodzenia mechaniczne.

Description:

The apron is made of very resistant fabric Seal Skin. The fabric has high parametres 
of resistance against salt water. The apron is recommended for shing industry. The 
front avtive panel has been reinforced for your better protection and better 
resistance against mechanical risks.

Model 108-2

Opis:

Narękawki wodoochronne wykonane z bardzo wytrzymałej tkaniny Plavitex HD. 
Tkanina ta charakteryzuje się wysoką odpornością na słoną wodę. Produkt 
dedykowany jest szczególnie pracownikom wykonującym wszelkie prace 
rybackie. Stanowi uzupełnienie fartucha przedniego.

Description:

Armlets are made of very resistant and strong fabric Plavitex HD. The fabric has 
high parametres of resistance against salt water. The apron is recommended for 
shing industry. It's a good complement of front apron.

Model 002-1

Model 043-1

Opis:

Narękawki wodoochronne wykonane z bardzo wytrzymałej tkaniny Plavitex HD. 
Tkanina ta charakteryzuje się wysoką odpornością na słoną wodę. Produkt 
dedykowany jest szczególnie pracownikom wykonującym wszelkie prace 
rybackie, chroniąc ich dłonie i przedramienia. Stanowi uzupełnienie fartucha 
przedniego.

Description:

Armlets with gloves are made of very resistant and strong fabric Plavitex HD. The 
fabric has high parametres of resistance against salt water. The apron is 
recommended for shing industry to protect hands and arms. It's a good 
complement of front apron.

Rozmiary / Sizes:

120/120

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343

Seal Skin 500g/m² 
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Rozmiary / Sizes:

one size

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343
Kolory / Colours:

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343
Kolory / Colours:

Odzież wodoochronna rybacka

Waterproof shing clothing

Plavitex HD 700 g/m²
Materiał / Fabric:

Plavitex HD 700 g/m²
Materiał / Fabric:



Spodniobuty i wodery PROS
Chest waders and thigh waders PROS



Opis:

Spodniobuty o standardowym kroju. Model produkowany z wodoochronnej, 
wytrzymałej tkaniny powlekanej Plavitex Heavy Duty. Zapewniają skuteczną  
ochronę przed wodą. Technika obustronnego zgrzewania zwiększa wytrzymałość 
szwów. Kieszeń wewnętrzna ułatwia przechowywanie dokumentów.

Description:

Standard shape chest waders have been made of waterproof, strong, coated 
fabric Plavitex Heavy Duty. It's a good protection against water. Made of the 
technique of double welding, which increases the strength of the seams. The inner 
pocket makes it easy to store documents.

Model SB01

Rozmiary / Sizes:

39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48Plavitex HD 700g/m² 
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Spodniobuty i wodery

Chest waders and thigh waders 

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343

Opis:

Spodniobuty przeznaczone do użytku podczas wypraw wędkarskich                          
i przy wszelkich pracach rybackich. Zapewniają skuteczną ochronę nóg przed 
wodą i błotem. Technika obustronnego zgrzewania zwiększa wytrzymałość 
szwów. Wodoodporna tkanina powlekana Plavitex Cotton w maskującym 
nadruku sprawia, że produkt staje się mniej widoczny dla zwierzyny w lesie.

Description:

The chest waders is designed for use during shing trips and for all shing activities. 
They provide effective protection of legs against water and mud. The chest 
waders are made of the technique of double welding,which increases the 
strength of the seams. The waterproof coated fabric Plavitex Cotton in the masked 
print makes the product less visible to the game in the forest.

Model SB01/CAM

Rozmiary / Sizes: 

39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343

Plavitex Cotton 540g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:
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Opis:

Spodniobuty przeznaczone do użytku podczas wypraw wędkarskich                          
i przy wszelkich pracach rybackich. Zapewniają skuteczną ochronę nóg przed 
wodą i błotem. Technika obustronnego zgrzewania zwiększa wytrzymałość 
szwów. Wodoodporna tkanina powlekana Plavitex Heavy Duty w maskującym 
nadruku sprawia, że produkt staje się mniej widoczny dla zwierzyny w lesie.

Description:

The chest waders is designed for use during shing trips and for all shing activities. 
They provide effective protection of legs against water and mud. The chest 
waders are made of the technique of double welding,which increases the 
strength of the seams. The waterproof coated fabric Plavitex  in the  Heavy Duty
masked print makes the product less visible to the game in the forest.

Model SB01/CAM

Rozmiary / Sizes: 

39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343

Plavitex HD 700g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:
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Model SBM01 FLUO

Opis:

Spodniobuty ochronne produkowane z wodoochronnej, wytrzymałej tkaniny 
powlekanej Plavitex Fluo HD. Zapewniają skuteczną ochronę przed wodą. Kieszeń 
wewnętrzna ułatwia przechowywanie dokumentów. Wkładka antyprzebiciowa 
dla pracowników brodzących w nieczystościach, narażonych na przebicia 
podeszwy. Nosek zwiększa bezpieczeństwo palców stóp, zmniejszając ryzyko       
ich urazów. 

Description:

Safety chest waders are made of waterproof, strong, coated fabric Plavitex Fluo 
HD. It's a good protection against water. The inner pocket makes it easy to store 
documents. Puncture-protect insert for workers wading in the refuses, exposed to 
puncture the soles. The model increases the safety of your toes, reducing the risk of 
injury.

Rozmiary / Sizes:

39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

Normy / Norms:

EN ISO EN ISO 13688, EN 34320345, 

Plavitex HD Fluo 700g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Spodniobuty i wodery

Chest waders and thigh waders 

Model SBM01B

Opis:

Spodniobuty ochronne. Model produkowany z wodoochronnej, wytrzymałej 
tkaniny powlekanej Plavitex Heavy Duty. Zapewniają skuteczną ochronę przed 
wodą. Kieszeń wewnętrzna ułatwia przechowywanie dokumentów. Wkładka 
antyprzebiciowa dla pracowników brodzących w nieczystościach, narażonych 
na przebicia podeszwy. Nosek zwiększa bezpieczeństwo palców stóp, 
zmniejszając ryzyko ich urazów. 

Description:

Safery chest waders have been made of waterproof, strong, coated fabric 
Plavitex Heavy Duty. It's a good protection against water.  The inner pocket makes 
it easy to store documents. Puncture-protect insert for workers wading in the 
refuses, exposed to puncture the soles. The model increases the safety of your toes, 
reducing the risk of injury.

Rozmiary / Sizes:

39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

Normy / Norms:

EN ISO EN ISO 13688, EN 34320345, 

Plavitex HD 700g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

S5
SRC

S5
SRC

Model SBP01

Opis:

Spodniobuty produkowane są z wodoochronnej, wytrzymałej tkaniny powlekanej 
Plavitex Heavy Duty. Zapewniają skuteczną  ochronę przed wodą. Guma 
ściągająca dopasowująca rozmiar do obwodu klatki piersiowej. Technika 
obustronnego zgrzewania zwiększa wytrzymałość szwów. Kieszeń wewnętrzna 
ułatwia przechowywanie dokumentów.

Description:

Chest waders have been made of waterproof, strong, coated fabric Plavitex 
Heavy Duty. It's a good protection against water. The astringent rubber matches 
the size to the chest circumference. Made of the technique of double welding, 
which increases the strength of the seams. The inner pocket makes it easy to store 
documents.

Rozmiary / Sizes:

39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48Plavitex HD 700g/m² 
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343



- 64 -

Opis:

Spodniobuty produkowane z wodoochronnego, bardzo wytrzymałego tworzywa 
nowej generacji Rubber, nie wymagającego konserwacji. Wierzchnia warstwa     
o małym tarciu zmniejsza ryzyko przecięcia i przebicia. Guma ściągająca 
dopasowująca rozmiar do obwodu klatki piersiowej. Technika obustronnego 
zgrzewania zwiększa wytrzymałość szwów. Kieszeń wewnętrzna ułatwia 
przechowywanie dokumentów.

Description:

The chest waders are made of waterproof, very strong new generation material 
Rubber that not requiring conservation. Top layer with low friction reduces the risk 
of intersection and puncture. The astringent rubber matches the size to the chest 
circumference. Made of the technique of double welding, which increases the 
strength of the seams. The inner pocket makes it easy to store documents.

Model SB01 STRONG

Rozmiary / Sizes:

40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47Rubber 
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Spodniobuty i wodery

Chest waders and thigh waders 

O4 FO
SRA

Opis:

Spodniobuty profesionalne. Model produkowany z wodoochronnej, wytrzymałej, 
antyelektrostatycznej tkaniny powlekanej Plavitex Heavy Duty Antistatic. Technika 
obustronnego zgrzewania zwiększa wytrzymałość szwów. Kieszeń wewnętrzna.

Description:

Professional chest waders have been made of waterproof antistatic, strong, 
coated fabric Plavitex Heavy Duty Antistatic. Made of the technique of double 
welding, which increases the strength of the seams. Inner pocket.

Model SBA01B

Rozmiary / Sizes:

40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Normy / Norms:

EN ISO EN ISO 13688, EN 343,20347, 
EN 1149-5

Plavitex HD Antistatic 700g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343
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Spodniobuty i wodery

Chest waders and thigh waders 

Model SB01-J

Opis:

Młodzieżowe spodniobuty produkowane z tkaniny Plavitex Heavy Duty                   
o obniżonej gramaturze, zapewniającej juniorom komfort użytkowania. 
Doskonale chronią przed wodą lub wilgotną ziemią. Posiadają elastyczne 
wymienne szelki i regulację w pasie. Model przeznaczony jest dla aktywnych 
juniorów, dla których wszelkie aktywności w terenie i nad wodą są pasją.

Description:

The junior’s chest waders are made with Plavitex Heavy Duty fabric with lighter 
weight to offer more comfortbale use for juniors. Waders offers you a good 
protection aginst water and wet ground. The product has adjustable and 
replaceable elastic braces and waist regulation. The waders have been designed 
for active juniors who like every outdoor or water activities.

Rozmiary / Sizes:

36, 37, 38, 39, 40, 41

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343,

Plavitex HD 500g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Model SB01-D

Opis:

Damskie spodniobuty są produkowane z tkaniny Plavitex Heavy Duty o obniżonej 
gramaturze, zapewniającej paniom komfort użytkowania. Doskonale chronią 
przed wodą lub wilgotną ziemią. Posiadają elastyczne wymienne szelki i regulację 
w pasie. Model przeznaczony jest dla aktywnych pań, dla których wszelkie prace 
w ogrodzie lub wędkowanie są pasją.

Description:

The ladie’s chest waders are made with Plavitex Heavy Duty fabric with lighter 
weight to offer more comfortbale use for women. Waders offers you a good 
protection aginst water and wet ground. The product has adjustable and 
replaceable elastic braces and waist regulation. Woman waders have been 
designed for active women who like garden activities or shing time.

Rozmiary / Sizes:

36, 37, 38, 39, 40, 41

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343,

Plavitex HD 500g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Opis:

Dziecięce spodniobuty z tkaniny Plavitex Heavy Duty o obniżonej gramaturze, 
zapewniającej dzieciom komfort użytkowania. Doskonale chronią przed wodą 
lub wilgotną ziemią. Posiadają elastyczne wymienne szelki i regulację w pasie. 
Model przeznaczony jest dla wszelkich aktywności na świeżym powietrzu.

Description:

The kid’s chest waders are made with Plavitex Heavy Duty fabric with lighter 
weight to offer more comfortbale use for kids. Waders offers you a good 
protection aginst water and wet ground. The product has adjustable and 
replaceable elastic braces and waist regulation. The waders have been designed 
for any kind of activity on open air area.

Model SB06

Rozmiary / Sizes:

22/23, 24/25, 26/27, 28/29, 30/31, 32/33, 
34/35

Plavitex HD 500g/m²
Materiał / Fabric:

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343 Kolory / Colours:
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Opis:

Typowe wodery zapewniają skuteczną ochronę nóg przed wodą. Technika 
obustronnego zgrzewania zwiększa wytrzymałość szwów.

Description:

The standard thigh waders provides effective protection of feet against water. 
Made of the technique of double welding, which increases the strength of the 
seams.

Model WR02

Rozmiary / Sizes:

39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48Plavitex HD 700g/m² 
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Spodniobuty i wodery

Chest waders and thigh waders 

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343

Opis:

Wodery zapewniają skuteczną ochronę nóg przed wodą i błotem. Technika 
obustronnego zgrzewania zwiększa wytrzymałość szwów. Wodoodporna tkanina 
powlekana Plavitex Cotton w maskującym nadruku sprawia, że produkt staje      
się mniej widoczny dla zwierzyny w lesie.

Description:

The thigh waders are designed for use during shing trips and for all shing 
activities. They provide effective protection of legs against water and mud. The 
chest waders are made of the technique of double welding, which increases the 
strength of the seams. The waterproof coated fabric Plavitex Cotton in the masked 
print makes the product less visible to the game in the forest.

Model WR02/CAM

Rozmiary / Sizes:

39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343

Plavitex Cotton 540g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Opis:

Wodery zapewniają skuteczną ochronę nóg przed wodą i błotem. Technika 
obustronnego zgrzewania zwiększa wytrzymałość szwów. Wodoodporna tkanina 
powlekana Plavitex Heavy Duty w maskującym nadruku sprawia, że produkt staje      
się mniej widoczny dla zwierzyny w lesie.

Description:

The thigh waders are designed for use during shing trips and for all shing 
activities. They provide effective protection of legs against water and mud. The 
chest waders are made of the technique of double welding, which increases the 
strength of the seams. The waterproof coated fabric Plavitex  in the  Heavy Duty
masked print makes the product less visible to the game in the forest.

Model WR02/CAM

Rozmiary / Sizes:

39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343

Plavitex 700g/mHD ²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:



- 67 -

Model WRM02 FLUO

Opis:

Wodery ochronne produkowane z wodoochronnej, wytrzymałej tkaniny 
powlekanej Plavitex Fluo HD. Zapewnia skuteczną ochronę przed wodą. Wkładka 
antyprzebiciowa dla pracowników brodzących w nieczystościach, narażonych 
na przebicia podeszwy. Nosek zwiększa bezpieczeństwo palców stopy, 
zmniejszając ryzyko ich urazów.

Description:

Safety thigh waders made of strong waterproof, coated fabric Plavitex Fluo HD. 
The product provides effective protection of the legs against water. Steel midsole 
for workers wading in the refuses, exposed to puncture the soles. The model 
increases the safety of your toes, reducing the risk of injury.

Opis:

Wzmocnione wodery. Model produkowany z wodoochronnej, wytrzymałej 
tkaniny powlekanej Plavitex Heavy Duty. Zapewniają skuteczną ochronę nóg 
przed wodą. Technika obustronnego zgrzewania zwiększa wytrzymałość szwów.

Description:

The thigh waders made of strong waterproof, coated fabric Plavitex Heavy Duty. 
The product provides effective protection of the legs against water. Made of the 
technique of double welding, which increases the strength of the seams.

Model WRP02

Model WRM02B

Opis:

Wodery przeznaczone dla użytkowników pracujących w warunkach wysokiej 
wilgotności oraz w wodzie, szczególnie dla wędkarzy i rybaków. Polecane do prac 
w warunkach braku widoczności podłoża lub dna. Zabezpieczają stopę 
użytkownika przed ryzykiem przekłucia.

Description:

The thigh waders provides effective protection of the legs against water. Made of 
the technique of double welding, which increases the strength of the seams. For 
workers wading in the refuses, exposed to puncture the soles. The model increases 
the safety of your toes, reducing the risk of injury.

Rozmiary / Sizes:

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

Normy / Norms:

EN ISO EN ISO 13688, EN 34320345, 

Plavitex HD Fluo 700g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

S5
SRC

Normy / Norms:

EN ISO EN ISO 13688, EN 34320345, 

Rozmiary / Sizes:

39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48Plavitex HD 700g/m² 
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Rozmiary / Sizes:

39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48Plavitex HD 700g/m² 
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Spodniobuty i wodery

Chest waders and thigh waders 

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343

S5
SRC
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Model SP03

Opis:

Spodnie wędkarskie zapewniają skuteczną ochronę przed wodą. Technika 
obustronnego zgrzewania zwiększa wytrzymałość szwów. Kalosze wgrzane         
na stałe.

Description:

The shing trousers provides effective protection against water. Made of the 
technique of double welding, which increases the strength of the seams. 
Permanently welded with wellingtons.

Rozmiary / Sizes:

39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47Plavitex HD 700g/m² 
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Opis:

Wodery produkowane z wodoochronnego, bardzo wytrzymałego tworzywa 
nowej generacji Rubber, nie wymagającego konserwacji. Wierzchnia warstwa      
o małym tarciu zmniejsza ryzyko przecięcia i przebicia. Technika obustronnego 
zgrzewania zwiększa wytrzymałość szwów.

Description:

The thigh waders made of waterproof, very strong new generation brand Rubber 
that not requiring conservation. Front layer with low friction reduces the risk of 
intersection and puncture. Made of the technique of double welding, which 
increases the strength of the seams.

Model WR02 STRONG

Model WRA02B

Opis:

Wodery profesjonalne produkowane z wodoochronnej, wytrzymałej, 
antyelektrostatycznej tkaniny powlekanej Plavitex Heavy Duty Antistatic. Technika 
obustronnego zgrzewania zwiększa wytrzymałość szwów.

Description:

Professional thigh waders have been made of strong waterproof, coated, 
antistatic fabric Plavitex Heavy Duty Antistatic. Made of the technique of double 
welding, which increases the strength of the seams.

Rozmiary / Sizes:

40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Normy / Norms:

EN ISO EN ISO 13688, EN 343,20347, 
EN 1149-5

Plavitex HD Antistatic 700g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Rozmiary / Sizes:

40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47Rubber 
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

O4 FO
SRA

Spodniobuty i wodery

Chest waders and thigh waders 

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343

Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343
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Model KL09/L FILC

Opis:

Ocieplacze lcowe to idealny dodatek jako wkład do kalosza. Chroni przed 
zimnem. Możliwość wyjęcia z kalosza, wyprania, wyczyszczenia i ponownego 
zastosowania.

Description:

The felt made warmers are ideal as an insert for a galosh. Protects against the cold. 
Ability to remove from the galosh, wash, clean and reapply.

Opis:

Nogawice zapewniają skuteczną  ochronę przed brudem i wilgocią. Technika 
obustronnego zgrzewania zwiększa wytrzymałość szwów.

Description:

The trousers legs provides effective protection against dirt and moisture. Made of 
the technique of double welding, which increases the strength of the seams.

Model 507

Model 508

Opis:

Nogawice wodoochronne z wkładkami na nakolanniki, mocowane do paska     
za pomocą regulowanych zapięć. Model produkowany z wodoochronnej, 
wytrzymałej tkaniny Plavitex Heavy Duty. Produkt przeznaczony w szczególności 
do prac ogrodowych oraz przy zbiorach warzyw i owoców. Technika 
obustronnego zgrzewania zwiększa wytrzymałość szwów.

Description:

The protective legs need to be attached to belt with special fastening and knee-
pads are included.  The product has been been made on waterproof strong 
fabric Plavitex Heavy Duty. It's a good protection against water during garden 
works and fruits and vegetables harvest. High frequency welding makes seams 
stronger.

Rozmiary / Sizes:

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47Filc 300g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Rozmiary / Sizes:

39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48Plavitex HD 700g/m² 
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Rozmiary / Sizes:

one sizePlavitex 350g/m² 
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Spodniobuty i wodery

Chest waders and thigh waders 
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Model KL09/WR

Opis:

Ocieplacz do woderów w całości wykonany z najwyższej jakości lcu. Produkt 
stanowi uzupełnienie woderów. Przeznaczony jest do użytku w czasie 
wędkowania, jak i przy wszelkich pracach rybackich w chłodne dni, bardzo 
dobrze chroniąc stopy użytkownika przed zimnem.

Description:

Warmers for thigh waders entirely made of the highest quality felt. The product 
complements the waders. It is intended for use during shing as well as for all shing 
work on cold days, very well protecting the user's feet from the cold.

Opis:

Ocieplacze lcowe to idealny dodatek jako wkład do kalosza. Chroni przed 
zimnem. Możliwość wyjęcia z kalosza, wyprania, wyczyszczenia i ponownego 
zastosowania.

Description:

The felt made warmers are ideal as an insert for a galosh. Protects against the cold. 
Ability to remove from the galosh, wash, clean and reapply.

Model KL09/S FILC

Model KL09/SB

Opis:

Ocieplacz do spodniobutów produkowany z najwyższej jakości surowców. Góra 
produktu wykonana jest z pikowanej ociepliny, od wysokości kolan zastosowano 
lc. Produkt stanowi uzupełnienie spodniobutów. Przeznaczony jest do użytku       
w czasie wędkowania, jak i przy wszelkich pracach rybackich w chłodne dni, 
bardzo dobrze chroniąc użytkownika przed zimnem.

Description:

Warming insert trousers produced from the highest quality raw materials. The top of 
the product is made of quilted insulation, felt is used from knee height. The product 
is a supplement to chest waders. It is intended for use during shing as well as for all 
shing works on cold days, very well protecting the user from the cold.

Rozmiary / Sizes:

39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48Filc 300g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Rozmiary / Sizes:

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47Filc 300g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Rozmiary / Sizes:

39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48Filc 300g/m²
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:

Spodniobuty i wodery

Chest waders and thigh waders 



Odzież wodoochronna FISHARP
Waterproof clothing FISHARP
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Model 001F

Opis:

Spodnie ogrodniczki wykonane techniką obustronnego zgrzewania, która  
zwiększa wytrzymałość szwów. Krój spodni został zaprojektowany z myślą                
o zwiększeniu wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne. Lekka, wodoodporna 
tkanina powlekana Flyer-Tex w maskującym nadruku sprawia, że użytkownik jest 
mniej widoczny w terenie.

Description:

The bibpants are made of the technique of double welding, which increases the 
strength of the seams. Pants are designed for increase resistance to mechanical 
damage. Lightweight waterproof coated fabric Flyer-Tex in the camo pattern 
print makes that the user  is less visible in the outdoor.

Opis:

Kurtka wykonana techniką obustronnego zgrzewania, która  zwiększa 
wytrzymałość szwów. Krój kurtki został zaprojektowany z myślą o zwiększeniu 
wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne. Lekka, wodoodporna tkanina 
powlekana Flyer-Tex w maskującym nadruku sprawia, że użytkownik jest mniej 
widoczny w terenie.

Description:

The jacket is made of the technique of double welding, which increases the 
strength of the seams. Jacket is designed for increase resistance to mechanical 
damage. Lightweight waterproof coated fabric Flyer-Tex in the camo pattern 
print makes that the user  is less visible in the outdoor.

Model 101F

Model 106F

Opis:

Płaszcz wykonany techniką obustronnego zgrzewania, która  zwiększa 
wytrzymałość szwów. Krój płaszcza został zaprojektowany z myślą o zwiększeniu 
wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne. Lekka, wodoodporna tkanina 
powlekana Flyer-Tex w maskującym nadruku sprawia, że użytkownik jest mniej 
widoczny w terenie.

Description:

The coat is made of the technique of double welding, which increases the strength 
of the seams. Coat is designed for increase resistance to mechanical damage. 
Lightweight waterproof coated fabric Flyer-Tex in the camo pattern print makes 
that the user  is less visible in the outdoor.

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62Flyer-Tex
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62Flyer-Tex
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62Flyer-Tex
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343

Odzież wodoochronna

Waterproof clothing



- 73 -

Model SBF01/CAM

Opis:

Spodniobuty przeznaczone do użytku podczas wypraw wędkarskich i przy 
wszelkich pracach rybackich. Zapewniają skuteczną ochronę nóg przed wodą      
i błotem. Technika obustronnego zgrzewania zwiększa wytrzymałość szwów. 
Wodoodporna tkanina powlekana Flyer-Tex w maskującym nadruku sprawia,      
że użytkownik jest mniej widoczny w terenie.

Description:

The chest waders are designed for use during shing trips and for all shing 
activities. They provide effective protection of legs against water and mud. The 
chest waders are made of the technique of double welding,which increases the 
strength of the seams. The waterproof coated fabric Flyer-Tex in the camo pattern 
print makes that the user  is less visible in the outdoor.

Opis:

Spodnie do pasa wykonane techniką obustronnego zgrzewania, która  zwiększa 
wytrzymałość szwów. Krój spodni został zaprojektowany z myślą o zwiększeniu 
wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne. Lekka, wodoodporna tkanina 
powlekana Flyer-Tex w maskującym nadruku sprawia, że użytkownik jest mniej 
widoczny w terenie.

Description:

The waist trousers are made of the technique of double welding, which increases 
the strength of the seams. Trousers are designed for increase resistance to 
mechanical damage. Lightweight waterproof coated fabric Flyer-Tex in the 
camo pattern print makes that the user  is less visible in the outdoor.

Model 112F

Model 101/001F

Opis:

Ubranie wykonane techniką obustronnego zgrzewania, która  zwiększa 
wytrzymałość szwów. Krój ubrania został zaprojektowany z myślą o zwiększeniu 
wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne. Lekka, wodoodporna tkanina 
powlekana Flyer-Tex w maskującym nadruku sprawia, że użytkownik jest mniej 
widoczny w terenie.

Description:

The garment is made of the technique of double welding, which increases the 
strength of the seams. Garment is designed for increase resistance to mechanical 
damage. Lightweight waterproof coated fabric Flyer-Tex in the camo pattern 
print makes that the user  is less visible in the outdoor.

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62Flyer-Tex
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343

Rozmiary / Sizes:

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62Flyer-Tex
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343

Rozmiary / Sizes:

39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47Flyer-Tex
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343

Odzież wodoochronna

Waterproof clothing
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Model WRF02

Opis:

Wodery przeznaczone do użytku podczas wypraw wędkarskich i przy wszelkich 
pracach rybackich. Zapewniają skuteczną ochronę nóg przed wodą i błotem. 
Technika obustronnego zgrzewania zwiększa wytrzymałość szwów. Model 
wykonany z lekkiej powlekanej tkaniny Flyer-Tex.

Description:

The thigh waders are designed for use during shing trips and for all shing 
activities. They provide effective protection of legs against water and mud. The 
chest waders are made of the technique of double welding,which increases the 
strength of the seams. The model is made of lightweight coated fabric Flyer-Tex.

Opis:

Spodniobuty przeznaczone do użytku podczas wypraw wędkarskich i przy 
wszelkich pracach rybackich. Zapewniają skuteczną ochronę nóg przed wodą     
i błotem. Technika obustronnego zgrzewania zwiększa wytrzymałość szwów. 
Model wykonany z lekkiej powlekanej tkaniny Flyer-Tex.

Description:

The chest waders are designed for use during shing trips and for all shing 
activities. They provide effective protection of legs against water and mud. The 
chest waders are made of the technique of double welding,which increases the 
strength of the seams. The model is made of lightweight coated fabric Flyer-Tex.

Model SBF01

Model WRF02/CAM

Opis:

Wodery przeznaczone do użytku podczas wypraw wędkarskich i przy wszelkich 
pracach rybackich. Zapewniają skuteczną ochronę nóg przed wodą i błotem. 
Technika obustronnego zgrzewania zwiększa wytrzymałość szwów. 
Wodoodporna tkanina powlekana Flyer-Tex w maskującym nadruku sprawia, że 
użytkownik jest mniej widoczny w terenie.

Description:

The thigh waders are designed for use during shing trips and for all shing 
activities. They provide effective protection of legs against water and mud. The 
chest waders are made of the technique of double welding,which increases the 
strength of the seams. The waterproof coated fabric Flyer-Tex in the camo pattern 
print makes that the user  is less visible in the outdoor.

Rozmiary / Sizes:

39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47Flyer-Tex
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343

Rozmiary / Sizes:

39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47Flyer-Tex
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343

Rozmiary / Sizes:

39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47Flyer-Tex
Materiał / Fabric:

Kolory / Colours:Normy / Norms:

EN ISO 13688, EN 343

Odzież wodoochronna

Waterproof clothing



PLAVITEX – a polyester-based waterproof fabric coated on one side with PVC. It is resistant to tearing and has 
waterproof stitching. Due to the unique chemical composition of the coating the fabric can withstand adverse 
weather conditions and bending at temperatures down to -50°C. The fabric meets the requirements of the EN 343 
standard, veried by tests conducted by a certied textile testing institute. 

PLAVITEX – tkanina wodoochronna na podkładzie poliestrowym, jednostronnie powlekana PVC. Charakteryzuje się 
odpornością na rozdzieranie i wodo-szczelnością szwów. Skład chemiczny powleczenia gwarantuje odporność 
tkaniny na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz zginanie w temperaturach do -50° C. Materiał spełnia wymogi 
normy EN 343, co potwierdzono w badaniach przeprowadzonych przez akredytowany instytut badań materiałów 
włókienniczych.

PLAVITEX HEAVY DUTY - a polyester-based waterproof fabric coated on one side with PVC. It is highly resistant to 
tearing and has waterproof stitching. Due to the unique chemical composition of the coating the fabric is extremely 
resistant to adverse weather conditions and bending at tempera-tures down to -50°C. The fabric meets the 
requirements of the EN 343 standard, veried by tests conducted by a certied textile testing institute.

PLAVITEX HEAVY DUTY - tkanina wodoochronna na podkładzie poliestrowym, jednostronnie powlekana PVC. 
Charakteryzuje się zwiększoną odpornością na rozdzieranie i wodoszczelnością szwów. Skład chemiczny 
powleczenia gwarantuje wyjątkową odporność tkaniny na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz zginanie           
w temperaturach do -50° C. Materiał spełnia wymogi normy EN 343, co potwierdzono w badaniach przeprowadzo-
nych przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych.

PLAVITEX HEAVY DUTY ANTISTATIC - a polyester-based waterproof fabric coated on one side with PVC. It is highly 
resistant to tearing and has waterproof stitching. Due to the unique chemical composition of the coating the fabric 
has antistatic properties and can withstand adverse weather conditions and bending at temperatures down to -
50°C. The fabric meets the requirements of the EN 343 and EN 1149-5 standards, veried by tests conducted by            
a certied textile testing institute.

PLAVITEX HEAVY DUTY ANTISTATIC - tkanina wodoochronna na podkładzie poliestrowym, jednostronnie powlekana 
PVC. Charakteryzuje się zwiększoną odpornością na rozdzieranie i wodoszczelnością szwów. Skład chemiczny 
powleczenia posiada właściwości antystatyczne i gwarantuje odporność tkaniny na niekorzystne warunki 
atmosferyczne oraz zginanie w temperaturach do -50° C. Materiał spełnia wymogi norm EN 343 oraz EN 1149-5,        
co potwierdzono w badaniach przeprowadzonych przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych.

PLAVITEX COTTON -  a cotton-based waterproof fabric coated on one side with PVC. It is resistant to tearing and has 
waterproof stitching. Due to the unique chemical composition of the coating the fabric can withstand adverse 
weather conditions and bending at temperatures down to -50°C. The fabric meets the requirements of the EN 343 
standard, which has been veried by tests conducted by a certied textile testing institute. 

PLAVITEX COTTON -  tkanina wodoochronna na bawełnianym podkładzie, jednostronnie powlekana PVC. 
Charakteryzuje się odpornością na rozdzieranie i wodoszczelnością szwów. Skład chemiczny powleczenia 
gwarantuje odporność tkaniny na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz zginanie w temperaturach do -50° C. 
Materiał spełnia wymogi normy EN 343, co potwierdzono w badaniach przeprowadzonych przez akredytowany 
instytut badań materiałów włókienniczych.

PLAVITEX FLUO - a polyester-based waterproof fabric coated on one side with PVC. It has high-visibility features and 
waterproof stitching, and is resistant to tearing. Due to the unique chemical composition of the coating the fabric 
can withstand adverse weather conditions and bending at temperatures down to -50°C. The fabric meets the 
requirements of the EN 343 and EN ISO 20471 standards, veried by tests conducted by a certied textile testing 
institute.

PLAVITEX FLUO - Tkanina wodoochronna na podkładzie poliestrowym, jednostronnie powlekana PVC. 
Charakteryzuje się zwiększoną widzialnością oraz odpornością na rozdzieranie i wodoszczelnością szwów. Skład 
chemiczny powleczenia gwarantuje odporność tkaniny na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz zginanie         
w temperaturach do -50° C. Materiał spełnia wymogi norm EN 343 oraz EN ISO 20471, co potwierdzono w badaniach 
przeprowadzonych przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych.

PLAVITEX ANTISTATIC - a polyester-based waterproof fabric coated on one side with PVC. It is resistant to tearing and 
has waterproof stitching. Due to the unique chemical composition of the coating the fabric has antistatic properties 
and can withstand adverse weather conditions and bending at temperatures down to -50°C. The fabric meets the 
requirements of the EN 343 and EN 1149-5 standards, veried by tests conducted by a certied textile testing institute.

PLAVITEX ANTISTATIC - tkanina wodoochronna na podkładzie poliestrowym, jednostronnie powlekana PVC. 
Charakteryzuje się odpornością na rozdzieranie i wodoszczelnością szwów. Skład chemiczny powleczenia posiada 
właściwości antystatyczne i gwarantuje odporność tkaniny na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz zginanie     
w temperaturach do -50° C. Materiał spełnia wymogi norm EN 343 oraz EN 1149-5, co potwierdzono w badaniach 
przeprowadzonych przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych.

PLAVITEX ACID - a polyester-based waterproof fabric coated with PVC. It is resistant to tearing and has waterproof 
stitching. Due to the unique chemical composition of the coating the fabric has acid-resistant properties and can 
withstand adverse weather conditions and bending at temperatures down to -50°C. The fabric meets the 
requirements of the EN 343 and EN 14605 standards, veried by tests conducted by a certied textile testing institute.

PLAVITEX ACID - tkanina wodoochronna na podkładzie poliestrowym, powlekana PVC. Charakteryzuje                    
się odpornością na rozdzieranie i wodoszcze-lnością szwów. Skład chemiczny powleczenia posiada właściwości 
kwaso-ochronne i gwarantuje odporność tkaniny na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz zginanie                       
w temperaturach do -50° C. Materiał spełnia wymogi norm EN 343 oraz EN 14605, co potwierdzono w badaniach 
przeprowadzonych przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych.
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PLAVITEX MULTI - a cotton-based waterproof fabric coated on one side with PVC. It has high-visibility features and 
waterproof stitching, and is resistant to tearing. Due to the unique chemical composition of the coating the fabric 
has antistatic and re-resistant properties, and can withstand adverse weather conditions including bending at 
temperatures down to -50°C. The fabric meets the requirements of the EN 343, EN 1149-5, EN ISO 20471 and EN ISO 
14116 standards, veried by tests conducted by a certied textile testing institute.

PLAVITEX MULTI - tkanina wodoochronna na bawełnianym podkładzie, jednostronnie powlekana PVC. 
Charakteryzuje się zwiększoną widzialnością oraz odpornością na rozdzieranie i wodoszczelnością szwów. Skład 
chemiczny powleczenia posiada właściwości antystatyczne i trudnopalne oraz gwarantuje odporność tkaniny na 
niekorzystne warunki atmosferyczne, w tym zginanie w temperaturach do -50° C. Materiał spełnia wymogi norm EN 
343, EN 1149-5, EN ISO 20471 i EN ISO 14116, co potwierdzono w badaniach przepro-wadzonych przez akredytowany 
instytut badań materiałów włókienniczych.

PLAVITEX HEAVY DUTY FLUO -  a polyester-based waterproof fabric coated on one side with PVC. It has high-visibility 
features and waterproof stitching, and is resistant to tearing. Due to the unique chemical composition of the coating 
the fabric is extremely resistant to adverse weather conditions and bending at temperatures down to -50°C. The 
fabric meets the requirements of the EN 343 standard, veried by tests conducted by a certied textile testing 
institute.

PLAVITEX HEAVY DUTY FLUO - tkanina wodoochronna na podkładzie poliestrowym, jednostronnie powlekana PVC. 
Charakteryzuje się zwiększoną widzialnością i odpornością na rozdzieranie oraz wodoszczelnością szwów. Skład 
chemiczny powleczenia gwarantuje wyjątkową odporność tkaniny na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz 
zginanie w temperaturach do -50° C. Materiał spełnia wymogi normy EN 343, co potwierdzono w badaniach 
przeprowadzonych przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych.

PLAVITEX CHEMO - a polyester-based waterproof fabric coated with PVC. It is resistant to tearing and has waterproof 
stitching. Due to the unique chemical composition of the coating the fabric has acid-resistant properties and can 
withstand adverse weather conditions and bending at temperatures down to -50°C. The fabric meets the 
requirements of the EN 343 and EN 13034 standards, veried by tests conducted by a certied textile testing institute.

PLAVITEX CHEMO - tkanina wodoochronna na podkładzie poliestrowym, powlekana PVC. Charakteryzuje               
się odpornością na rozdzieranie i wodoszczelnością szwów. Skład chemiczny powleczenia posiada właściwości 
kwasoochronne i gwarantuje odporność tkaniny na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz zginanie                       
w temperaturach do -50° C. Materiał spełnia wymogi norm EN 343 oraz EN 13034, co potwierdzono w badaniach 
przeprowadzonych przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych.

Aquaproof Basic – a polyamide-based fabric coated on one side with polyurethane. A highly resistant waterproof 
low weithr fabric ensuring good protection and comfort of use during heavy-duty tasks.  It is highly elastic and 
resistant to tearing, and has waterproof stitching. Due to the unique chemical composition of the coating the fabric 
is extremely resistant to adverse weather conditions and bending at temperatures down to -50°C. The fabric meets 
the requirements of the EN ISO 13688 and EN 343 standards, which has been successfully veried in tests conducted 
by a certied textile testing institute.

Aquaproof Basic to tkanina wodoochronna na podkładzie poliamidowym, jednostronnie powlekana poliuretanem. 
Materiał o niskiej gramaturze i wysokich parametrach wytrzymałościowych, by zapewniać wysoką ochronę          
oraz komfort użytkowania podczas ciężkiej pracy. Charakteryzuje się wysoką elastycznością oraz odpornością        
na rozdzieranie i wodoszczelnością szwów. Skład chemiczny powleczenia gwarantuje wyjątkową odporność 
tkaniny na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz zginanie w temperaturach do -50°C. Materiał spełnia wymogi 
norm EN ISO 13688 i EN 343, co potwierdzono w badaniach przeprowadzonych przez akredytowany instytut badań 
materiałów włókienniczych.

Aquaproof Vision provides excellent protection from water and wind. With its uorescent pigments, it improves user 
visibility and safety also in conditions of poor visibility and at night. The fabric meets the requirements of the EN ISO 
13688, EN 343 and EN ISO 20471 standards, which has been successfully veried in tests conducted by a certied 
textile testing institute.

Aquaproof Vision znakomicie chroni nie tylko przed wodą i wiatrem, dzięki zastosowaniu pigmentów 
uorescencyjnych czyni użytkownika lepiej widzialnym i bezpiecznym także w warunkach obniżonej widoczności        
i nocą. Materiał spełnia wymogi norm EN ISO 13688, EN 343 i  EN ISO 20471, co potwierdzono w badaniach 
przeprowadzonych przez akredytowane instytuty badań materiałów włókienniczych.

Aquaproof Food is a fabric designed for making workwear for the food industry. A carefully selected mix of 
ingredients used for the coating guarantees perfect protection from the penetration of grease, enzymes and 
digestive juices, and the impact of acid and base solutions. The fabric meets the requirements of the EN 1186 
standard, which has been successfully veried in tests conducted by a certied textile testing institute.

Aquaproof Food to tkanina przeznaczona do produkcji odzieży dla przemysłu spożywczego. Odpowiednio 
dobrana mieszanka składników powleczenia gwarantuje odporność na przenikanie tłuszczów, enzymów, soków 
trawiennych oraz działanie roztworów kwasów i zasad. Materiał spełnia wymogi normy EN 1186, co potwierdzono    
w badaniach przeprowadzonych przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych.

PROVENDEX - a polyamide-based waterproof fabric coated on one side with polyurethane. It is resistant to tearing, 
and can withstand adverse weather conditions and bending at temperatures down to -50°C.

PROVENDEX - Tkanina na podkładzie poliamidowym, jednostronnie powlekana poliuretanem. Charakteryzuje        
się odpornością na rozdzieranie, niekorzystne warunki atmosferyczne oraz zginanie w temperaturach do -50° C.
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FLEYER TEX - new generation of a lightweight waterproof coated fabric. It is characterized by high elasticity at 
unfavorable, low temperatures and high comfort of use. The material meets the requirements of EN 343 norm.

FLEYER TEX - lekka wodoochronna tkanina powlekana nowej generacji. Charakteryzuje się wysoką elastycznością    
w niekorzystnych, niskich temperaturach oraz wysokim komfortem użytkowania. Materiał spełnia wymagania normy 
EN 343.

SEALSKIN – a fabric coated on both sides with PVC. The fabric is highly resistant to tearing and stretching, and has 
waterproof stitching. The chemical composition of fabric coating ensures high resistance to salt water and extreme 
weather conditions. The fabric retains its unique characteristics during low-temperature use.

SEALSKIN - tkanina obustronnie powlekana polichlorkiem winylu. Materiał charakteryzuje się wysoką odpornością   
na rozdzieranie i rozciąganie oraz wodoszczelnością szwów. Skład chemiczny powleczenia tkaniny cechuje wysoka 
odporność na słoną wodę oraz na ekstremalne warunki atmosferyczne. Materiał zachowuje swoje właściwości 
podczas użytkowania w niskich temperaturach.

OPALO – a fabric coated on one side with PVC. The fabric is highly resistant to tearing and stretching, and has 
waterproof stitching. The chemical composition of fabric coating ensures high resistance to salt water and extreme 
weather condit ions. The fabric retains its unique characterist ics during low-temperature use.

OPALO - tkanina jednostronnie powlekana polichlorkiem winylu. Materiał charakteryzuje się wysoką odpornością   
na rozdzieranie i rozciąganie oraz wodoszczelnością szwów. Skład chemiczny powleczenia tkaniny cechuje wysoka 
odporność na słoną wodę oraz na ekstremalne warunki atmosferyczne. Materiał zachowuje swoje właściwości 
podczas użytkowania w niskich temperaturach.

RUBBER - new concept of coated fabric. It is very strong resistant to tearing and has waterproof stitching.  It that does 
not require maintenance. Top layer with low friction reduces risk of intersection and puncture. 

RUBBER - nowa koncepcja tkaniny powlekanej. Charakteryzuje się odpornością na rozdzieranie i wodoszczelnością 
szwów. Nie wymaga konserwacji. Wierzchnia warstwa o małym tarciu zmniejsza ryzyko przecięcia i przebicia.

NITRIC RUBBER - is characterized by high resistance to mechanical damage and high and low temperatures. 
Chemical composition of the material guarantees highlevel of protection against fats, detergents, weak acids, 
alkalis and organic uids.

KAUCZUK NITRYLOWY - charakteryzuje się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz na działanie 
wysokich i niskich temperatur. Skład chemiczny materiału gwarantuje wysoką ochronę  przed działaniem tłuszczów, 
detergentów, słabych kwasów, zasad oraz płynów organicznych.

TPU -  poliurethane foil is characterized by high resistance to mechanical damage and high and low temperatures. 
Chemical composition of the material guarantees high level of protection against fats, detergents, weak acids, 
alkalis and organic uids.

TPU - folia poliuretanowa charakteryzuje się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz na działanie 
wysokich i niskich temperatur. Skład chemiczny materiału gwarantuje wysoką ochronę  przed działaniem tłuszczów, 
detergentów, słabych kwasów, zasad oraz płynów organicznych.

NITRIC
RUBBER

TPU
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Sizes / Rozmiary

Size
Rozmiar 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

difference
odchylenie

Tight measurement (cm) 
Obwód uda (cm)

74 74 74 74 76 76 76 78 78 78 ± 1 cm

Outside lenght (cm)
Długość zewnętrzna (cm)

90 90 90 90 92 92 92 94 94 94 ± 1 cm

Croth lenght (cm)
Długość w kroku (cm)

86 86 86 86 88 88 88 90 90 90 ± 1 cm

Foot (cm)
Długość wkładek (cm)

25,8 26,5 27,0 27,4 28,0 28,7 29,2 30,2 30,6 31,2 ± 0,6 cm

 Tight waders size chart
Tabela rozmiarów woderów

Size
Rozmiar 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

difference
odchylenie

½ Waist (cm)
½ Obwodu pasa (cm)

60 60 60 63 63 66 66 66 66 66 ± 1 cm

Outside lenght (cm)
Długość zewnętrzna (cm)

137 137 137 143 143 146 146 146 146 146 ± 1 cm

Croth lenght (cm)
Długość w kroku (cm)

92 92 92 96 96 100 100 100 100 100 ± 1 cm

Foot (cm)
Długość wkładek (cm)

25,8 26,5 27,0 27,4 28,0 28,7 29,2 30,2 30,6 31,2 ± 0,6 cm

 Chest waders size chart
Tabela rozmiarów spodniobutów

Size
Rozmiar XS S M L XL XXL XXXL

Size
Rozmiar

48 50 52 54 56 58 60 62

Height (cm)
Wzrost (cm)

158 164 170 176 182 188 194 200

Chest (cm)
Obwód klatki piersiowej (cm) 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124 124-128

Waist (cm)
Obwód pasa (cm)

86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118

Garment size chart
Tabela rozmiarów odzieży

This catalog was current at the time of printing. The policy of our company assumes constant development and 
improvement of products. Therefore we reserve the right to make changes to the specications, colors and prices    
of products described in this catalog at any time. You can get current information from our customer service.

Niniejszy katalog był aktualny w chwili oddawania do druku. Polityka naszej rmy zakłada stały rozwój                         
i udoskonalanie produktów. Dlatego zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania w dowolnym momencie zmian 
specykacji, kolorów i cen produktów opisanych w niniejszym katalogu. Aktualne informacje można uzyskać          
u naszych przedstawicieli handlowych.

XXXXL
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sesje zdjęciowe „in act ion” oraz projekt graf iczny

AJ Group Spółka z o.o.

Head Office / Biuro Zarządu 

Modła Królewska

ul. Bursztynowa 96

62-571 Stare Miasto

email: info@ajgroup.pl 

Front Desk / Sekretariat 

tel./fax: +48 63 242 70 84 

tel./fax: +48 63 242 71 01 

tel./fax: +48 63 242 71 02 

tel./fax: +48 63 242 71 03 

Sales Departament / Dział Handlowy

Patrycja Balicka

email: handlowy@ajgroup.pl, tel.: +48 502 665 246

Michał Kanty

email: handlowy2@ajgroup.pl, tel.: +48 603 313 886

Łukasz Zieliński

email: handlowy3@ajgroup.pl, tel.: +48 242 70 84 wew. 22

Joanna Pawlak

email: handlowy4@ajgroup.pl, tel.: +48 242 70 84 wew. 26

Customer Service - Export / Dział Sprzedaży - Zagranica

Ewa Lorkowska 

email: el@ajgroup.pl, tel.: +48 601 142 790

Aleksandra Staszak

email: obsluga.klienta@ajgroup.pl, tel.: +48 506 074 992

Tomasz Ratajczyk

email: tr@ajgroup.pl, tel.: +48 503 187 974

Vilmantas Andziulevičius 

email: export@ajgroup.pl, tel.: 00 37 069 964 652

Przedstawiciele Handlowi, cała Polska

Adam Kutkowski

email: ak@ajgroup.pl, tel.: +48 605 786 682

wodery, spodniobuty, ocieplacze 

Łukasz Zając

email: lukasz@ajgroup.pl, tel.: +48 506 069 282

odzież wodoochronna (kurtki, spodnie, kombinezony) 

Dariusz Fuja

email: df@ajgroup.pl, tel.: +48 661 618 976

fartuchy wodoochronne, produkty medyczne 
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