Odzież ostrzegawcza.
Odzież chroniąca przed
zimnem i trudnymi
warunkami atmosferycznymi
Niezwykle widoczna, wodoodporna i oddychająca
odzież ochronna połączona z usługą serwisu

Odzież ochronna
ratuje życie!
Pod warunkiem, że jest dostosowana do miejsca pracy, dobrze
dopasowana, noszona w czasie wykonywania pracy – i kiedy jest
niezawodna.
Odzież ochronna podlega przepisom prawnym i normom dotyczącym
ochrony ciała, do których przestrzegania jest zobowiązany pracodawca.
Konkretnie oznacza to, że należy ocenić całość ryzyka związanego z pracą.
Na tej podstawie pracownicy muszą otrzymać od swoich pracodawców jak
najlepsze wyposażenie ochronne. I to każdego dnia. A zatem również po
wielokrotnym noszeniu i praniu. Użytkownik nie jest w stanie ocenić, czy
spodnie robocze wciąż w najlepszy możliwy sposób chronią go także po
trzech miesiącach noszenia, a więc czy rzeczywiście spełniają swoją funkcję.
Nie oceni tego również pracodawca. Ale CWS już tak.
W naszych pralniach odzież ochronna jest nie tylko fachowo konserwowana,
ale również przede wszystkim jest ona poddawana kontroli przez
wykwalifikowany personel. Kiedy tylko jest to możliwe, naprawiamy
uszkodzenia. Jeżeli jednak ze względu na zachowanie właściwości
ochronnych odzieży nie jest to możliwe, jest ona automatycznie wymieniana.
Dysponujemy odzieżą roboczą we wszystkich rozmiarach, długościach
i kolorystyce, dzięki czemu jesteśmy w stanie szybko i elastycznie dostarczać
naszym klientom towar zastępczy.

EN ISO 20471

EN 14058

EN 343

EN 13758

40+

Dowiedz się jak wygląda nasz cykl
serwisowania odzieży.
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Odzież ochronna wysokiej widzialności
z doskonale dobranymi artykułami chroniącymi przed
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Odzież funkcyjna z ochroną przed trudnymi
warunkami atmosferycznymi
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Profi Line Outdoor

!

Pamiętaj!
Jako pracodawca jesteś zobowiązany przeprowadzać ocenę ryzyka dla każdego stanowiska pracy
i wybierać środki ochrony indywidualnej gwarantujące odpowiedni lub wyższy poziom ochrony.
Nasi wykwalifikowani doradcy i eksperci ds. środków ochrony indywidualnej są do Twojej dyspozycji
o każdej porze i chętnie służą swoją radą.

Nasz serwis naszywania emblematów
Naniesiemy na Twoją odzież logo firmy, działu lub nazwiska pracowników, dobierając kształt
i umiejscowienie emblematu do odpowiednich norm. Zwiększy to rozpoznawalność Twojej firmy
wśród klientów i wzbudzi ich zaufanie.
Kamizelka ocieplana w kolorze pomarańczowym/ciemnoszarym Pro Line HighVis noszona z kurtką softshell w kolorze
pomarańczowym Hi-Vis, Spodnie Pro Line HighVis (bez kieszeni na nakolanniki) w kolorze pomarańczowym/ciemnoszarym

46

6

7

Odzież
wysokiej
widzialności

Odzież ochronna wysokiej widzialności: obowiązkowa
w przypadku prac w warunkach niebezpiecznych

Fluorescencyjny materiał tła zapewnia maksymalną
widoczność w czasie dnia, natomiast materiał odblaskowy
(pasy odblaskowe) zwiększa widoczność użytkownika
odzieży po zmroku i w ciemnościach.
Duży kontrast kolorystyczny gwarantuje działanie
ochronne. Wykorzystuj odzież ochronną wysokiej
widzialności CWS wszędzie tam, gdzie Twoi pracownicy
muszą być natychmiast widoczni w celu uniknięcia
wypadków.

W jaki sposób rozpoznam, która odzież ma którą
klasę ostrzegawczą?
Zależy to od minimalnej powierzchni tła oraz materiału
odblaskowego.
Dla 360-stopniowej widoczności odzież musi być
dostrzegalna ze wszystkich stron. Poziome pasy
odblaskowe oraz materiał fluorescencyjny sprawiają, że
tułów użytkownika będzie doskonale widoczny i szybko
zauważalny. Jeśli odzież ostrzegawcza ma również rękawy
lub nogawki, wówczas elementy odblaskowe muszą
sygnalizować użytkownika także na nich.
Norma nie przewiduje przerw w powierzchniach
fluorescencyjnych, poza 5 cm między pasami
odblaskowymi i samym materiałem

Klasa

1

Klasa

2

Klasa

3

Powierzchnia minimalna:

• Przy niskim natężeniu ruchu
poniżej 30km/h

Fluorescencyjny
materiał tła:

0.14 m2

Materiał
odblaskowy:

0.10 m2

Powierzchnia minimalna:
Fluorescencyjny
materiał tła:

0.50 m2

Materiał
odblaskowy:

0.13 m2

• Zastosowanie przy wystarczającej
widoczności
• Przy niewielkim natężeniu ruchu oraz
prędkości do ok. 60 km/h

• Przy torowiskach

Powierzchnia minimalna:

• Dla służb ratunkowych

Fluorescencyjny
materiał tła:

0.80 m2

Materiał
odblaskowy:

0.20 m

2

• Przy złej widoczności

• Przy dużym natężeniu ruchu oraz
prędkości powyżej 60 km/h
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Łącząc, zwiększasz
widoczność
Klasę ochrony różnych części odzieży można
zwiększyć poprzez łączenie dwóch elementów.

W ten sposób, łącząc poszczególne elementy, możesz
uzyskać klasę ochrony ostrzegawczej 2 lub 3.

To, w jaki sposób Twoi pracownicy są widoczni
w sytuacjach niebezpiecznych, zależy od powierzchni
pokrytej materiałem fluorescencyjnym i odblaskowym.

Przykładowo: spodnie o klasie 2 można połączyć
z bluzą, uzyskując w ten sposób klasę 3.

Bluza/Parka

Spodnie robocze/
ogrodniczki

2

Bermudy

2

1

Koszulka polo/
T-shirt

3

Klasa

Klasa

3

Klasa

Protection
class

Bluza:
Pamiętaj: bluza ostrzegawcza od rozm. 44 odpowiada klasie ochrony
ostrzegawczej 2; mniejsze rozmiary odpowiadają jedynie klasie
ochrony ostrzegawczej 1.

1

2

3
2

Kamizelka

3

1

Klasa

3
Klasa

2

2

Klasa

2

Klasa

1

2
Koszulka polo:
Koszulka polo/T-shirt noszone pod ogrodniczkami (klasa 2) dają
w połączeniu jedynie klasę ochrony ostrzegawczej 2.
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Alpha
HighVis

11

Przyjazna dla środowiska, wytrzymała i oddychająca
odzież ostrzegawcza z deklaracją środowiskową
produktu EPD®
Łącząc ochronę ostrzegawczą z ochroną środowiska
w kolekcji Alpha HighVis po raz pierwszy zastosowaliśmy
tkaninę w 100 procentach zrównoważoną i mamy na
to dowód. Tecawork Ecogreen™ została wyróżniona
certyfikatem EPD® 1.

i recyklingowanego poliestru, a dzięki temu połączeniu jest
wyjątkowo wytrzymała i trwała oraz charakteryzuje
się niezwykle żywymi kolorami (również po wielu praniach).
Odzież zachwyca ponadto wyjątkową oddychalnością, jest
miła i miękka w dotyku.

Dzięki Alpha HighVis nie tylko redukujesz negatywny
wpływ na środowisko, ale również otrzymujesz dodatkowo
niezwykle nowoczesną i wytrzymałą odzież ostrzegawczą.
Tkanina Tecawork EcogreenTM zapewnia wyjątkowy
komfort noszenia. Składa się ona z lyocellu

Alpha HighVis jest szczególnie polecana w przypadku
dużych zespołów, jak i użytkowników często zmieniających
odzież lub też wykonujących prace zwiększające zużycie
niektórych elementów odzieży.

• Lyocell pochłania wilgoć o 50% lepiej niż bawełna;
gwarantuje szybsze odprowadzanie potu

• Lyocell TENCEL™ sprawia, że tkanina jest cudownie
miękka i nadaje jej wyjątkowych właściwości
regulujących wilgotność.

• Włókna wykonane z 100% lyocellu TENCEL™
z ekologicznych upraw leśnych oraz
100% recyklingowanego poliestru z butelek PET.

• Miękki materiał o wysokim komforcie noszenia.

Twój wkład w środowisko:
• 95% mniej zużycia wody2

• 30% mniej emisji gazów cieplarnianych2

• 91% mniej ocieplenia klimatu2

• Mniejsze zużycie chemikaliów i pestycydów
w porównaniu z klasyczną tkaniną z włókien mieszanych
złożoną z bawełny i poliestru

• 45% mniej zużycia energii2

40+

EN ISO 20471

EN 13758

sprawdzono dla
temperatury 40+
Zalecane dla:
Gospodarki odpadami, zakładów komunikacji,
budowy dróg, budownictwa na- i podziemnego,
logistyki, portów lotniczych, komunikacji szynowej,
energetyki, zakładów wodnych i gazowych.

Możliwość łączenia z podstawowymi elementami
kolekcji odzieży ostrzegawczej „Core HighVis”,
artykułami chroniącymi przed trudnymi warunkami
atmosferycznymi „Pro Line HighVis” oraz
pozostałą odzieżą przemysłową i roboczą.

EPD® to certyfikowana deklaracja środowiskowa produktu określająca aspekty środowiskowe w poszczególnych etapach cyklu życia
produktów zgodnie z międzynarodową normą ISO 14025. Informuje ona w sposób kompleksowy, w jakim stopniu produkcja i dystrybucja wyrobu
wpłynęły negatywnie na środowisko – w kontekście zużycia wody i energii, zastosowania chemikaliów, tworzenia emisji i odpadów oraz dróg
transportu.

1

Kurtka robocza i spodnie Alpha HighVis w kolorze jaskrawożółtym/ciemnoniebieskim - Po prawej: ogrodniczki Alpha HighVis
w kolorze jaskrawożółtym/ciemnoniebieskim noszone z koszulką polo z długim rękawem w kolorze żółtym Core HighVis

2

W porównaniu do produkcji bawełny lub tradycyjnego poliestru.
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Alpha HighVis

Bluza
Klasa
ochrony

2

EN ISO 20471
Klasa 2

Jaskrawożółta/granatowa:
1005758
13973

40+

EN 13758
Sprawdzono dla temp. 40+

Jaskrawożółta/ciemnoszara:
1005759
13974

Jaskrawopomarańczowa/
ciemnozielona::
W przypadku zainteresowania prosimy W przypadku zainteresowania prosimy W przypadku zainteresowania prosimy
o kontakt.
o kontakt.
o kontakt.
Jaskrawopomarańczowa/
granatowa:

Cechy szczególne

• Bluza o prostym kroju z poprzecznymi pasami
odblaskowymi na klatce piersiowej i ciemniejszą częścią
przy rękawach i w okolicy talii – tj. w miejscach, które
najczęściej ulegają zabrudzeniu
• Współczynnik ochrony przed promieniowaniem UV 40+
wg AS/NZS 4399:2017
• Stójka, wewnątrz ciemna, zapinana na zatrzask
• Wydłużona część na plecach chroniąca przed
przewianiem

Materiał
260 g/m2

65% recyklowany poliester | 35% lyocell TENCEL™

Jaskrawopomarańczowa/
ciemnoszara:

• Listwa przednia z ukrytymi zatrzaskami
• Ergonomicznie wyprofilowany rękaw

• Szerokość ściągacza regulowana za pomocą zatrzasku
• 2 poprzeczne pasy odblaskowe na rękawach

• Po lewej stronie na piersi wpuszczona kieszeń
zamykana na zamek błyskawiczny

• 2 boczne wpuszczane kieszenie z ukrytym zatrzaskiem
• Po lewej stronie kieszeń wewnętrzna z zatrzaskiem

Rozmiary

36/38 – 68/70 | 20/21 – 32/33 | 82/84 – 122/126

Kurtka i spodnie robocze w kolorze jaskrawożółtym/ciemnoszarym z serii Alpha HighVis
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Alpha HighVis

Alpha HighVis

Ogrodniczki

Spodnie

Klasa
ochrony

Klasa
ochrony

2

EN ISO 20471
Klasa 2

Jaskrawożółte/granatowe:
1005762
13977

2

40+

EN 13758
Sprawdzono dla temp. 40+

Jaskrawożółte/ciemnoszare:
1005763
13978

EN ISO 20471
Klasa 2

Jaskrawopomarańczowe/
ciemnozielone:
W przypadku zainteresowania prosimy W przypadku zainteresowania prosimy W przypadku zainteresowania prosimy
o kontakt.
o kontakt.
o kontakt.
Jaskrawopomarańczowe/
granatowe:

Cechy szczególne

• Ogrodniczki z prostą nogawką, poprzecznymi pasami
odblaskowymi i strefami z ciemniejszego materiału: na
kolanach, przy zakończeniu nogawki, przy kieszeniach
oraz z ciemniejszą częścią na piersi z naszytą kieszonką
• Współczynnik ochrony przed promieniowaniem UV 40+
wg AS/NZS 4399:2017
• Szelki są elastyczne i można regulować ich długość,
rozporek z przodu z ukrytym zamkiem błyskawicznym
• Ergonomiczne strefy kolan z zaszewkami
i wzmocnieniem

Materiał
260 g/m

2

65% recyklingowany poliester | 35% lyocell TENCEL™

Jaskrawopomarańczowe/
ciemnoszare:

• Wstawki ze stretchu po bokach

• Kieszonka na piersi z patką i ukrytymi zatrzaskami,
z boku miejsce na długopis

• 2 boczne wpuszczane kieszenie, 2 naszyte kieszenie
z tyłu
• Po prawej stronie naszyta wzmocniona kieszeń na
miarkę

• Po lewej stronie kieszeń na smartfon z patką i rzepem

Jaskrawożółte/granatowe:
1005760
13975

40+

EN 13758
Sprawdzono dla temp. 40+

Jaskrawożółte/ciemnoszare:
1005761
13976

Jaskrawopomarańczowe/
ciemnozielone:
W przypadku zainteresowania prosimy W przypadku zainteresowania prosimy W przypadku zainteresowania prosimy
o kontakt.
o kontakt.
o kontakt.
Jaskrawopomarańczowe/
granatowe:

Cechy szczególne

• Spodnie o prostym kroju z poprzecznymi pasami
odblaskowymi i ciemniejszym materiałem we
wszystkich łatwo brudzących się miejscach: na
kolanach, przy zakończeniu nogawki oraz przy
kieszeniach

• Współczynnik ochrony przed promieniowaniem UV 40+
wg AS/NZS 4399:2017
• Pas z szlufkami; tył pasa z elastyczną wstawką
z dziurkami
• Ergonomiczne strefy kolan z zaszewkami
i wzmocnieniem

Rozmiary

40 – 72 | 86– 122 | 20– 33

Materiał
260 g/m

2

65% recyklingowany poliester | 35% lyocell TENCEL™

Jaskrawopomarańczowe/
ciemnoszare:

• Pas z obustronnie ukrytym guzikiem patentowym,
rozporek z ukrytym zamkiem błyskawicznym

• 2 boczne wpuszczane kieszenie, 2 naszyte kieszenie
z tyłu

• Po prawej stronie naszyta wzmocniona kieszeń na
miarkę

• Po lewej stronie kieszeń na smartfon z patką i rzepem

• Spodnie są dodatkowo dostępne z ciemniejszą częścią
na biodrach i tyle oraz kieszeniami na kolanach w klasie
ostrzegawczej 1 (s. 17)

Rozmiary

40 – 72 | 84– 122 | 21– 33
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Alpha HighVis

Spodnie
Protection
class

1

Kieszenie na nakolanniki
napełniane od dołu

EN ISO 20471
Klasa 1

40+

EN 13758
Sprawdzono dla temp. 40+

Jaskrawożółte/granatowe:
1005764
14461

Ciemnoszare/jaskrawopomarańczowe:
1005765
14462

Cechy szczególne

• Spodnie o prostym kroju z ciemniejszą częścią na
biodrach i tyle do prac generujących większe
zabrudzenie, w przypadku których wystarczająca jest
klasa ostrzegawcza 1

• Współczynnik ochrony przed promieniowaniem UV 40+
wg AS/NZS 4399:2017
• Naszyte kieszenie na nakollaniki z CORDURA®
z rzepem, napełniane od dołu
• Pas z szlufkami; tył pasa z elastyczną wstawką
z dziurkami

Materiał

Kolor główny		 260 g/m
65% recyklingowany poliester|35% lyocell TENCEL™
2

Ciemnoszare/jaskrawopomarańczowe Spodnie Alpha HighVis noszone z pomarańczową kurtką softshell Core HighVis

Odblask		
225 g/m2
80% recyklingowany poliester | 20% bawełna

• Ergonomiczne strefy kolan z zaszewkami

• Dookoła nogawki 2 poprzeczne pasy odblaskowe

• Pas z obustronnie ukrytym guzikiem patentowym,
rozporek z ukrytym zamkiem błyskawicznym

• 2 boczne wpuszczane kieszenie, 2 naszyte kieszenie
z tyłu

• Po prawej stronie naszyta wzmocniona kieszeń na
miarkę

• Po lewej stronie kieszeń na smartfon z patką i rzepem

Rozmiary

40 – 72 | 84– 122 | 20– 33
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Core
HighVis

19

Zawsze w modzie: przyjazne dla skóry podstawowe
elementy odzieży ze zintegrowaną ochroną przed
promieniowaniem UV wykonane ze zrównoważonych
materiałów
Trudno wyobrazić sobie bez nich pracę: praktyczne
elementy podstawowe odzieży z możliwością dowolnego
łączenia dla różnych zastosowań, stworzone z myślą
o różnych warunkach pogodowych. Wybierając kolekcję
Core HighVis, decydujesz się na materiały pozyskane
w sposób zrównoważony dla środowiska w odblaskowych
kolorach.
Oprócz produktów jednokolorowych w odcieniu
jaskrawożółtym i jaskrawopomarańczowym dostępne
są również koszulki polo (s. 23) oraz parki GORE-TEX
(s. 39) w nowej, przykuwającej wzrok kolorystyce.

Ekologicznie pozyskiwane, nowoczesne, trwałe włókna
tekstylne od dawna są czymś więcej niż tylko alternatywą
dla tradycyjnych surowców. To nowy standard w CWS
Workwear, w szczególności w przypadku dzianin
i produktów bezpośrednio stykających się z ciałem.
Łącz elementy odzieży Core HighVis z bluzami
i spodniami z naszych kolekcji odzieży ostrzegawczej
Alpha HighVis i Pro Line HighVis, które znajdziesz
w niniejszym katalogu.

• Staranne wykończenie, trwałość i jakość

• Wytrzymałe i elastyczne

• Wysoki komfort noszenia

• Idealne do prac w słońcu dzięki efektowi chłodzącemu
i zintegrowanej ochronie UV

• Przyjazna dla skóry mieszanka tkaninowa z bawełną
organiczną
• Niskie ryzyko alergiczne
• Domieszka recyklingowanego poliestru gwarantująca
trwałość i żywotność koloru

• Duża różnorodność produktowa
• Nowa, modna kolorystyka z jaskrawą żółcią
i jaskrawym pomarańczem

40+

EN ISO 20471

EN 13758

Sprawdzono
w temp. 40+
Możliwość łączenia z kolekcjami odzieży ostrzegawczej i chroniącej przed trudnymi warunkami
atmosferycznymi Alpha HighVis i Pro Line HighVis.

Koszulka polo z krótkim rękawem w kolorze pomarańczowym/żółtym, noszona ze spodniami Alpha HighVis w kolorze
żółtym/ciemnoniebieskim
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Core HighVis

Bluza softshell
Klasa
ochrony

2

EN ISO 20471
Klasa 2: 2XS – L
Klasa 3: XL – 7XL

Jaskrawożółta::
1005657
14442

Jaskrawopomarańczowa:
1005658
1444

Cechy szczególne
• Ciepła, modna i przyjazna dla skóry bluza softshell
z miękką podszewką

• Szczególnie wytrzymała tkanina ze streczem

• Stójka z możliwością wyłożenia z ciemną częścią
środkową w miejscach szczególnie podatnych na
zabrudzenia

• Wygodny fason, 2 poprzeczne, biegnące dookoła pasy
odblaskowe
• Przednia listwa z zamkiem błyskawicznym, przy

Materiał

360 g/m2, wytrzymała tkanina ze stretchem

100% poliester
Po lewej: kurtka softshell w kolorze żółtym i spodnie Alpha HighVis w kolorze ciemnoniebieskim/żółtym
Po prawej: parka GORE-TEX Pro Line HighVis w kolorze żółtym/ciemnoniebieskim i spodnie Alpha HighVis

Polarowa podszewka

kołnierzu z ochroną podbródka

• Po lewej stronie na piersi wpuszczona kieszeń
z zamkiem błyskawicznym
• 2 boczne wpuszczane kieszenie

• Możliwość regulacji za pomocą elastycznego sznurka
i stoperów
• Możliwość połączenia z parką Pro Line HighVis
GORE-TEX (s. 40)

Rozmiary
2XS-7XL

22
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Core HighVis

Koszulka polo krótki rękaw

Core HighVis

Koszulka polo krótki rękaw

Klasa
ochrony

Klasa
ochrony

Bawełna
organiczna

Bawełna
organiczna

2

EN ISO 20471
Klasa 1: 2XS
Klasa 2: XS – 2XL
Klasa 3: 3XL – 7XL

2

40+

EN ISO 20471
Klasa 1: 2XS
Klasa 2: XS – 2XL
Klasa 3: 3XL – 7XL

EN 13758
Sprawdzono w temp. 40+

Jaskrawożółta:
1005651
14434

Cechy szczególne

Jaskrawopomarańczowa:
1005652
14435

• Współczynnik ochrony przed promieniowaniem UV 40+
wg AS/NZS 4399:2017

• 2 poprzeczne, biegnące dookoła pasy odblaskowe,
pionowy pas odblaskowy na ramionach dla dobrej
widoczności z tyłu

• Klasyczna koszulka polo o nowoczesnym kroju

• Kołnierzyk z płaskiego splotu z delikatnymi
kontrastującymi paskami

• Listwa z guzikami

• Dopasowany fason, wzmocniony w okolicy ramion

• Krótki rękaw z płaskim obrębieniem, pas odblaskowy
dookoła

Materiał

Rozmiary

180 g/m

2

60% bawełna organiczna | 40% recyklingowany poliester

2XS-7XL

40+

EN 13758
Sprawdzono w temp. 40+

Jaskrawożółta:
1005659
14438

Cechy szczególne

• Klasyczna koszulka polo w nowej, modnej kolorystyce

Jaskrawopomarańczowa:
1005660
14439

• Współczynnik ochrony przed promieniowaniem UV 40+
wg AS/NZS 4399:2017

• 2 poprzeczne, biegnące dookoła pasy odblaskowe,
pionowy pas odblaskowy na ramionach dla dobrej
widoczności z tyłu

• Kołnierzyk z płaskiego splotu

• Listwa z guzikami

• Dopasowany fason, wzmocniony w okolicy ramion,
po bokach kontrastujące wstawki

• Krótki rękaw z płaskim obrębieniem, pas odblaskowy
dookoła

Materiał

Rozmiary

180 g/m

2

60% bawełna organiczna | 40% recyklingowany poliester

2XS-7XL
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Core HighVis

Koszulka polo długi rękaw

Core HighVis

T-shirt

Klasa
ochrony

Klasa
ochrony

Bawełna
organiczna

Bawełna
organiczna

2

2

Elastyczny ściągacz rękawa

Elastyczny
ściągacz

Klasa 1: 2XS
Klasa 2: XS – 2XL
Klasa 3: 3XL – 7XL

40+

EN 13758
Sprawdzono w temp. 40+

Jaskrawożółta:
1005653
14436

Cechy szczególne

• Klasyczna koszulka polo z długim rękawem
o nowoczesnym kroju

• Współczynnik ochrony przed promieniowaniem UV 40+
wg AS/NZS 4399:2017
• Kołnierzyk z płaskiego splotu z delikatnymi
kontrastującymi paskami

• Dopasowany fason, wzmocniony w okolicy ramion

Materiał
180 g/m

2

60% bawełna organiczna | 40% recyklingowany poliester

Jaskrawopomarańczowa:
1005654
14437

• 2 poprzeczne, biegnące dookoła pasy odblaskowe,
pionowy pas odblaskowy na ramionach dla dobrej
widoczności z tyłu

EN ISO 20471
Klasa 1: 2XS
Klasa 2: XS – 2XL
Klasa 3: 3XL – 7XL

40+

EN 13758
Sprawdzono w temp. 40+

Jaskrawożółta:
1005649
14432

Cechy szczególne

• Modna koszulka z okrągłym dekoltem z elastycznym
ściągaczem przy szyi

Jaskrawopomarańczowa:
1005650
14433

• 2 poprzeczne, biegnące dookoła pasy odblaskowe,
pionowy pas odblaskowy na ramionach dla dobrej
widoczności z tyłu

• Listwa z guzikami

• Współczynnik ochrony przed promieniowaniem UV 40+
wg AS/NZS 4399:2017
• Dopasowany fason, wzmocniony w okolicy ramion

• Krótki rękaw z płaskim obrębieniem, pas odblaskowy
dookoła

Rozmiary

Materiał

Rozmiary

• Długi rękaw ze ściągaczem, 2 biegnące dookoła pasy
odblaskowe

2XS-7XL

170 g/m

2

60% bawełna organiczna | 40% recyklingowany poliester

2XS-7XL
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Core HighVis

Bluza z zamkiem
błyskawicznym
Klasa
ochrony

2

Bawełna
organiczna

Elastyczny ściągacz ze streczu
EN ISO 20471
Klasa 2: 2XS – L
Klasa 3: XL – 7XL

Jaskrawożółta:
1005655
14440

Cechy szczególne

• Luźna, przyjazna dla skóry bluza z kołnierzykiem
zapinanym na zamek błyskawiczny, w celu ochrony
łatwo brudzącej się części przy szyi kołnierzyk
obszyto od środka ciemną tkaniną

• Dopasowany fason, wzmocniony w okolicy ramion

Materiał

Rozmiary

• Stójka, wewnętrzna część kołnierzyka w ciemnym,
kontrastującym odcieniu

310 g/m

Bluza z zamkiem błyskawicznym w kolorze pomarańczowym Core HighVis i pomarańczowe/ciemnoszare
spodnie Alpha HighVis

Jaskrawopomarańczowa:
1005656
14441

2

70% recyklingowany poliester | 30% bawełna organiczna

• 2 poprzeczne, biegnące dookoła pasy odblaskowe
• Długi rękaw z elastycznym ściągaczem
• 2 biegnące dookoła pasy odblaskowe

2XS-7XL
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Odzież wysokiej
widzialności,
na trudne warunki
pogodowe

Gdy pogoda nie rozpieszcza: odzież ostrzegawcza
z idealnie dobranymi elementami chroniącymi przed
trudnymi warunkami atmosferycznymi
Jaka jest różnica między 2- a 3-warstwowym
laminatem?

Odzież robocza o zwiększonej widoczności stosowana
jest często nie tylko w warunkach słabego oświetlenia,
ale i złej pogody.
Abyś wraz ze swoimi pracownikami mógł stawić czoło
nawet najgorszym warunkom pogodowym i bezpiecznie
pracować, połączyliśmy naszą ochronę ostrzegawczą
dodatkowo z ochroną przed trudnymi warunkami
atmosferycznymi.
Wyraziste kolory odzieży ostrzegawczej CWS zapewniają
doskonałą widoczność także podczas złej pogody.
Najwyższej jakości materiały, jak 2- i 3-warstwowy
laminat od GORE-TEX, jednego z wiodących na świecie

przedsiębiorstw zajmujących się produkcją
wodoodpornej, oddychającej odzieży funkcyjnej,
umożliwiają wygodną i bezpieczną pracę także
w warunkach wysokiej wilgotności.
Posiadająca ponad 40-letnie doświadczenie firma W. L.
Gore jest liderem w branży tekstyliów funkcyjnych
i chroniących przed trudnymi warunkami atmosferycznymi.
CWS Workwear od wielu lat stosuje membrany GORETEX. Ta mikroporowata membrana (chroniąca przed
wilgocią) z politetrafluoroetylenu (PTFE) jest przeciwwiatrowa i wodoodporna, przepuszcza natomiast parę wodną,
dzięki czemu jest też oddychająca. Membrana ma ok. 1,3
miliarda porów/cm2, a ich średnica wynosi 1/20.000 kropli

wody, ale jest ok. 770 razy większa od
cząsteczki pary wodnej. W ten sposób membrana
zatrzymuje deszcz na zewnątrz, ale przepuszcza parę.
Dzięki tym właściwościom membrana znajduje swe
zastosowanie w tekstyliach funkcyjnych, jak odzież
sportowa, weekendowa czy robocza.

W przypadku konstrukcji 2-warstwowej membrana jest
połączona jedynie z materiałem wierzchnim. Zaletą jest to,
że oddzielna podszewka zapewnia wyższy komfort noszenia
i uniwersalność. Dodatkowo możliwe jest umieszczenie
między materiałem wierzchnim a podszewką specjalnej
luźnej warstwy izolacyjnej.
Konstrukcja 3-warstwowa z kolei łączy membranę na stałe
zarówno z warstwą wierzchnią, jak i z podszewką.
W ten sposób zmniejsza się waga i objętość bluzy.
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Pro Line
HighVis
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Duży wybór artykułów i kolorów, najlepsze materiały
funkcyjne, detale i praktyczne rozwiązania - wyznaczają
niekwestionowane standardy jakości
Pro Line HighVis to najwyższej jakości kompleksowy
asortyment odzieży ochronnej o wysokiej widzialności
i chroniącej przed trudnymi warunkami atmosferycznymi
o nowoczesnym wzornictwie, który dzięki wstawkom ze
streczu i wielu innym detalom zapewnia dużą swobodę
ruchu.
Kilkudziesięcioletnie doświadczenie i niezliczone
rozmowy z naszymi klientami i dostawcami znalazły
odzwierciedlenie w tej kolekcji, która dzięki mnogości
produktów i kolorów stanowi odpowiedź na najrozmaitsze
potrzeby. Wszystkie produkty charakteryzuje spójny
design o nowoczesnym, dopasowanym kroju;
dla maksymalnej swobody ruchów w okolicy ramion
w przypadku bluz oraz pasów u spodni zastosowaliśmy
rozciągliwy w 4 kierunkach strecz. Zastosowaliśmy
również naturalne włókna bawełny, które w uczciwy
sposób zakupujemy u naszego wieloletniego partnera.
Bawełna wyróżniona certyfikatem Fairtrade jest nie tylko
elementem uczciwego handlu, ale również przyczynia się
do zmniejszenia śladu ekologicznego. Program Fairtrade
zakłada m.in. przyjazne dla środowiska stosowanie
pestycydów i wody. Ponadto kontroli podlega także
przestrzeganie wysokich standardów społecznych.

Dla optymalnej wodoodporności przy jednoczesnej
wysokiej oddychalności od wielu lat współpracujemy
z najbardziej innowacyjną firmą na świecie: GORE-TEX.

• Całoroczna odzież ochronna wysokiej widzialności
i chroniąca przed trudnymi warunkami atmosferycznymi
z możliwością dowolnego łączenia

• Duży wybór produktów i kolorów dla wielu różnych
zastosowań i różnych warunków pogodowych

Opatentowana, mikroporowata membrana GORE-TEX
charakteryzuje się bardzo dobrą przepuszczalnością pary
wodnej i jest – w zależności od artykułu – przeciwwiatrowa
i/lub wodoodporna. Membrana odprowadza również
wilgoć od ciała, dzięki efektowi ‘wind-chill’ chroniąc
organizm przed przegrzaniem i wychłodzeniem.
Efekt: wygodne fasony spodni i ogrodniczek ze
wstawkami ze streczu, praktyczne i częściowo dodatkowo
wzmocnione kieszenie, zastosowanie włókien naturalnych,
jak bawełna i najnowocześniejsze membrany od lidera na
rynku GORE-TEX.
Odkryj niezniszczalną, wygodną i bezpieczną odzież
ochronną Pro Line HighVis obejmującą wiele produktów
GORE-TEX.

• Wstawki ze streczu dla większej swobody ruchów,
również podczas pracy w klęczącej i pochylonej pozycji
Nasi partnerzy

EN ISO 20471

EN 343

EN 14404

Zalecane dla:
Całorocznych prac na wolnym powietrzu,
budownictwa na- i podziemnego, branży
elektrycznej, przemysłu wytwórczego..

Kurtka i spodnie robocze w kolorze żółtym/ciemnoszarym Pro Line HighVis

Możliwość łączenia z kolekcją przemysłową
i rzemieślniczą „Pro Line“, jak i artykułami
„Profi Line Outdoor” oraz „Core HighVis“.
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Pro Line HighVis

Pro Line HighVis

Bluza

Spodnie
Nowość: wstawki ze streczu
z tyłu w obrębie ramion

Klasa
ochrony

2

Klasa
ochrony

2

Nowość: komfortowy pas
i wstawki ze stretchu

Kieszenie na nakolanniki
napełniane od spodu

EN ISO 20471
Klasa 2 od rozm. 44

Jaskrawożółta/
ciemnoszara:
1005786
14464

EN ISO 20471
Klasa 2

Jaskrawożółta/
ciemnozielona:
1005789
14465

Jaskrawożółta/
ciemnoniebieska:
1005790
14463

Cechy szczególne

• Streczowe wstawki z tyłu w obrębie ramion
dla maksymalnej swobody ruchów

• Pasy odblaskowe na ramionach

Materiał

50% bawełna | 50% poliester

Wstawki: 245 g/m

2

65% poliester | 35% bawełna

1005791
14466

Jaskrawopomarańczowa/
ciemnoszara:
1005785
14468

Jaskrawopomarańczowa/
ciemnozielona:
1005787
14469

2

Jaskrawopomarańczowa/
niebieskia:
1005788
14467

• 1 zamykana wewnętrzna kieszeń na piersi
• 2 boczne wpuszczane kieszenie

• Regulowany ściągacz z zatrzaskami

• 2 kieszenie na piersi z zatrzaskiem

Fluorescencyjny wierzch: 275 g/m

Jaskrawopomarańczowa:

Jaskrawożółte/
ciemnoszare:
1005793
14473

EN 14404

Jaskrawożółte/
ciemnozielone:
1005796
14474

Jaskrawożółte/
ciemnoniebieskie:
1005797
14472

Cechy szczególne

• Wstawki ze streczu dla większej swobody ruchów,
również podczas pracy w klęczącej i pochylonej pozycji
• 2 boczne wpuszczane kieszenie

• Dłuższy tył chroni przed przewianiem

• Po prawej stronie kieszeń z patką z tyłu spodni zapinana
zatrzaskiem

Rozmiary

Materiał

23–33 | 42–72 | 84–122

Długość tyłu w rozm. 50: 75 cm

Fluorescencyjny wierzch: 275 g/m
50% bawełna | 50% poliester

Wstawki: 245 g/m2

65% poliester | 35% bawełna

Jaskrawopomarańczowa/
ciemnoszara:
1005792
14476

Jaskrawopomarańczowa/
niebieskia:
1005795
14475

• Komfortowy pas

• Po prawej stronie kieszeń na miarkę

• Na lewej nogawce kieszeń z patką z zatrzaskiem

• Ergonomicznie wyprofilowane kieszenie na kolanach
• Nogawka z podszewką aż do kolan

Rozmiary
2

Jaskrawopomarańczowa/
ciemnozielona:
1005794
14477

21–33 | 40–72 | 86–122
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Pro Line HighVis

Pro Line HighVis

Ogrodniczki

Bluza softshell

Klasa
ochrony

Klasa
ochrony

2

2

Nowość: wstawki ze sterczu
po bokach i z tyłu

Kieszenie na nakolanniki
napełniane od dołu

EN ISO 20471
Klasa 2

Jaskrawożółte/
ciemnoszare:
1005799
14479

EN 14404

EN ISO 20471
Klasa 2 od rozm. XXL

Jaskrawożółte/
ciemnozielone:
1005802
14480

Jaskrawożółte/
ciemnoniebieskie:
1005803
14478

Cechy szczególne

Jaskrawopomarańczowe/
ciemnoszare:
1005798
14483

Jaskrawopomarańczowe/
ciemnozielone:
1005800
14482

Jaskrawopomarańczowe/
niebieskie:
1005801
14481

• Wstawki ze streczu z boku dla większej swobody

• Po prawej stronie kieszeń na miarkę

• Kieszeń z patką z przodu z rzepem i zatrzaskami

• Ergonomicznie wyprofilowane kieszenie na kolanach

• Dodatkowo wstawka ze streczu z tyłu
• 2 boczne wpuszczane kieszenie

• Po prawej stronie z tyłu kieszeń z patką i zatrzaskiem

Materiał

Fluorescencyjny wierzch: 275 g/m
50% bawełna | 50% poliester

Wstawki: 245 g/m2

65% poliester | 35% bawełna

2

• Na lewej nogawce kieszeń z patką z zatrzaskiem
• Nogawka z podszewką aż do kolan

Rozmiary

20–33 | 40–72 | 84–122

Jaskrawożółta/ciemnoszara:
1003109
14299

Cechy szczególne

• Możliwość wpięcia w parkę GORE-TEX (s. 39-41)
• Dodatkowe pasy odblaskowe na ramionach

• Dodatkowe odblaskowe wypustki wzdłuż ramienia

Materiał
270 g/m2

100% poliester, 3-warstwowy laminat

Jaskrawopomarańczowa/ciemnoszara:
1003118
14298

• 2 kieszenie na piersi z zamkiem błyskawicznym
• Regulowany ściągacz z zatrzaskami

Rozmiary

2XS–5XL
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Pro Line HighVis

Pro Line HighVis

Kamizelka

Bermudy

Klasa
ochrony

Klasa
ochrony

1

1

EN ISO 20471
Klasa 1

Nowość:
z komfortowym paskiem
i wstawkami ze streczu

EN ISO 20471
Klasa 1

Jaskrawożółta/
ciemnoszara:
1003114
14281

Jaskrawożółta/
ciemnoniebieska:
1003128

Jaskrawopomarańczowa:
1003129

Cechy szczególne

• 2 kieszenie na piersi z zatrzaskiem

• 2 zamykane kieszenie wewnętrzne na piersi

Fluorescencyjny wierzch: 275 g/m
50% bawełna | 50% poliester

Wstawki: 245 g/m

2

65% poliester | 35% bawełna

Jaskrawopomarańczowa/
ciemnozielona:
1003112
14280

Jaskrawopomarańczowa/
niebieska:
1003125

• Dłuższy tył chroni przed przewianiem

• Pasy odblaskowe na ramionach

Materiał

Jaskrawopomarańczowa/
ciemnoszara:
1003105
14279

2

• Lekko watowana

Jaskrawożółte/ciemnoszare:
1003115
14470

Jaskrawopomarańczowe/ciemnoszare:
1003106
14471

Cechy szczególne

• Wstawki ze streczu dla większej swobody ruchów
podczas pracy w klęczącej i pochylonej pozycji

• 2 boczne wpuszczane kieszenie

Materiał

Jaskrawopomarańczowa/niebieska dostępna od rozm. 19

50% bawełna | 50% poliester

22–33 | 44–72 | 90–122

Długość tyłu w rozm. 50: 75 cm

Fluorescencyjny wierzch: 275 g/m

Wstawki: 245 g/m2

65% poliester | 35% bawełna

• Dopasowany fason

• Nogawka z podszewką

• Z tyłu kieszeń z patką z zatrzaskiem

Rozmiary

• Po prawej stronie kieszeń na miarkę

2

Rozmiary

19–33 | 38–72 | 84–122
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Pro Line HighVis

GORE-TEX parka
Klasa
ochrony

3

EN ISO 20471
Klasa 2: 2XS–S
Klasa 3: M–4XL

EN 343
Klasa 3-3

Jaskrawopomarańczowa/jaskrawożółta:
1005644
14553

Cechy szczególne

• Nowa, modna kolorystyka: jaskrawa żółć i jaskrawy
pomarańcz

• Wodoodporna i przeciwwiatrowa tkanina z oddychającą
membraną GORE-TEX chroniąca przed przegrzaniem
i wychłodzeniem dzięki efektowi wind-chill
• Pasy odblaskowe na ramionach

• Ciemnoszary kaptur schowany w kołnierzu (s. 40)

• Po lewej stronie wewnętrzna kieszeń na piersi
z zatrzaskami

• 2 wewnętrzne kieszenie z patkami z zatrzaskami
• Mostki termiczne na ramionach i z tyłu
• Regulowany ściągacz z rzepem

Materiał

Rozmiary

100% poliester, GORE-TEX, 2-warstwowy laminat

Długość tyłu w rozm. M: 86 cm

220 g/m

Parka GORE-TEX w kolorze żółto-pomarańczowym i spodnie Pro Line HighVis w kolorze żółto-ciemnoszarym.

• Na piersi 2 naszyte kieszenie z zamkiem błyskawicznym

2

2XS–4XL

40

41

Pro Line HighVis

Pro Line HighVis

Parka GORE-TEX

Parka GORE-TEX

Klasa
ochrony

Klasa
ochrony

3

3

Wpięta
pikowana bluza

Z kapturem

(krótka)

EN ISO 20471
Klasa 2: 2XS–S
Klasa 3: M–4XL

EN 343
Klasa 3-3

Jaskrawożółta/ciemnoszara:
1003098
14295

Cechy szczególne

EN ISO 20471
Klasa 2: 2XS–S
Klasa 3: M–4XL

Jaskrawopomarańczowa/ciemnoszara:
1003099
14304

Jaskrawożółta/ciemnoszara:
1003103
14555

Cechy szczególne

Jaskrawopomarańczowa/ciemnoszara:
1003102
14554

• Po lewej stronie wewnętrzna kieszeń na piersi
z zatrzaskami

• 2 wewnętrzne kieszenie z patkami z zatrzaskami

• Krótka parka z wodoodpornej i przeciwwiatrowej tkaniny
z oddychającą membraną GORE-TEX chroniącą przed
przegrzaniem i wychłodzeniem dzięki efektowi wind-chill

• Regulowany ściągacz z rzepem

• Ciemnoszary kaptur ukryty w kołnierzu

Materiał

Rozmiary

Materiał

Rozmiary

100% poliester, GORE-TEX, 2-warstwowy laminat

Długość tyłu w rozm. M: 86 cm

100% poliester, GORE-TEX, 2-warstwowy laminat

Długość tyłu w rozm. M: 74 cm

• Długa parka z wodoodpornej i przeciwwiatrowej tkaniny
z oddychającą membraną GORE-TEX chroniącą przed
przegrzaniem i wychłodzeniem dzięki efektowi wind-chill

• Odblaskowe pasy na ramionach

• Ciemnoszary kaptur ukryty w kołnierzu

• Na piersi 2 naszyte kieszenie z zamkiem błyskawicznym

220 g/m

2

• Po lewej stronie wewnętrzna kieszeń na piersi
z zatrzaskami

EN 343
Klasa 3-3

• Mostki termiczne na ramionach i z tyłu

2XS–4XL

• Odblaskowe pasy na ramionach

• Na piersi 2 naszyte kieszenie z zamkiem błyskawicznym

220 g/m

2

• 2 wewnętrzne kieszenie z patkami z zatrzaskami
• Mostki termiczne na ramionach i z tyłu
• Regulowany ściągacz z rzepem

2XS–4XL
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Pro Line HighVis

Pro Line HighVis

(na szelkach)

(Pikowana)

Spodnie GORE-TEX

Podpinka

Klasa
ochrony

2

(krótka)

EN ISO 20471
Klasa 2

EN 343
Klasa 3-3

Jaskrawożółte/ciemnoszare:
1003101
14297

Cechy szczególne

• Spodnie na szelkach z wodoodpornej i przeciwwiatrowej
tkaniny z oddychającą membraną GORE-TEX chroniącą
przed przegrzaniem i wychłodzeniem dzięki efektowi
wind-chill

EN 14058
Odzież chroniąca przed
chłodem

Jaskrawopomarańczowe/ciemnoszare:
1003100
14296

• Rozporek z ukrytym zamkiem błyskawicznym

Ciemnoszara:
1003171
14275

Cechy szczególne

• Ciepłe, lekkie watowanie

EN 14058
Odzież chroniąca przed
chłodem

Ciemnoszara:
1003174
14556

• Ściągacz z płaskiego splotu dla lepszego
komfortu noszenia

• Mostki termiczne na udach

• Możliwość wpięcia w parkę GORE-TEX (długą s. 40 /
krótką s. 41) oraz parkę Profi Line Outdoor (s. 54)

• Możliwość przypięcia przy stójce

Rozmiary

Materiał

Rozmiary

• 2 boczne wpuszczane kieszenie

• Regulowane, elastyczne, szelki ze streczu z klamrą

• Wewnętrzna kieszeń na piersi z rzepem

• Dłuższy tył

• Klapa ze strefą elastyczną

Materiał
220 g/m

2

100% poliester, GORE-TEX, 2-warstwowy laminat

19–33 | 40–72 | 86–122

150 g/m

2

65% polyester | 35% cotton

2XS–4XL

Back length in size M: 78 cm (long), 68 cm (short)

44

45

Odzież na trudne
warunki pogodowe

Zawsze ciepło, zawsze sucho: odzież funkcyjna
z ochroną przed trudnymi warunkami atmosferycznymi

Poniżej przedstawiamy wodoodporne i przeciwwiatrowe argumenty przemawiające za
zastosowaniem naszej odzieży w niesprzyjających warunkach pogodowych:
Od teraz poranne przymrozki, zacinający deszcz
i mroźny wiatr nie będą wystawiać Ciebie i Twojej
odzieży na ciężką próbę..
Każdy, kto pracuje na wolnym powietrzu wie, jak ważna jest
dobra odzież robocza. Szczególnie zimą odzież ta musi
wytrzymać więcej niż w jakiejkolwiek innej porze roku.
W czasie niesprzyjającej pogody Twoi pracownicy potrzebują czegoś więcej niż tylko kurtki przeciwdeszczowej.

Odzież chroniąca przed trudnymi warunkami
atmosferycznymi musi utrzymywać ciepło, zapewniać
wysoki komfort noszenia, a przede wszystkim musi
oddychać podczas ciężkiej, fizycznej pracy. Odzież tego
typu musi często zapewniać również dobrą widoczność,
zwłaszcza we mgle lub śniegu – dlatego też odblaskowe
wypustki i pasy to doskonałe rozwiązanie.
Uzupełnij swoją odzież roboczą o artykuły outdoorowe
od CWS.

• Gdy na zewnątrz panuje wilgoć, wewnątrz musi
być sucho: zadbają o to oddychające materiały.
Dzięki nim pot w postaci pary wodnej zostaje
odprowadzony na zewnątrz. W ten sposób w środku
nie gromadzi się nieprzyjemna wilgoć.
• Często to nie mroźna temperatura sprawia, że praca
na zewnątrz staje się nieprzyjemna, a wiatr. Potrafi
być on na tyle zimny, że temperatura własna ciała

obniża się szybciej niż zazwyczaj. Przeciwwiatrowe
materiały zatrzymują wiatr na zewnątrz.
• W przypadku deszczu i śniegu nie da się inaczej:
absolutna wodoodporność to konieczność. Wybierz
wodoodporną odzież CWS Workwear do wszystkich
prac wykonywanych w niesprzyjających warunkach
pogodowych.
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Wytrzymała tkanina z elementami odblaskowymi
i membraną GORE-TEX do pracy na zewnątrz w zimnych
i wilgotnych warunkach
Kompleksową ochronę przed niskimi temperaturami
na zewnątrz i złymi warunkami atmosferycznymi zapewni
Ci Profi Line Outdoor. Kolekcja ta została opracowana
z myślą o wszelkiego rodzaju pracach czasowo lub stale
wykonywanych na wolnym powietrzu, dzięki czemu
zachwyca ona niezwykłymi właściwościami. Nawet
w zimnych i wilgotnych warunkach pracy odzież ta
zapewnia poczucie ciepła i barierę wilgoci (komfortowo
i sucho). Wszystkie artykuły przepuszczają parę wodną:
pot zostaje łatwo odprowadzony, zaś wilgoć nie jest

zatrzymywana wewnątrz odzieży; dzięki parowaniu
organizm jest chroniony przed przegrzaniem i
wychłodzeniem.

• Całoroczna odzież chroniąca przed trudnymi warunkami
atmosferycznymi

• Duża swoboda ruchów

• Zastosowana przeciwwiatrowa i odprowadzająca wodę
oraz wytrzymała tkanina z 100 % poliestru lub poliamidu

Specjalna tkanina w mostkach termicznych, którą
zastosowaliśmy w naszej parce (s. 54), utrzymuje ciało
w cieple i nawet podczas ulewnego deszczu zapewnia
optymalną ochronę – to idealny element odzieży na jesień
i zimę.

• Wysoki komfort noszenia

GORE-TEX – wodoodporna membrana
•
•
•
•

Profi Line
Outdoor

Ciemnoszara/czerwona ocieplana kurtka robocza Profi Line Outdoor noszona ze spodniami Pro Line

Nieprzepuszczalna dla kropli wody
Transportuje wilgoć od wewnątrz na zewnątrz
Optymalna bariera przed wiatrem
Ochrona przed wychłodzeniem dzięki efektowi wind-chill

• W temperaturach do 20 st. C maksymalnie
8 godzin nieprzerwanego noszenia z uwzględnieniem
oddychalności.

*
EN 343

EN 14058

Możliwość łączenia z kolekcją odzieży roboczej Pro Line oraz kolekcjami odzieży ochronnej o wysokiej
widzialności Alpha HighVis, Pro Line HighVis i Core HighVis.

*Normę ochrony przed chłodem można osiągnąć poprzez połączenie parki outdoorowej (strona 54) i bluzy pikowanej (strona 43)
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Profi Line Outdoor

Profi Line Outdoor

Kurtka softshell

Ciemnoszary:
1002591

Czarny:
1000823
13675

Czarny/ czerwony:
1000824
13655

Cechy szczególne

Czarny/niebieski:
1000825
13674

Kurtka softshell

Czarny/ ciemnozielony:
1000826

• Wywijany kołnierz

• 2 boczne kieszenie

• Zakryty przedni zamek błyskawiczny
• Elementy odblaskowe

• Regulowalna szerokość po wewnętrznej stronie bocznej
ustawiana sznurkiem gumowym i stoperem

• Zamykana kieszeń wewnętrzna po stronie lewej i prawej

• Przedłużona strona tylna

Materiał
100% poliester, 3-warstwowy laminat

• Kołnierz wewnętrzny z polaru

330 g/m

2

Ciemnoszary/czarny:
1000820
13670

Cechy szczególne

Biały/szary:
1000822

• Wywijany kołnierz

• 2 boczne kieszenie

• Zakryty przedni zamek błyskawiczny
• Elementy odblaskowe

• Regulowalna szerokość po wewnętrznej stronie bocznej
ustawiana sznurkiem gumowym i stoperem

• Zamykana kieszeń wewnętrzna po stronie lewej i prawej

• Przedłużona strona tylna

Rozmiary

Materiał

Rozmiary

Tył pleców dla rozm. M: 75 cm

100% poliester, 3-warstwowy laminat

• Regulowalna szerokość rękawów z klapą na rzep

2XS–4XL

• Kołnierz wewnętrzny z polaru

330 g/m

2

• Regulowalna szerokość rękawów z klapą na rzep

2XS–4XL
Tył pleców dla rozm. M: 75 cm
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Profi Line Outdoor

Bluza polarowa

Profi Line Outdoor

Kurtka zimowa

Ciemnoszary/czarny:
1000821
13671

Czarny:
1005479
13653

Cechy szczególne

Cechy szczególne

• Zapinana na suwak zakończony stójką

• Kieszenie wewnętrzne zamykane na suwak
• 2 kieszenie boczne zapinane na rzepy

• Regulowana szerokość rękawów – pasek na rzep

• Wewnętrzna regulacja dolnego brzegu kurtki
– dopasowanie za pomocą elastycznej gumki
zakończonej stoperem

• Wydłużony tył

• Elementy odblaskowe

Czarny/czerwony:
1005480
13654

Czarny/niebieski:
1005481
13672

Czarny/ciemnozielony:
1005482
13771

• Ciepła kurtka zimowa z podszewką

• 2 kieszenie po bokach z polarową podszewką

• Kołnierz wewnętrzny z ciepłego polaru

• Elastyczne ściągacze przy rękawach

• Wywijany kołnierz

• Zakryty przedni zamek błyskawiczny

• Zamykana kieszeń na piersiach po lewej stronie

• Elastyczny pasek w talii
• Elementy odblaskowe

• Po lewej stronie wewnętrznej kieszeń na Smartphone

Materiał

Rozmiary

Materiał

100% poliester

Długość pleców dla rozm. M: 75 cm

100% poliamid

310 g/m

2

2XS–4XL

180 g/m

2

Rozmiary

2XS–4XL
Długość pleców dla rozm. M: 73 cm
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Profi Line Outdoor

Kamizelka zimowa

Platzhalter

neues Foto
Motiv 14

Czarny:
1005475
13676

Czarny/czerwony:
1005476
13656

Cechy szczególne

Czarny/niebieski:
1005477
13673

Czarny/ciemnozielony:
1005478
14552

• Ciepła kamizelka zimowa z podszewką

• Po lewej stronie wewnętrznej kieszeń na Smartphone

• Kołnierz wewnętrzny z ciepłego polaru

• Elastyczny pasek

• Wywijany kołnierz

• Zakryty przedni zamek błyskawiczny

• Zamykana kieszeń na piersiach po lewej stronie

• 2 kieszenie po bokach z polarową podszewką
• Elementy odblaskowe

Materiał

Rozmiary

100% poliamid

Długość pleców dla rozm. M: 73 cm

180 g/m

2

2XS–4XL

Czarno-niebieska kamizelka Profi Line Outdoor noszona z ciemnoszarymi spodniami Pro Line.
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Profi Line Outdoor

Profi Line Outdoor

Parka

Spodnie na szelkach

EN 343
Klasa 3-3

EN 343
Klasa 3-3

Ciemnoszary/czarny:
1003175
14551

Ciemnoszary/czerwony:
1003172
14272

Cechy szczególne

• Stójka z możliwością zapięcia na napę, zintegrowany
kaptur
• Regulowany kaptur z dodatkowym wzmocnieniem,
może być zwinięty i schowany w kołnierzu
• Z przodu zapinana na dwukierunkowy zamek
błyskawiczny i zatrzaski

• 2 kieszenie na piersi zamykane na zamek błyskawiczny
• Naszywana kieszeń wewnętrzna zapinana na rzepy

• 2 naszywane kieszenie boczne z klapami zamykane na
zatrzaski

Ciemnoszary/niebieski:
1003169
14271

Ciemnoszary/ciemnozielony:
1003173
14273

• Regulowane mankiety z taśmą zapinaną na rzepy
• Elementy odblaskowe

• Sznurek ściągający po wewnętrznej stronie u dołu

• Lekko wyściełana kurtka pikowana (str. 43) może być
wpinana na zamek błyskawiczny dla dodatkowej ochrony
przed zimnem

Ciemnoszare:
1003170
14557

Cechy szczególne

• Regulowane szelki wykonane z elastycznego materiału
z klamrami dla szybkiego odpinania

• Dołączony karczek z elastyczną strefą z tyłu
• Kryty zamek błyskawiczny
• 2 kieszenie boczne

• Wzmocniona Cordurą® kieszeń na miarkę
• Elementy odblaskowe

• Zatrzaski

• Mostek termiczny w obszarze ramion i barków

Rozmiary

Materiał

100% poliester, GORE-TEX, 2-warstwowy laminat

Długość pleców dla rozm. M: 86 cm

100% poliester, GORE-TEX, 2-warstwowy laminat

220 g/m

• Tylna prawa kieszeń zamykana klapą, wodoszczelna

• Kieszeń napoleońska zamykana na zamek błyskawiczny
umieszczona pod zapięciem

Materiał
2

• Mostek termiczny na udzie, zintegrowany z podszewką

2XS–4XL

220 g/m

2

Rozmiary

19–33 | 40–72 | 86–122

Dołącz do nas na:
Facebook: CWS Polska
Instagram: @cws_group
LinkedIn:
CWS Polska

cws.com

