RIMECK

®

Workwear made real

Echipamentele de muncă nu sunt concepute
doar în urma exigențelor profesioniștilor care le
poartă în fiecare zi. Tendințele în modă domină și în
acest segment. Nu este de mirare, la urma urmei,
petrecem cea mai mare parte a zilei la serviciu și
merităm să arătăm și să ne simțim bine. De aceea
continuăm să împingem limitele, dedicândune design-ului, îmbunătățirii calității, stilului,
funcționalității și, mai presus de toate, siguranței
mărcii Rimeck.
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Linia noastră HIGH VISIBILITY este ideală acolo unde
siguranța la vizibilitate redusă este de o importanță
capitală. La urma urmei, calitățile sale sunt certificate
conform standardelor europene. În plus, noua colecție
VERTEX este exemplul perfect al modului în care nevoile
clienților sunt reflectate în produsele noastre. Nu am
lăsat nimic la voia întâmplării atunci când le-am conceput
și nu am permis niciun compromis. Așadar, indiferent de
ceea ce experimentați la locul de muncă, veți aprecia
rezistența, design-ul inteligent și materialele tehnice.

VERTEX W55

jachetă softshell de iarnă pentru bărbaţi
Softshell: 94 % poliester, 6 % elastan; membrană TPU; Micro fleece: 100 % poliester,
tratament anti-scămoșare; vată de umplutură, căptușeală: 100 % poliester
impermeabilitate 10 000 mm, imperrespirabilitate 4 000 g/m²/24 h
320 g/m2, S - 3XL
softshell călduros cu membrană din 3 straturi
zonă termoizolantă în partea din spate
fermoar pe toată lungimea, cu protecție pentru bărbie și clapetă
glugă detașabilă, reglabilă, cu căptușeală
șnur elastic aplicat la glugă și la tivul inferior
tivurile mânecilor sunt ajustabile prin sistemul velcro
buzunare cu fermoar spiralat impermeabil
buzunare cu fermoar la nivelul pieptului
buzunar aplicat pe interior la nivelul pieptului
acces în vederea personalizării în partea laterală a căptușelii
partea din spate este curbată și puțin alungită
elemente de contrast
fleece interior cu finisaj antiscămoșare
94

01

93

pantaloni de lucru pentru bărbaţi
Oxford, 66 % poliamidă, 34 % bumbac, finisaj anti-murdărire, CORDURA® 100 % poliamidă
310 g/m2, 210 g/m² CORDURA®
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62; lungime extinsă - 48, 50, 52, 54, 56, 58
finisaj anti-murdărire
talie elastică curbată
clin la îmbinarea pantalonilor cu 6% elastan
10 buzunare multifuncționale
buzunare genunchiere
ventilație spate genunchi
inel D din plastic
buclă pentru unelte
material CORDURA® cu durabilitate ridicată în culoarea 01
elemente de contrast
pantalonii pot fi alungiți
01

93

MEN’S

ELASTANE

ANTIPILLING

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

30°
WASH

23

VERTEX W07

94

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

MEN’S

ANTI-SOILING

40°
WASH

EN 14404 + A1

23

(type 2, only with A99)
1

SHIELD A99

genunchiere unisex
100 % polietilena, uni,1 buc. = 1 pereche, 170 x 240 mm (poate fi alungit)

NEW PRODUCT

UNISEX

ușor, cu formă ergonomică
de introdus în buzunarele de la nivelul genunchilor
potrivit pentru muncă, ca suport în genunchi
protecție anti-penetrare
EN 14404 + A1

01

(type 2 only with W07, W08, W09)
1
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Produs nou. În stoc: În al treilea trimestru al anului 2022.
NEW PRODUCT

VERTEX CAMO W56

NEW PRODUCT

jachetă softshell de iarnă pentru bărbaţi

MEN’S

Softshell: 94 % poliester, 6 % elastan; membrană TPU;
Micro fleece: 100 % poliester, tratament anti-scămoșare;
vată de umplutură, căptușeală: 100 % poliester
impermeabilitate 10 000 mm, imperrespirabilitate 4 000 g/m²/24 h
320 g/m2, S - 3XL
softshell călduros cu membrană din 3 straturi
zonă termoizolantă în partea din spate
fermoar pe toată lungimea, cu protecție pentru bărbie și clapetă
glugă detașabilă, reglabilă, cu căptușeală
șnur elastic aplicat la glugă și la tivul inferior
tivurile mânecilor sunt ajustabile prin sistemul velcro
buzunare cu fermoar spiralat impermeabil
buzunare cu fermoar la nivelul pieptului
buzunar aplicat pe interior la nivelul pieptului
acces în vederea personalizării în partea laterală a căptușelii
partea din spate este curbată și puțin alungită
elemente de contrast
fleece interior cu finisaj antiscămoșare
C1

ELASTANE

ANTIPILLING

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

30°
WASH

C2

VERTEX CAMO W09

NEW PRODUCT

pantaloni de lucru pentru bărbaţi

Pânză, 65 % poliester, 35 % bumbac, finisaj anti-murdărire, CORDURA® 100 % poliamidă
280 g/m², 210 g/m² CORDURA®
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62; lungime extinsă - 48, 50, 52, 54, 56, 58
finisaj anti-murdărire
talie elastică curbată
clin la îmbinarea pantalonilor cu 6% elastan
10 buzunare multifuncționale
buzunare genunchiere
ventilație spate genunchi
inel D din plastic
buclă pentru unelte
material CORDURA® cu durabilitate ridicată în culoarea 01
elemente de contrast
pantalonii pot fi alungiți
C1

MEN’S

ANTI-SOILING

40°
WASH

EN 14404 + A1

C2

(type 2, only with A99)
1
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Produs nou. În stoc: În al treilea trimestru al anului 2022.
NEW PRODUCT

VERTEX W41

NEW PRODUCT

stretch fleece pentru bărbaţi
MEN’S

Stretch fleece, 95 % micro poliester, 5 % elastan
280 g/m2, S - 3XL
material elastic neted cu capacitate de uscare rapidă
croială dreaptă ce prezintă cusături laterale
fermoar spiralat în sens invers pe toată lungimea cu protecție pentru bărbie
interiorul gulerului prezintă bandă de întărire
mâneci raglan
manșete cu orificiu pentru degetul mare
buzunare cu fermoar
prevăzut cu bandă elastică
elemente contrastante
agățătoare
94

01

93

WARM

ELASTANE

EXTRA DRY

30°
WASH

23

VERTEX W08

NEW PRODUCT

blugi de muncă pentru bărbaţi
Twill, 100 % bumbac, finisaj anti-murdărire, CORDURA® 100 % poliamidă (doar la culoarea A9)
430 g/m², 210 g/m² CORDURA®
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62; lungime extinsă - 48, 50, 52, 54, 56, 58
finisaj anti-murdărire
talie elastică curbată
clin la îmbinarea pantalonilor cu 6% elastan
10 buzunare multifuncționale
buzunare genunchiere
ventilație spate genunchi
inel D din plastic
buclă pentru unelte
material CORDURA® cu durabilitate ridicată în culoarea 01 (doar la culoarea A9)
elemente de contrast
pantalonii pot fi alungiți

MEN’S

ANTI-SOILING

40°
WASH

EN 14404 + A1

A8 A9

(type 2, only with A99)
1
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Produs nou. În stoc: În al treilea trimestru al anului 2022.
NEW PRODUCT

WOODY W51

Jachetă de lucru pentru bărbaţi
Twill, 100 % bumbac
270 g/m²
44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62
fermoar modelat pe toată lungimea cu clapă
falduri pe spate
8 buzunare multifuncționale
buzunare cu clapă în partea de jos și buzunare cu fermoar și bordură
manșetele sunt din material raiat cu 3 % adaos de elastan
tivul din partea inferioară prezintă bandă elastică
inel D din plastic și cârlig pentru chei și CI
cusătură dublă pentru rezistență ridicată
elemente reflectorizante

agățătoare
gulerul și clapa
buzunarului au sistem
de închidere cu capse

MEN’S

60°

Jachetă de lucru pentru bărbaţi

WASH

Pânză, 65 % poliester, 35 % bumbac
CORDURA® 100 % poliamidă
270 g/m², CORDURA® 210 g/m²
44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62
fermoar modelat pe toată lungimea cu clapă și protecție pentru bărbie
7 buzunare multifuncționale
buzunare cu clapă în partea de jos și buzunare cu fermoar și bordură
buzunar la nivelul mânecii
manșetele sunt din material raiat cu 3 % adaos de elastan
tivul din partea inferioară poate fi ajustat prin capse în părțile laterale
inel D din plastic și cârlig pentru chei și CI
cusătură dublă pentru rezistență ridicată
elemente reflectorizante
material CORDURA® cu durabilitate ridicată în culoarea 01

buzunarele
multifuncționale
prezintă sistem
de închidere pentru telefon, creioane,
obiecte personale

02
01
01 94
01

RANGER W53

agățătoare
MEN’S

gulerul ridicat și clapa
buzunarului au sistem
de închidere cu capse

40°
WASH

material CORDURA®
la mâneci și umeri

buzunarele
multifuncționale
prezintă sistem de
închidere - pentru
telefon, creioane,
obiecte personale

01

02
01
01 94
01

WOODY W52

Vestă de lucru pentru bărbaţi
Twill, 100 % bumbac
270 g/m²
44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62
fermoar modelat pe toată lungimea cu clapă
falduri pe spate
8 buzunare multifuncționale
buzunare cu clapă în partea de jos și buzunare cu fermoar și bordură
tivul din partea inferioară prezintă bandă elastică
inel D din plastic și cârlig pentru chei și CI
cusătură dublă pentru rezistență ridicată
elemente reflectorizante

agățătoare
MEN’S

gulerul și clapa
buzunarului au sistem
de închidere cu capse

buzunarele
multifuncționale prezintă
sistem de închidere pentru telefon, creioane,
obiecte personale

60°

01

RANGER W54

Vestă de lucru pentru bărbaţi

WASH

Pânză, 65 % poliester, 35 % bumbac
CORDURA® 100 % poliamidă
270 g/m², CORDURA® 210 g/m²
44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62
fermoar modelat pe toată lungimea cu clapă și protecție pentru bărbie
6 buzunare multifuncționale
buzunare cu clapă în partea de jos și buzunare cu fermoar și bordură
tivul din partea inferioară poate fi ajustat prin capse în părțile laterale
inel D din plastic și cârlig pentru chei și CI
cusătură dublă pentru rezistență ridicată
elemente reflectorizante
material CORDURA® cu durabilitate ridicată în culoarea 01

agățătoare
gulerul ridicat și clapa
buzunarului au sistem
de închidere cu capse

MEN’S

40°
WASH

material CORDURA® la umeri

buzunarele
multifuncționale
prezintă sistem
de închidere - pentru
telefon, creioane,
obiecte personale

02
01
01 94
01

01

02
01
01 94
01
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01

WOODY W02

Salopetă pentru bărbaţi

MEN’S

bretele elastice reglabile

60°

01

MEN’S

bretele elastice reglabile

talie cu elastic în spate
sistem de închidere cu nasturi în lateral
bretele reglabile prin închizătoare cu cataramă și inserții elastice
14 buzunare multifuncționale
material întărit la nivelul genunchilor
inel D din plastic și cârlig pentru chei și CI
buclă pentru unelte
cusătură dublă pentru rezistență ridicată
elemente reflectorizante
material CORDURA® cu durabilitate ridicată în culoarea 01

talie ajustabilă cu nasturi

buzunare multifuncționale pentru telefon, ruletă, creioane,
obiecte personale
buclă pentru unelte

material în dublu strat la nivelul
genunchilor
și posterior

WOODY W01

02
01
01 94
01

MEN’S

Pantaloni de lucru pentru bărbaţi

60°

talie ajustabilă cu nasturi
buzunare
multifuncționale - pentru
telefon, ruletă, creioane,
obiecte personale
buclă pentru unelte

Material CORDURA®
la genunchi și buzunare

01

RANGER W03

MEN’S

Pantaloni de lucru pentru bărbaţi

40°

WASH

Twill, 100 % bumbac
270 g/m²
44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62
talie cu elastic în lateral
7 buzunare multifuncționale
material întărit la nivelul genunchilor și în partea posterioară
inel D din plastic și cârlig pentru chei și CI
buclă pentru unelte
cusătură dublă pentru rezistență ridicată
elemente reflectorizante
02
01
01 94
01

01

40°
WASH

Pânză, 65 % poliester, 35 % bumbac
CORDURA® 100 % poliamidă
270 g/m², CORDURA® 210 g/m²
44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62

02
01
01 94
01

Salopetă pentru bărbaţi

WASH

Twill, 100 % bumbac
270 g/m²
44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62
talie cu elastic în spate
sistem de închidere cu nasturi în spate
bretele reglabile prin închizătoare cu cataramă și inserții elastice
8 buzunare multifuncționale
material întărit la nivelul genunchilor și în partea posterioară
inel D din plastic și cârlig pentru chei și CI
buclă pentru unelte
cusătură dublă pentru rezistență ridicată
elemente reflectorizante

RANGER W04

buzunare
multifuncționale - pentru
telefon, ruletă, creioane,
obiecte personale
buclă pentru unelte

material în dublu strat
la nivelul genunchilor
și posterior

WASH

Pânză, 65 % poliester, 35 % bumbac
CORDURA® 100 % poliamidă
270 g/m², CORDURA® 210 g/m²
44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62
talie cu elastic în lateral
10 buzunare multifuncționale
material întărit la nivelul genunchilor
inel D din plastic și cârlig pentru chei și CI
buclă pentru unelte
cusătură dublă pentru rezistență ridicată
elemente reflectorizante
material CORDURA® cu durabilitate ridicată în culoarea 01

buzunare
multifuncționale - pentru
telefon, ruletă, creioane,
obiecte personale
buclă pentru unelte

Material CORDURA®
la genunchi și buzunare

02
01
01 94
01
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01

WOODY W05

MEN’S

Pantaloni scurţi pentru bărbaţi

60°
WASH

Twill, 100 % bumbac
270 g/m²
44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62
talie cu elastic în lateral
7 buzunare multifuncționale
material întărit în partea posterioară
inel D din plastic și cârlig pentru chei și CI
buclă pentru unelte
cusătură dublă pentru rezistență ridicată
elemente reflectorizante

buzunare multifuncționale - pentru
telefon, ruletă, creioane,
obiecte personale
buclă pentru unelte

material în dublu strat la nivelul
posteriorului

02
01
01 94
01

01

RANGER W06

MEN’S

Pantaloni scurţi pentru bărbaţi

40°
WASH

Pânză, 65 % poliester, 35 % bumbac
CORDURA® 100 % poliamidă
270 g/m², CORDURA® 210 g/m²
44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62
talie cu elastic în lateral
10 buzunare multifuncționale
inel D din plastic și cârlig pentru chei și CI
buclă pentru unelte
cusătură dublă pentru rezistență ridicată
elemente reflectorizante
material CORDURA® cu durabilitate ridicată în culoarea 01

buzunare multifuncționale - pentru
telefon, ruletă, creioane,
obiecte personale
material CORDURA®
la nivelul buzunarelor
buclă pentru unelte

02
01
01 94
01
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01

RESIST LS R05

UNISEX

tricou unisex

60°
95°
WHITE

01

02 05 06 04

11

02 05 06 04

11

07

60°
COLOR

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
15

01

95°
WHITE

DUO

Single Jersey, 100 % bumbac pre-shrunk,
160 g/m2, S - 4XL

02 05

00 94

60°
COLOR

MEN’S

tricou pentru bărbaţi

01

Single Jersey, 100 % bumbac pre-shrunk,
200 g/m2, S - 4XL

07

RESIST R01

00 94

DUO

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)
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

MEN’S

tricou pentru bărbaţi

COLOR

Single Jersey, 100 % bumbac pre-shrunk
160 g/m2, S - 3XL

00 94

RESIST HEAVY R03

06 95 04

11

95°
WHITE

RESIST HEAVY R04

DUO

Single Jersey, 100 % bumbac pre-shrunk,
200 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)
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

07

RESIST R02

WOMEN’S

tricou de damă

60°
COLOR

95°
WHITE

WOMEN’S

tricou de damă

00 94

01

02 05 06 04

11

07

DUO

Single Jersey, 100 % bumbac pre-shrunk,
160 g/m2, S - 3XL

60°
COLOR

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
00 94

02 05

15

06 95 04

11

07

BUMBAC PRE-SHRUNK
În timpul procesului de confecționare a produselor din bumbac, spațiul dintre fibre este redus, fapt ce elimină riscul
îngustării prin intrarea la apă a materialului, pe durata ciclului de spălare sau uscare. Acest proces permite ca produsul
finit să fie spălat la temperaturi ridicate pentru a elimina impuritățile și bacteriile.

47
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01

95°
WHITE

BASE R06

NEW PRODUCT

tricou unisex

durabil, ideal pentru mediu de lucru
croială tubulară
tivul gulerului este confecționat din material raiat 1:1
este aplicată o bandă de întărire de la umăr la umăr
12* 01

02 05 06

11

UNISEX

40°
WASH

30°
WASH12
COLOUR

07

Pique, 65 % bumbac, 35 % poliester
200 g/m2, S - 3XL
durabil, ideal pentru mediu de lucru
cusături laterale
gulerul și manșetele sunt din material raiat 1:1, cu două dungi decorative în relief
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
00

RECALL R07

NEW PRODUCT

tricou unisex

12* 01

02 05 06

11

durabil, ideal pentru mediu de lucru
croială tubulară
tivul gulerului este confecționat din material raiat 1:1, cu adaos de 5 % elastan
este aplicată o bandă de întărire de la umăr la umăr
02 05 06

11

RESERVE R23

07

Produs nou.
*Compoziţia culorii poate fi diferită: culoarea 12 - 85 % bumbac, 15 % viscoză

30°
WASH12
COLOUR

NEW PRODUCT

40°
WASH

30°
WASH12
COLOUR

durabil, ideal pentru mediu de lucru
model cambrat ce prezintă cusături laterale
gulerul și manșetele sunt din material raiat 1:1, cu două dungi decorative în relief
fentă îngustă cu cinci 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
12* 01

02 05 06

11

DUO

40°
WASH

30°
WASH12
COLOUR

07

Produs nou.
NEW PRODUCT

*Compoziţia culorii poate fi diferită: culoarea 12 - 85 % bumbac, 15 % viscoză
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40°
WASH

WOMEN’S

Pique, 65 % bumbac, 35 % poliester
200 g/m2, XS - 2XL

00

NEW PRODUCT

DUO

tricou polo de damă

Single Jersey, 100 % bumbac
200 g/m2, S - 3XL

12* 01

MEN’S

07

UNISEX

00

NEW PRODUCT

tricou polo pentru bărbaţi

Single Jersey, 100 % bumbac
160 g/m2, S - 3XL

00

RESERVE R22

EFFECT 530

UNISEX

fleece unisex

40°
WASH

Fleece, 100 % poliester, tratament anti-scămoșare;
material adiţional: pânză, 100 % poliamidă
360 g/m2, S - 3XL

ANTIPILLING

material cu grad ridicat de izolare
la nivelul umerilor și coatelor, materialul este impermeabil și rezistent la uzură
interiorul gulerului prezintă bandă de întărire în culoarea materialului de bază
fermoar modelat pe toată lungimea
buzunare cu fermoar modelat
mâneci prevăzute cu manșete
tivul inferior este prevăzut cu șnur elastic
tratament antiscămoșare pe ambele părți
36
01 94
01

01
01

02
01

93
01 05
01 06
01 69
01

27
01

11
01

07
01

23
01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

JACKET HI-Q 506

NEW COLOUR

fleece unisex

UNISEX

Fleece, 100 % poliester, tratament anti-scămoșare
Material adiţional: Rip Stop, 100 % poliamidă, strat interior din PU
360 g/m2, S - 3XL

40°
WASH

ANTIPILLING

material cu grad ridicat de izolare
la nivelul umerilor, materialul este impermeabil și rezistent la uzură
fermoar modelat pe toată lungimea
buzunare cu fermoar modelat
tivul inferior este prevăzut cu bandă elastică
tivurile mânecilor sunt ajustabile prin sistemul velcro
tratament anti-scămoșare pe partea exterioară
00
01 36
01 94
01

01
01

02
01 05
01 06
01 69
01

11
01

07
01

23
01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

RIP STOP
Materialul este confecționat din urzeli foarte rezistente, ce se repetă în mod regulat. Acesta este întrețesut cu
fire groase de urzeală și de bătătură la intervale de 5-8 mm. Suprafața capătă un aspect reticular. Acest model,
care se întretaie în formă de rețea, crește semnificativ rezistența materialului.
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Culoare nouă. Departamentul nostru de vânzări vă poate oferi mai multe informații despre termenul de livrare.
NEW COLOUR

NEXT 518

NEW COLOUR

fleece vestă unisex

UNISEX

Fleece, 100 % poliester, tratament anti-scămoșare
280 g/m2, XS - 4XL (4XL doar în culorile 00, 01, 02, 05, 23)
material izolant
fermoar spiralat pe toată lungimea
buzunare cu bordură și fermoar spiralat
tivul inferior este prevăzut cu șnur elastic
tratament anti-scămoșare pe partea exterioară

00 36 94

01

02 05

14

69 06 62

39

95

40°
WASH

ANTIPILLING

11

07

23

JACKET 501

MEN’S

fleece pentru bărbaţi

DUO

Fleece, 100 % poliester, tratament anti-scămoșare,
280 g/m2, S - 4XL (4XL doar în culorile 01, 02, 05, 23, 94)
material izolant
fermoar modelat pe toată lungimea
buzunare cu fermoar modelat
tivul inferior este prevăzut cu șnur elastic
tivurile mânecilor prezintă bandă elastică
tratament anti-scămoșare pe partea exterioară

40°
WASH

ANTIPILLING

49
00 36 94

CASUAL 550

Jachetă softshell pentru bărbaţi
Tricot softshell: 100 % poliester; micro fleece - 100 % poliester
Softshell: 96 % poliester, 4 % elastan; micro fleece - 100 % poliester
Căptușeală: 100 % poliester
350 g/m2, S - 3XL
softshell cu două straturi
combinație de țesături tricotate și simple
fermoar spiralat în sens invers pe toată lungimea
tivurile mânecilor sunt ajustabile prin sistemul velcro
buzunare cu fermoar spiralat în sens invers
buzunar la nivelul mânecii
2 buzunare interioare
elemente contrastante
fleece interior cu finisaj antiscămoșare

MEN’S

40°
WASH

01

02 05

14

06 69 62

95

11

07

23

JACKET 504

WOMEN’S

fleece de damă

DUO
SOFTSHELL

Fleece, 100 % poliester, tratament anti-scămoșare
280 g/m2, XS - 2XL

40°
WASH

material izolant
croială cambrată
fermoar modelat pe toată lungimea
buzunare cu fermoar modelat
tivul inferior este prevăzut cu șnur elastic
tivurile mânecilor prezintă bandă elastică
tratament anti-scămoșare pe partea exterioară

00 36 94

01

02 05

14

06 39

62

95

11

ANTIPILLING

07

23

84
01 80
01
01

01

Culoare nouă. Departamentul nostru de vânzări vă poate oferi mai multe informații despre termenul de livrare.
NEW COLOUR
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HV DROP 5V3

NEW PRODUCT

jachetă softshell pentru bărbaţi
Softshell: 100 % poliester; membrană imperrespirabilă; micro fleece, 100 % poliester,
impermeabilitate 14 000 mm, imperrespirabilitate 2 000 g/m²/24 h
300 g/m2, M - 4XL
îmbrăcăminte de vizibilitate ridicată în două culori
softshell cu membrană în trei straturi
material impermeabil, imperrespirabil în culoare fluorescentă
benzi reflectorizante cu structură segmentată
partea din spate este prevăzută cu platcă simplă
fermoar spiralat în sens invers pe toată lungimea cu protecție pentru bărbie
tivurile mânecilor sunt ajustabile prin sistemul velcro
buzunare cu bordură și fermoar spiralat în sens invers
buzunar aplicat la nivelul pieptului
buzunar cu fermoar aplicat pe interior la nivelul pieptului în vederea personalizării
partea din spate este curbată și puțin alungită
tivul inferior este prevăzut cu șnur elastic
agățătoare
fleece interior cu finisaj antiscămoșare
model conform cu standardele EN ISO 20 471 (clasa 3) și EN ISO 13 688
97

98

3

UNISEX

BREATHABLE

WATERPROOF

WINDPROOF

EN ISO 20471
EN ISO 13688

Produs nou. În stoc: În al treilea trimestru al anului 2022.

NEW PRODUCT
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HV GUARD 4 in 1 5V2

Jachetă de lucru unisex

UNISEX

WINDPROOF

Jacheta exterioară: Oxford, 100 % poliester cu strat poliuretan,
benzi reflectorizante 3M
210 g/m²
Fleece interior: polar, 100 % poliester, benzi
reflectorizante 3M, tratament anti-scămoșare pe ambele părți
280 g/m2, M - 4XL
îmbrăcăminte de vizibilitate ridicată
utilizare multiplă 4 în 1 cu un design în două culori

WATERPROOF

BREATHABLE

TAPED

40°
WASH

4 IN 1

ANTIPILLING

97 98
02
02
02

3

2

1

02

Jacheta exterioară:
material rezistent în culoare fluorescentă
benzi reflectorizante 3M, cu certificare
fermoar modelat pe toată lungimea cu clapă
glugă detașabilă cu vârf întărit, ascunsă în guler
șnur elastic aplicat la glugă și la tivul inferior
mâneci detașabile
tivurile mânecilor prezintă bandă elastică, ajustabile prin sistem velcro
buzunare cu clapă în partea de jos și buzunare laterale
buzunar cu fermoar la nivelul pieptului cu clapă
buzunar pentru CI și pixuri
cusături impermeabile
acces în vederea personalizării în partea din spate a căptușelii
model conform cu standardele EN ISO 20471 (clasele 2, 3),
EN 343+A1 (clasa 3:1) EN ISO 13688
3
1

3

1

with
sleeves

with
sleeves

without
sleeves

EN 343+A1
EN ISO 20471
EN ISO 13688

Fleece interior:
jachetă interioară din fleece detașabilă
material izolant în culoare fluorescentă
benzi reflectorizante 3M, cu certificare
fermoar modelat pe toată lungimea
buzunare cu fermoar modelat
prevăzut cu bandă elastică
tratament antiscămoșare pe ambele părți
model conform cu standardele EN ISO 20471 (clasa 3) și EN ISO 13688
2

HV ESSENTIAL 4V6

Hanorac unisex

UNISEX

40°
WASH

French terry, interior pieptănat, 100 % poliester,
benzi reflectorizante 3M
300 g/m2, M - 3XL
îmbrăcăminte de vizibilitate ridicată
material neted în culoare fluorescentă
interior pieptănat
benzi reflectorizante 3M, cu certificare
croială dreaptă ce prezintă cusături laterale
tivul inferior, tivul de la guler și manșetele sunt din material raiat 1:1
model conform cu standardele EN ISO 20471 (clasa 3) și EN ISO 13688
97

98

3

EN ISO 20471
EN ISO 13688

HV FLEECE JACKET 5V1

fleece unisex

UNISEX

40°
WASH

Fleece, 100 % poliester, tratament anti-scămoșare
benzi reflectorizante 3M
280 g/m2, M - 3XL

ANTIPILLING

îmbrăcăminte de vizibilitate ridicată
material izolant în culoare fluorescentă
benzi reflectorizante 3M, cu certificare
fermoar modelat pe toată lungimea în culoarea 01
buzunare cu bordură și fermoar modelat
tivul inferior este prevăzut cu șnur elastic
tivurile mânecilor prezintă bandă elastică
tratament anti-scămoșare pe partea exterioară
model conform cu standardele EN ISO 20471 (clasa 3) și EN ISO 13688
97

98

3

EN ISO 20471
EN ISO 13688

EN ISO 20471
EN ISO 13688

with
sleeves
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HV DRY 1V8

tricou unisex

UNISEX

EXTRA DRY

Grid knit, 100 % poliester, benzi reflectorizante cu structură segmentată
150 g/m2, S - 3XL

40°
WASH

îmbrăcăminte de vizibilitate ridicată
material în culoare fluorescentă, cu capacitate de uscare rapidă
benzi reflectorizante cu structură segmentată
croială ce prezintă cusături laterale
tivul gulerului este confecționat din material raiat 1:1
la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire
model conform cu standardele EN ISO 20471 (clasa 3) și EN ISO 13688
97

98

2

EN ISO 20471
EN ISO 13688

HV PROTECT 1V9

tricou unisex

UNISEX

40°
WASH

Interlock pique, 55 % bumbac, 45 % poliester, benzi reflectorizante 3M
175 g/m2, S - 3XL
îmbrăcăminte de vizibilitate ridicată
poliester în culoare fluorescentă pe partea exterioară
bumbac pe partea interioară
benzi reflectorizante 3M, cu certificare
croială ce prezintă cusături laterale
tivul gulerului este confecționat din material raiat 1:1
la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire
model conform cu standardele EN ISO 20471 (clasa 2) și EN ISO 13688
97

98

2

EN ISO 20471
EN ISO 13688

HV RUNWAY 2V9

Tricou polo unisex

UNISEX

40°
WASH

Interlock pique, 55 % bumbac, 45 % poliester, benzi reflectorizante 3M
175 g/m2, S - 3XL
îmbrăcăminte de vizibilitate ridicată
poliester în culoare fluorescentă pe partea exterioară
bumbac pe partea interioară
benzi reflectorizante 3M, cu certificare
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
model conform cu standardele EN ISO 20471 (clasa 2) și EN ISO 13688
97

2

EN ISO 20471
EN ISO 13688
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98

HV BRIGHT 9V3

Vestă reflectorizantă unisex

UNISEX

40°
WASH

HV TWISTER 3V8

Eşarfă unisex

Material tricotat din urzeală, 100 % poliester, benzi reflectorizante
120 g/m2, M (înălțimea 160-176 cm), 2XL (înălțimea 184-192 cm)

Single Jersey, 100 % poliester, benzi reflectorizante
190 g/m2, uni

îmbrăcăminte de vizibilitate ridicată
sistem de închidere cu velcro
surfilat în culoarea 01
benzi reflectorizante
model conform cu standardele EN ISO 20471 (clasa 2) și EN ISO 13688

croială tubulară ce prezintă cusături
material în culoare fluorescentă, cu capacitate de uscare rapidă
benzi reflectorizante
margini cusute
utilizare multiplă (variante prezentate pe ambalaj)
50 × 26 cm

97

98

2

EN ISO 20471
EN ISO 13688

97

HV BRIGHT 9V4

Vestă reflectorizantă pentru copii

KIDS

40°

HV PRACTIC 5V9

Căciulă unisex

Fleece, 100 % poliester, tratament anti-scămoșare,
240 g/m2, uni, circumferinţă 55 cm

îmbrăcăminte de vizibilitate ridicată
sistem de închidere cu velcro
surfilat în culoarea 01
benzi reflectorizante
model conform cu standardul EN 1150

2 în 1 - căciulă și fular
material izolant în culoare fluorescentă
șnur de ajustare în culoarea 01
tratament anti-scămoșare pe partea exterioară
97

UNISEX

40°

ANTIPILLING

98

EN 1150

HV ENERGY 9V2

UNISEX

HV REFLEX 3V5

KIDS

Oxford, 100 % poliester, bandă reflectorizantă,
70 - 80 g/m2, uni
material în culoare fluorescentă
sistem de închidere cu șnur
2 șnururi din poliester în culoarea gri
bandă reflectorizantă
elemente reflectorizante în colțurile de jos
buzunar cu fermoar pe interior cu dimensiuni 20 x 23 cm
dimensiuni sac de sport 45 x 34 cm

UNISEX

Șapcă unisex

Rucsac pentru copii/unisex

97

40°
WASH

WASH

Material tricotat din urzeală, 100 % poliester, benzi reflectorizante
120 g/m2, 4-6 ani/104-128 cm, 6-8 ani/116-140 cm

98

KIDS

98

WASH

97

UNISEX

40°
WASH

Twill, 50 % bumbac, 50 % poliester, benzi reflectorizante
240 g/m2, mărime reglabilă

EXTRA DRY

model cu 6 paneluri
material în culoare fluorescentă, cu capacitate de uscare rapidă
bandă reflectorizantă pe cozoroc și la închidere
2 paneluri frontale îmbinate
cozoroc cusut, ușor curbat
găuri de ventilație cusute
bandă absorbantă a transpirației
mărime ajustabilă prin sistem velcro

98
97
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