
C
A

TA
L

O
G

 2
01

9



600 950

0001-X

600 950

0001-X

600

600 950

0001-X

600 950

0001-X

600

00

00

01

01

05

05

04

06 07

94

94

02

02

06

15 04

07

95 47

`` RESIST R01

`` RESIST R02

`` WOODY W05

94/0102/01

9515 00 01 05 0494 02 06 07

`` RESIST HEAVY R03

`` RESIST HEAVY R04

`` RANGER W06

94/0102/01

00 01 05 0494 02 06 07

Twill, 100 % bumbac, 270 g/m2

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L), 

58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)

`` pe partea din spate este prezentă o bandă reflectorizantă
`` modelul este prevăzut cu buzunare 
multifuncționale și buclă pentru unelte
`` partea laterală a taliei este din bandă elastică
`` materialul prezintă strat dublu pentru o durabilitate mai mare

Single Jersey, 

100 % bumbac pre-shrunk, 160 g/m2

S - 3XL

Single Jersey, 

100 % bumbac pre-shrunk, 160 g/m2

S - 4XL

`` bumbac pre-shrunk rezistent la temperaturi ridicate 
`` poate fi spălat la o temperatură de maxim 95  °C (alb) și 60  °C (color)
`` cusături laterale
`` gulerul este finisat din material raiat 1:1
`` la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire

`` bumbac pre-shrunk rezistent la temperaturi ridicate 
`` poate fi spălat la o temperatură de maxim 95  °C (alb) și 60  °C (color)
`` croială cambrată ce prezintă cusături laterale
`` gulerul este finisat din material raiat 1:1
`` la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire
`` mâneci mai scurte

tivul gulerului din 

material tip raiat 1:1

temperatura de spălare 

este de maxim 95 °C 

(alb) și 60 °C (color)

bumbac pre-shrunk

 160 g/m2

bandă elastică 

în lateral

buzunare 

multifuncționale

bandă reflectorizantă

tivul gulerului din 

material tip raiat 1:1

temperatura de spălare 

este de maxim 95 °C (alb) 

și 60 °C (color)

bumbac pre-shrunk

 160 g/m2

`` pe partea din spate este prezentă o bandă reflectorizantă
`` modelul este prevăzut cu buzunare multifuncționale 
`` partea laterală a taliei este din bandă elastică
`` materialul prezintă strat dublu pentru o durabilitate mai mare 
`` materialul CORDURA® este aplicat în culori contrastante

Single Jersey, 

100 % bumbac pre-shrunk, 200 g/m2

S - 3XL

Single Jersey, 

100 % bumbac pre-shrunk, 200 g/m2

S - 4XL

`` bumbac pre-shrunk rezistent la temperaturi ridicate 
`` poate fi spălat la o temperatură de maxim 95  °C (alb) și 60  °C (color)
`` cusături laterale
`` gulerul este finisat din material raiat 1:1
`` la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire

`` bumbac pre-shrunk rezistent la temperaturi ridicate 
`` poate fi spălat la o temperatură de maxim 95  °C (alb) și 60  °C (color)
`` croială cambrată ce prezintă cusături laterale
`` gulerul este finisat din material raiat 1:1
`` la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire
`` mâneci mai scurte

Textură de pânză, 65 % poliester, 35 % bumbac, 

270 g/m², (CORDURA® 100 % PAD, 210 g/m²)

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L), 

58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)

tivul gulerului din 

material tip raiat 1:1

temperatura de spălare 

este de maxim 95 °C (alb) 

și 60 °C (color)

bumbac pre-shrunk

 200 g/m2

bandă 

reflectorizantă

buzunare 

multifuncționale

material CORDURA® de 

culoare contrastantă

bandă elastică 
în lateral

tivul gulerului din 

material tip raiat 1:1

temperatura de spălare 

este de maxim 95 °C (alb) 

și 60 °C (color)

bumbac pre-shrunk

 200 g/m2
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Single Jersey, 

100 % bumbac pre-shrunk, 160 g/m2

S - 3XL

`` bumbac pre-shrunk rezistent 
la temperaturi ridicate 
`` poate fi spălat la o temperatură de 

maxim 95  °C (alb) și 60  °C (color)
`` cusături laterale
`` gulerul este finisat din material raiat 1:1
`` la nivelul umerilor este aplicată 

o cusătură de întărire
`` mâneci lungi cu manșete
`` manșetele sunt confecționate 

din material raiat 1:1

tivul gulerului din 

material tip raiat 1:1

temperatura de spălare 

este de maxim 95 °C 

(alb) și 60 °C (color)

bumbac pre-shrunk

 160 g/m2
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`` JACKET HI-Q 506

`` NEXT 518
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`` JACKET 504
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`` JACKET 501

02

400

400

400

400

Culoare nouă. Departamentul nostru de vânzări vă poate oferi mai multe informații despre termenul de livrare.

`` jachetă unisex, cu fermoar pe toată lungimea
`` la nivelul umerilor are un strat de material 

impermeabil
`` pe exterior a fost aplicat un tratament 

antiscămoșare
`` modelul este prevăzut cu două buzunare frontale 

cu fermoar
`` manșetele mânecilor pot fi reglate cu ajutorul 

benzilor cu scai
`` materialul asigură un nivel de confort și căldură 

ridicat

Fleece, 100 % poliester, tratament antiscămoșare 

Materialul adiţional: Rip Stop cu strat de PU 210T nylon

360 g/m2, S - 3XL

`` vestă de fleece, de calitate, cu o croială clasică 
`` modelul este prevăzut cu două buzunare plic în 
zona frontală
`` dimensiunea se poate ajusta prin intermediul 
șnurului elastic de la bază

Fleece, 100 % poliester, tratament antiscămoșare 

280 g/m2, XS - 3XL

la nivelul umerilor are 

un strat de material 

impermeabil

manşetele mânecilor 

se pot regla cu ajutorul 

benzilor cu scai

tratament 

antiscămoșare

două buzunare 

frontale

șnur elastic

tratament 

antiscămoșare

două buzunare 

frontale cu fermoar

4XL doar în culorile 01, 02, 05, 23, 94

`` jachetă de fleece, de damă, cu o croială clasică și fermoar 
pe toată lungimea
`` pe exterior a fost aplicat un tratament antiscămoșare
`` modelul este prevăzut cu două buzunare frontale cu fermoar
`` manșetele mânecilor sunt prevăzute cu bandă elastică
`` dimensiunea se poate ajusta prin intermediul șnurului 

elastic de la bază

Fleece, 100 % poliester, tratament antiscămoșare

280 g/m2, S - 4XL

Fleece, 100 % poliester, tratament antiscămoșare 

280 g/m2, XS - 2XL

tratament 

antiscămoșare

două buzunare 

frontale cu fermoar

șnur elastic

tratament 

antiscămoșare

două buzunare 

frontale cu fermoar

șnur elastic

`` jachetă de fleece, cu o croială clasică și fermoar 
pe toată lungimea
`` pe exterior a fost aplicat un tratament antiscămoșare
`` modelul este prevăzut cu două buzunare frontale 

cu fermoar
`` manșetele mânecilor sunt prevăzute cu bandă elastică
`` dimensiunea se poate ajusta prin intermediul șnurului 

elastic de la bază
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Twill, 100 % bumbac, 270 g/m²

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L),

58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)

buzunare 

multifuncționale

buzunare 

multifuncționale

bandă  

reflectorizantă

bandă 

 reflectorizantă

agățătoare

talie elastică

manșetă 

 elastică

strat dublu la 

nivelul genunchilor

Twill, 100 % bumbac, 270 g/m²

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L),

58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)

buzunare 

 multifuncționale

buzunare 

 multifuncționale

CORDURA®

 bandă 

 reflectorizantă

agățătoare

bandă elastică

manșetă 

 elastică

CORDURA®

Textură de pânză, 65 % poliester, 

35 % bumbac, 270 g/m²

(CORDURA® 100 % PAD, 210 g/m²)

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L), 

58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)

Textură de pânză, 65 % poliester, 

35 % bumbac, 270 g/m²

(CORDURA® 100 % PAD, 210 g/m²)

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L), 

58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)

`` modelul este prevăzut cu buzunare 
multifuncționale și agățătoare
`` pe partea din spate și pe mâneci 

sunt prezente benzi reflectorizante
`` mânecile sunt prevăzute cu 

manșete elastice 
`` pe partea din spate sunt aplicate 

falduri ce asigură o mișcare mai 
ușoară

`` modelul este prevăzut cu buzunare 
multifuncționale și agățătoare
`` pe partea din spate și pe mâneci 

sunt prezente benzi reflectorizante
`` mânecile sunt prevăzute cu 

manșete elastice 
`` pe partea din spate sunt aplicate 

falduri ce asigură o mișcare mai 
ușoară

`` pe ambele părți sunt prezente benzi 
reflectorizante
`` modelul este prevăzut cu buzunare 

multifuncționale și buclă pentru unelte
`` partea laterală a taliei este din bandă 

elastică
`` materialul prezintă strat dublu 

pe partea posterioară și la nivelul 
genunchilor pentru o durabilitate mai 
mare

`` modelul este prevăzut cu buzunare 
multifuncționale și agățătoare
`` pe mânecă este aplicat un buzunar cu 

închizătoare
`` pe ambele părți și pe mâneci sunt prezente 

benzi reflectorizante
`` mânecile sunt prevăzute cu manșete elastice 
`` tivul inferior prezintă cusături laterale și 3 

închizători cu capse
`` materialul CORDURA® este aplicat în culori 

contrastante

`` pe partea inferioară este prezentă o bandă 
reflectorizantă
`` modelul este prevăzut cu buzunare 

multifuncționale și buclă pentru unelte 
`` partea laterală a taliei este din bandă 

elastică
`` materialul prezintă strat dublu la nivelul 

genunchilor pentru o durabilitate mai mare 
`` materialul CORDURA® este aplicat în culori 

contrastante

172 173



`` WOODY W02

94/0102/01

`` RANGER W04
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600 400

Twill, 100 % bumbac, 270 g/m²

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L),

58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)

bretele elastice

strat dublu la nivelul genunchilor

catarame rezistente

bandă 

 reflectorizantă

bandă elastică

bandă elastică buzunare multifuncționale

bretele elastice

CORDURA®

catarame rezistente

bandă 

 reflectorizantă

bandă elastică

bandă elastică buzunare multifuncționale

Textură de pânză, 65 % poliester, 

35 % bumbac, 270 g/m²

(CORDURA® 100 % PAD, 210 g/m²)

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L), 

58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)

`` în partea frontală, la baza genunchilor, 
este prezentă o bandă reflectorizantă
`` modelul este prevăzut cu buzunare 

multifuncționale, bretele elastice și buclă 
pentru unelte 
`` materialul prezintă strat dublu pe partea 

posterioară și la nivelul genunchilor pentru o 
durabilitate mai mare 
`` la nivelul bretelelor sunt plasate catarame 

de plastic pentru ajustarea închiderii
`` la nivelul taliei se poate ajusta închiderea 

pantalonilor cu ajutorul nasturilor

`` pe partea inferioară, este prezentă o bandă 
reflectorizantă
`` modelul este prevăzut cu buzunare 

multifuncționale, bretele elastice și buclă pentru 
unelte 
`` la nivelul bretelelor sunt plasate catarame de 

plastic pentru ajustarea închiderii
`` la nivelul taliei se poate ajusta închiderea 

pantalonilor cu ajutorul nasturilor
`` materialul CORDURA® este aplicat în culori 

contrastante
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`` WOODY W52

02/01 94/01

600

400

buzunare 

 multifuncționale

bandă 

 reflectorizantă

CORDURA®

3 închizători 

 cu capse

Textură de pânză, 65 % poliester, 

35 % bumbac, 270 g/m²

(CORDURA® 100 % PAD, 210 g/m²)

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L), 

58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)

buzunare 

 multifuncționale

bandă 

 reflectorizantă

agățătoare

bandă elastică

Twill, 100 % bumbac, 270 g/m²

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L),

58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)

`` modelul este prevăzut cu buzunare multifuncționale, 
agățătoare și buclă pentru unelte
`` pe ambele părți sunt prezente benzi reflectorizante
`` la bază este aplicată o bandă elastică

`` modelul este prevăzut cu buzunare multifuncțio-
nale și agățătoare
`` pe ambele părți sunt prezente benzi reflectorizante
`` tivul inferior prezintă cusături laterale și 3 închizători 

cu capse
`` materialul CORDURA® este aplicat în culori 

contrastante
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`` HV FLEECE JACKET 5V1

97 98

`` HV ESSENTIAL 4V6

97 98

3

3

`` HV BRIGHT 9V4

`` HV RUNWAY 2V9

97 98

`` HV BRIGHT 9V3

97 98

`` HV PROTECT 1V9

97 9798 98

400

400

400 400

400 400

Fleece, 100 % poliester, 280 g/m²,

benzi reflectorizante 3M

M - 3XL

French terry, pieptănat pe interior, 100 % poliester,

300 g/m², benzi reflectorizante 3M

M - 3XL

material 

 tip raiat

șnur elastic

fermoar pe  

toată lungimea

mâneci tubulare

benzi 

 reflectorizante 3M

EN ISO 20 471
 îmbrăcăminte cu

vizibilitate înaltă (grupa 3)

EN ISO 13 688
îmbrăcăminte de protecţie

EN ISO 20 471
 îmbrăcăminte cu

vizibilitate înaltă (grupa 3)

EN ISO 13 688
îmbrăcăminte de protecţie

material tricotat din urzeală, 100 % poliester

fluorescent, 120 g/m², benzi reflectorizante

4-6 ani/104-128 cm, 6-8 ani/116-140 cm

EN 1150
îmbrăcăminte de

lucru cu vizibilitate 
înaltă pentru utilizare

non-profesională

Material tricotat din urzeală, 100 % poliester

fluorescent, 120 g/m², benzi reflectorizante

M (înălțimea 160-176 cm), 2XL (înălțimea 184-192 cm)

EN ISO 20 471
 îmbrăcăminte cu

vizibilitate înaltă (grupa 2)

EN ISO 13 688
îmbrăcăminte de protecţie

Interlock pique, 55 % bumbac, 45 % poliester,

175 g/m², benzi reflectorizante 3M

S - 3XL

EN ISO 20 471
 îmbrăcăminte cu

vizibilitate înaltă (grupa 2)

EN ISO 13 688
îmbrăcăminte de protecţie

EN ISO 20 471
 îmbrăcăminte cu

vizibilitate înaltă (grupa 2)

EN ISO 13 688
îmbrăcăminte de protecţie

Interlock pique, 55 % bumbac, 45 % poliester,  

175 g/m2,benzi reflectorizante 3M

S - 3XL

`` cusături laterale
`` guler din material raiat 1:1, cu dungi contrastante
`` fentă cu trei nasturi de culoarea materialului de bază
`` interiorul gulerului prezintă o bandă confecţionată din acelaşi 
material precum cel de bază
`` la nivelul umerilor sunt prezente cusături de întărire
`` benzi certificate ale producătorului 3M

`` hanorac în culori fluorescente
`` pe interior țesătura este pieptănată
`` tivul inferior, manșetele mânecilor și gulerul sunt din 

material raiat 1:1
`` pe suprafața produsului sunt aplicate benzi reflectorizante 

ale producătorului 3M

`` jachetă de fleece în culori fluorescente, cu fermoar pe 
toată lungimea
`` modelul este prevăzut cu două buzunare frontale cu 

fermoar și agățătoare
`` buzunarele sunt spațioase și se prelungesc până în partea 

inferioară a jachetei
`` tivul inferior poate fi ajustat prin șnur elastic
`` manșetele mânecilor prezintă bandă elastică
`` pe exterior a fost aplicat un tratament antiscămoșare
`` pe suprafața produsului sunt aplicate benzi reflectorizante 

ale producătorului 3M

`` vestă cu grad ridicat de vizibilitate
`` modelul prezintă închidere frontală cu scai
`` pe suprafața produsului sunt aplicate benzi reflectorizante 

ale producătorului 3M

`` vestă cu grad ridicat de vizibilitate pentru copii
`` modelul prezintă închidere frontală cu scai
`` pe suprafața produsului sunt aplicate benzi 

reflectorizante ale producătorului 3M

`` tricou unisex, în culori fluorescente și mâneci cu formă tubulară
`` țesătura de bumbac din interior conferă un confort sporit
`` gulerul rotund este confecționat din material raiat 1:1, 100% 
poliester 
`` modelul prezintă cusături laterale
`` pe orizontală sunt aplicate benzi reflectorizante ale 
producătorului 3M
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`` HV PRACTIC 5V9 `` HV REFLEX 3V5

`` HV TWISTER 3V8

97 97

97

98

98

`` HV ENERGY 9V2

97 98

400 400

400

Fleece, 100 % poliester, 240 g/m²

mărime universală

Twill, 50 % bumbac, 50 % poliester, 240 g/m²

reglabilă

Single Jersey, 100 % poliester,

190 g/m², mărime universală

(50 x 26 cm)

Oxford, 100 % poliester, 70 - 80 g/m²,

bandă reflectorizantă

mărime universală (45 x 34 cm)

`` rucsac practic în culori fluorescente
`` în partea frontală și în colțuri sunt aplicate benzi 

reflectorizante
`` modelul este prevăzut cu două șnururi de strângere
`` pe interior este aplicat un buzunar cu fermoar 

(20 × 23 cm)

`` eșarfă în culori fluorescente, cu benzi reflectorizante
`` marginile sunt cusute pe ambele părți
`` produsul prezintă utilizări diverse (opțiunile de purtare 

sunt indicate pe ambalaj)

`` căciulă în culori fluorescente 2 în 1 (poate fi folosită 
și ca fular)
`` partea de sus este reglabilă cu ajutorul șnurului
`` pe exterior a fost aplicat un tratament 

antiscămoșare

`` șapcă în culori fluorescente cu șase paneluri
`` marginea cozorocului este din material reflectorizant
`` mărimea este ajustabilă prin scai pe care este 

aplicată o bandă reflectorizantă
`` produsul este prevăzut cu găuri de ventilație
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