




  S553   Κρυφή τσέπη 
κινητού  τηλεφώνου 

 Καπάκι θύελλας μπροστά 

 Γιακάς με επένδυση φλίς 

 Κουκούλα που 
πακετάρεται 

 Κουκούλα με 
κορυφή και 
κορδόνια 
περίσφιξης 

 Radial 3 σε 1 Jacket 
  EN 343   ΚΛΑΣΗ  3:3    

 Ιδανικό για τη σύγχρονη εταιρική χρήση, αυτό το σύγχρονο 
περικοπή μπουφάν διαθέτει σπορ ταιριάζει και είναι 
εντελώς αδιάβροχο, αντιανεμικό και διαπνέον. Η διπλή-
ύφασμα εξωτερικού κελύφους έχει Oxford ενισχυμένο 
πάνελ για επιπλέον αντοχή. Αδιάβροχο φερμουάρ δίνουν 
ένα εκλεπτυσμένο, χαμηλό τελείωμα προφίλ. Το εσωτερικό 
χιτώνιο  eece παρέχει μόνωση σε ψυχρότερες συνθήκες 
ή μπορεί να αποσπαστεί ώστε να να φορεθεί ως αυτόνομο 
φλις. Η κορυφαία ποιότητα, το στυλ και τη λειτουργία σε 
συνδυασμό.
 

   100% Πολυεστερικό , φινίρισμα 
ροδάκινο   130g 

   100% Πολυεστερικό,PU επίχρισμα   190g 

   Πάνω μέρος σώματος: 100% 
Πολυεστέρας, 65gm, κάτω μέρος 
σώματος & μανίκι : 100% Πολυεστέρας 
190T Ταφτάς, 60gm 

  Μαύρο  S-3XL 

PWR -  Εξαιρετικά Αναπνέον Αδιάβροχο 

 Πρόσβαση 
Εκτύπωσης 

 Μαλλί που μπορεί να φορεθεί ως ένα ξεχωριστό ρούχο

 

 Τσέπες με 
φερμουάρ 

 Μανσέτες 
ρυθμιζόμενες με 

hook & loop 

Το T PORTWEST PWR ε ναι ατασ ευασμένο από υ ηλής
ποιότ ητ ας α ιά ροχα αι υ άσματα που αναπνέουν υ ηλής
από οσης. Χρησι μοποιώντ ας αινοτ όμα τ ε χνολογ α τ ο

ασι ό ασμα έχε ι σχε ιαστ ε για να παρέχε ι ένα τ εχνι ό
ράγμα έναντ ι τ ων στ οι χε ων που παρέχουν τ η μέγι στ η

α ιά ροχη ατάλληλη ιαπνοή αι αντ ιανεμι ή προστασ α.

Μ
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  S555  
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 Υψηλής Απόδοσης Αδιάβροχο 

 Πρόσβαση 
Εκτύπωσης 

 Μανσέτες ρυθμιζόμενες με 
hook & loop 

 Τσέπες με 
φερμουάρ 

 Κουκούλα με κορυφή και 
κορδόνια περίσφιξης 

 Κρυφή τσέπη κινητού  
τηλεφώνου 

 Καπάκι θύελλας μπροστά 

 Μπουφάν Outcoach 
  EN 343   ΚΛΑΣΗ  3:3    

 Αυτό το υψηλής απόδοσης μπουφάν είναι εξαιρετικά 
αδιάβροχο, αντιανεμικό και αναπνέουσα προστασία 
για απόδοση γύρο στο χρόνο. Χρησιμοποιώντας 
ένα ιδιαίτερα ανθεκτικό εξωτερικό ύφασμα, με μια 
διχτυωτή επένδυση διαπερατή από τον αέρα αυτό 
το μπουφάν εξασφαλίζει απόλυτη άνεση σε όλες τις 
συνθήκες. Υψηλά χαρακτηριστικά προδιαγραφών, 
όπως ανθεκτικά φερμουάρ στο νερό, εργονομικό 
κόψιμο, σχεδιασμός storm κουκούλας & πολλαπλές 
τσέπες παρέχουν εξαιρετική λειτουργία. Μία 
σπορ εφαρμογή και χαμηλό προφίλ σχεδιασμού 
εξασφαλίζει ότι αυτό είναι η επιλογή μπουφάν για 
απαιτητικές συνθήκες. 

   100% Πολυεστερικό,PU επίχρισμα , 
 190g 

   100% Πολυεστερικό Διχτυωτό   65g 

  Επένδυση Σώματος : 100% 
Πολυεστερικό Δίχτυ, 65γρ Μανίκι :100% 
Πολυεστέρας, 190Τ Ταφτά 60γρ 

  Μαύρο  S-3XL 

/m2
rs
ΙΚΕΣ

ΚΕΣ

ΕΙΣ

ΙΚΟ
ΣΤΙΚΟ

ΔΙΑΠΝΟΗ
άνω από . rs

555

Η Η Η
Μ

ΗΜ
Μ

Η Η
Η Μ Μ Η

Η Η Η
σο υ ηλότ ερη είναι η ώρες τόσο πιο αναπνε σιμο εί ναι το φασμα.

Μέθοδος διαπερατότ ητ α υδρατ μών . ο P ε πιτ υγχάνε ι τ α
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  S450  

 Μανσέτες ρυθμιζόμενες 
με τρούκ 

 Sealtex™ κλασικό Μπουφάν   
 EN 343 ΚΛΆΣΗ  3:1  

   Η έξυπνη σχεδίαση, εξαιρετική αντοχή 
στο νερό και προσιτή τιμή, κάνουν αυτό 
το ρούχο ένα μεγάλης αξίας αδιάβροχο 
μπουφάν. Το σκληρό ύφασμα και 
συγκολλημένες ραφές σε συνδυασμό με 
μια γενναιόδωρη εφαρμογή κατάλληλη για 
χρήστη άνεσης. Προσφέρει αποθηκευτικό 
χώρο για τα προσωπικά σας και τα 
υπάρχοντα της εργασίας και το φερμουάρ 
κλείνει με πτερύγιο καταιγίδας που κρατά 
έξω όλα τα στοιχεία που ο καιρός μπορεί να 
ρίξει σε σας. 

  Sealtex Classic   200g 

  Μπλέ σκούρο, Λαδί, Μαύρο 

  Κίτρινο 

 Τα καλύτερα πωλούμενα - Εκατομμύρια ενδύματα έχουν ήδη πωληθεί 

 Υψηλή Τεχνολογία, 
Εύκαμπτο Ύφασμα τύπου 
PU (υλικό από 
πολυουρεθάνη ) 

 Κουκούλα που 
πακετάρεται 

 Καλυμμένο 
κλείσιμο με τρούκ 
και φερμουάρ 

 Οπές αερισμού 
και πίσω 
εξαερισμός 

 Διαθέσιμο σε 4 
χρώματα 



  S451  

  Reg

 Black   S - XXL 

 Olive Green   S - 3XL 

 Navy   S - 5XL 

 Yellow   S - 3XL 

 Πληροφίες Υφάσματος  
 Sealtex Classic είναι ένα υψηλής τεχνολογίας, PU επιχρισμένα ύφασμα, σε 
ένα ευέλικτο, εξαιρετικά ανθεκτικό 100% Polyester πλεκτό, 200γρ. Sealtex 
™ Classic ύφασμα δοκιμάζεται τακτικά, ώστε να ικανοποιεί και υπερβαίνει 
τα EN343 αδιάβροχα πρότυπα. Ανεξάρτητοι Οίκοι ελέγχου εκτελούν 
υδρόλυση και υδροστατικές δοκιμές. Sealtex ™ Classic επιτυγχάνει 
σταθερά κορυφαία αποτελέσματα στις δοκιμές αυτές. 

 Οφέλη Ενδυμασίας  
 Αυτή η αποκλειστική σειρά είναι εγγυημένη για να 
κρατήσει τον χρήστη στεγνό στις πιο αντίξοες συνθήκες. 
Οι συγκολλημένες ραφές εξασφαλίζουν ότι η βροχή και 
ο άνεμος θα κλειδωθούν έξω και το ανθεκτικό, ελαστικό 
ύφασμα μπορεί εύκολα να καθαριστεί, επιτρέποντας στα 
Sealtex™ ενδύματα να δείχνουν καλά και να διαρκέσουν για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 

 Συγκολλημένες ραφές για μέγιστη στεγανότητα 

 Αδιάρρηκτο, Αντι Μυκητιακό  Sealtex™ Κλασικά παντελόνια  
 EN 343 ΚΛΆΣΗ  3:1   

   Αυτά τα ελαφριά, εξαιρετικά αδιάβροχα πάνω-παντελόνια προσφέρουν 
εξαιρετική αξία και πρέπει να αποτελούν μέρος της ντουλάπας κάθε εξωτερικώς 
εργαζομένου.Η ευρύχωρη εφαρμογή είναι απλή και το δικό σας παντελόνι 
μπορεί να φορεθεί άνετα από κάτω. Το λάστιχο στη μέση σας επιτρέπει να 
κυκλοφορείτε και να τεντώνεστε χωρίς περιορισμούς και το ρυθμιζόμενο 
στρίφωμα διατηρεί μια ασφαλή εφαρμογή γύρω από τις μπότες εργασίας. 

  Sealtex Classic   200g 

  Μπλέ σκούρο, Μαύρο, Λαδί 

  Κίτρινο 

 Πλήρως ελαστικοποιημένη 
ζώνη μέσης 

 Μπατζάκια ρυθμιζόμενα με 
τρούκ 

 Καλύτερες Πωλήσεις  -  Ειδικό αντιβακτηριδιακό φινίρισμα 

 Διαθέσιμο 
σε 4 

χρώματα 



  F450     S453  

 Συγκολλημένες ραφές αδιάβροχες 

 Κουκούλα που 
πακετάρεται 

 Αντανακλαστική 
ταινία 

 Μανσέτες ρυθμιζόμενες 
με τρούκ 

 Sealtex Classic τιράντα   
 EN 343 ΚΛΆΣΗ  3:1   

 Ελαφριά και πρακτική,η τιράντα Sealtex™ έχει σχεδιαστεί για να 
χωρέσει άνετα πάνω από ενδύματα εργασίας. Συγκολλημένες ραφές 
εξασφαλίζουν ότι ο αέρας και η βροχή είναι κλειδωμένα έξω, παρέχοντας 
πλήρη προστασία από τα σκληρά στοιχεία. 

  Sealtex Classic   200g 

  Μπλέ σκούρο, Λαδί M-XXL 

 Iona Sealtex Κλασσικό Μπουφάν    
   EN 343 ΚΛΆΣΗ  3:1 

 Αυτό το πολύ δημοφιλές στυλ προσφέρει απόλυτη αδιάβροχη 
προστασία και αυξημένη ορατότητα. Αυτό το στυλ προσφέρει 
μεγάλες τσέπες αποθήκευσης, storm ap και κρυφή κουκούλα. 
Η υψηλής ορατότητας ταινία εξασφαλίζει βελτιωμένη 
ορατότητα για τον χρήστη σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. 

  Sealtex Classic   200g 

  Μπλέ σκούρο S-XXL 

 Μπατζάκια 
ρυθμιζόμενα με 

τρούκ 

 Υπεροχή στην Αδιάβροχη Τεχνολογία 



FW95

  S452  

HA10

S452

 Ελαστικό Ύφασμα από Επικάλυψη PU με Συγκολλημένες Ραφές 

 Μπατζάκια 
ρυθμιζόμενα με 

τρούκ 

 Sealtex™ Classic φόρμα   
 EN 343 ΚΛΆΣΗ  3:1    

 Πλήρης αδιάβροχη προστασία σε προσιτή τιμή. Το μπροστινό κούμπωμα με φερμουάρ σημαίνει 
ότι η ολόσωμη είναι εύκολο να φορεθεί, και το πτερύγιο καταιγίδας με τρουκ αποτρέπει το νερό 
από τη διείσδυση. Χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν πρόσβασης πλαϊνές τσέπες και κουκούλα 
με κορδόνι που μπορεί να τυλιχτεί επάνω στο εσωτερικό γιακά. 

  Sealtex Classic   200  200g 

  Μπλέ σκούρο S-3XL 

  Κίτρινο  M-3XL 

 Συγκολλημένες 
ραφές αδιάβροχες 

 Κουκούλα που 
πακετάρεται 

 Ελαστική Μέση 
πίσω 

 Τσέπες πλευρικής 
πρόσβασης 

 Μανσέτες 
ρυθμιζόμενες με 

τρούκ 



  S350  

  S351  

WATERPROOF

WINDPROOF

BREATHABLE

 Πληροφίες Υφάσματος  
   Κατασκευασμένο από ένα εξαιρετικά διαπνέον, υψηλής τεχνολογίας, PU επιχρισμένο ύφασμα, 
σε ένα ευέλικτο 100% πολυεστέρα δεμένο Πλεκτό 180g. 

 Οφέλη Ενδυμασίας  
   Sealtex ™ AIR ενσωματώνει εξαιρετικά επίπεδα αδιαβροχοποίησης, αντιανεμικές και 
αναπνέουσες ιδιότητες. Οι υψηλής συχνότητας συγκολλημένες ραφές εγγυώνται την πλήρη 
προστασία από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ενώ το ανθεκτικό, εύπλαστο και ελαφρύ 
ύφασμα εξασφαλίζει τη μέγιστη άνεση και ευκολία κινήσεων. 

 Μπατζάκια ρυθμιζόμενα με τρούκ 

 Κουκούλα που πακετάρεται 

 Καλυμμένο κλείσιμο 
με τρούκ και 
φερμουάρ 

 Οπές αερισμού 
και πίσω 
εξαερισμός 

 Μανσέτες 
ρυθμιζόμενες με 
τρούκ 

 Sealtex AIR παντελόνια  
   EN 343 ΚΛΆΣΗ  3:2 

 Ένα ένδυμα εξαιρετικής ποιότητας, το Sealtex AIR παντελόνι 
γίνεται από ένα μοναδικό ελαφρύ υλικό, το οποίο προσφέρει 
ένα ασυναγώνιστο μείγμα αναπνέουσας, αδιάβροχης και 
αντιανεμικής προστασίας. 

  Sealtex AIR   180g 

  Μπλέ σκούρο, Λαδί S-3XL 

 Πλήρως ελαστικοποιημένη ζώνη μέσης 

 Ελαφρύτερο, 
Αναπνέον και 
πιο Ευέλικτο 

 Ασυναγώνιστος Συνδυασμός αδιάβροχης και αναπνέουσας Προστασίας 

 Sealtex AIR Jacket    
 EN 343 ΚΛΆΣΗ  3:2 

 Το έξυπνο st yling,η εξαιρετική αδιαβροχοποίηση και 
αναπνέουσες ιδιότητες καθιστούν το ένδυμα ένα αδιάβροχο 
σακάκι μεγάλης αξίας. Το σκληρό ύφασμα και οι συγκολλημένες 
ραφές συνδυάζονται με μια γενναιόδωρη εφαρμογή για την 
άνεση του χρήστη. 

  Sealtex AIR   180g 

  Μπλέ σκούρο, Λαδί S-3XL 



  S250  

  S251  

 Πλήρως ελαστικοποιημένη ζώνη μέσης 

 Συγκολλημένες 
ραφές 
αδιάβροχες 

 Μανσέτες 
ρυθμιζόμενες με 
τρούκ 

 Κουκούλα με 
κορυφή και 
κορδόνια 
περίσφιξης 

 Βαρέων καθηκόντων 
πλαστικό φερμουάρ και 

πλήρες βρόγχου 
κλείσιμο 

 Πληροφίες Υφάσματος    Κατασκευασμένο χρησιμοποιώντας 95% PVC, 5% PU, 310g. 
Sealtex ™ Ωκεανός είναι πολύ μαλακό και εξαιρετικά ευέλικτο, ώστε να μην χρειάζεται πλέον 
να υφίστασθε την άκαμπτη ακαμψία που σχετίζεται με το ύφασμα τύπου PVC. Αυτό το 
ύφασμα έχει δοκιμαστεί και αποδειχθεί ότι είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στο νερό και έχει ένα 
πρόσθετο πλεκτό υπόστρωμα για μέγιστη άνεση χρήστη. 

 Οφέλη Ενδυμασίας 
 Η ανώτερη ποιότητα των ενδυμάτων αυτών παρέχει μία ισχυρή, υψηλού επιπέδου 
αλλά ακόμη απλή σειρά που μπορεί να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των πελατών μας, 
διατηρώντας παράλληλα την ασυναγώνιστη τιμή. Επιπλέον, συγκολλητές υψηλής 
συχνότητας διασφαλίζουν ότι όλες οι ραφές είναι αδιάβροχες σε υγρές καιρικές συνθήκες. 

 Μπατζάκια ρυθμιζόμενα 
με τρούκ 

 Ισχυρή προστασία, ασυναγώνιστη αξία 

 Sealtex Ocean παντελόνι  
 EN 343 ΚΛΆΣΗ  3:1  

 Αυτό το κλασικού στυλ παντελόνι χρησιμοποιεί το υψηλής 
απόδοσης Sealtex™ Ocean ύφασμα και παρέχει στο χρήστη 
πλήρη προστασία κακών καιρικών συνθηκών. Το ένδυμα έχει 
μια πλήρως ελαστική μέση έτσι μπορεί να τοποθετηθεί 
εύκολα πάνω από ένα παντελόνι, τρουκ ρυθμιζόμενο 
στρίφωμα και υψηλής συχνότητας συγκολλημένες ραφές. 

  Sealtex Ocean   310  310g 

  Μπλέ σκούρο, Κίτρινο  S-XXL 

 Sealtex Ocean τζάκετ  
   EN 343 ΚΛΆΣΗ  3:1 

 Το Sealetx Ocean τζάκετ προσφέρει ασυναγώνιστη προστασία και άνεση 
σε κακοκαιρία. Ανθεκτικό, λειτουργικό και γεμάτο χαρακτηριστικά,συμπε
ριλαμβανομένων κουκούλας με κορφή και κορδόνια περίσφιξης,πτερύγιο 
καταιγίδας με κρυφό βαρέως τύπου πλαστικό φερμουάρ και πλήρη λωρίδα 
με βρόγχο, υψηλής συχνότητας συγκολλημένες ραφές, ρυθμιζόμενη 
εξωτερικά μανσέτα και ελαστική μανσέτα εσωτερικά. 

  Sealtex Ocean   310g  

  Μπλέ σκούρο, Κίτρινο  S-XXL 



  S440  

 Κουκούλα που 
πακετάρεται 

 100% πολυεστέρας, αδιάβροχο 

 Τα πιο Δημοφιλή 
στη βιομηχανία με 
εγγυημένη 
απόδοση 

 Οπές αερισμού και 
πίσω εξαερισμός 

 Δεμένες Ραφές 

 Kλασικό αδιάβροχο για 
ενήλικες  
   EN 343 ΚΛΆΣΗ  3:1  

 Σχεδιασμένο για να φορεθεί σε δυσμενείς 
καιρικές συνθήκες, το κλασσικό Αδιάβροχο 
μπουφάν δεν είναι μόνο πρακτικό και 
ανθεκτικό, προσφέρει εξαιρετική αξία 
για τα χρήματα. Εύκολα τυλίγονται και 
αποθηκεύονται για την περίπτωση που 
ο υγρός καιρός φθάνει. Διαθέσιμα σε μια 
ευρεία σειρά χρωμάτων, η ικανοποίηση του 
χρήστη είναι εξασφαλισμένη. 

  100% Πολυεστερικό,PVC 
επίχρισμα   210 g

  Γκρι ,  Λαδί ,  Μαύρο ,  Μπλέ σκούρο 

  Πορτοκαλί  ,  Κίτρινο 

 Διατίθεται επίσης 
σε επιλογή παλτό.

 

 ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 



  S441    Reg
 Olive Green   S - 4XL 

 Orange   S - 3XL 

 Black   XS - 4XL 

 Grey   S - 3XL 

 Navy   XS - 5XL 

 Yellow   S - 4XL 

 Κλασικό αδιάβροχο παντελόνι  
   EN 343 ΚΛΆΣΗ  3:1  

 Ελαφριά και εύκολα τυλιγόμενα για την ευκολία, αυτά τα 
παντελόνια παρέχουν άνεση και προστασία σε όλες τις καιρικές 
συνθήκες. Η τακτοποίηση είναι ευρύχωρη για εύκολη εφαρμογή 
πάνω από ένα παντελόνι, με το πρόσθετο πλεονέκτημα της 
πρόσβασης τσέπες πλευράς. Το ρυθμιζόμενο στρίφωμα 
εξασφαλίζει ασφαλή εφαρμογή γύρω από μπότες εργασίας. 
Ασυναγώνιστη αξία για τα χρήματα. 

  100% Πολυεστερικό,PVC επίχρισμα   210 g

  Γκρι ,  Λαδί ,  Μαύρο ,  Μπλέ σκούρο 

  Πορτοκαλί  ,  Κίτρινο 

 Οφέλη Ενδυμασίας  Προσιτές και πρακτικές αδιάβροχες λύσεις Σχεδιασμένα για να φοριούνται σε φούλ καιρικές συνθήκες, η σειρά 
κλασικών αδιάβροχων είναι όχι μόνο πρακτική και ανθεκτική, προσφέρει εξαιρετική αξία για τα χρήματα. Έξυπνο styling και δεμένες 
ραφές εγγυώνται μέγιστη άνεση και προστασία. 

 Ισχυρή προστασία, ασυναγώνιστη αξία 

 Δεμένες Ραφές 

 Μπατζάκια ρυθμιζόμενα με τρούκ 

 Πλευρική Πρόσβαση 
 Πλήρως ελαστικοποιημένη ζώνη 

μέσης 

 Προσιτές και πρακτικές λύσεις για Αδιάβροχα 



  F440    F441  

 Δεμένες Ραφές 

 Κουκούλα που 
πακετάρεται 

 Οπές αερισμού 
και πίσω 
εξαερισμός 

 Πλήρως 
ελαστικοποιημένη 

ζώνη μέσης 

 Αντανακλαστική 
ταινία 

 Μπατζάκια 
ρυθμιζόμενα με τρούκ 

 Πλευρική 
Πρόσβαση 

 Κλασικό ΙΟΝΑ  Αδιάβροχο μπουφάν  
   EN 343 ΚΛΆΣΗ  3:1  

 Ελαφρύ και πρακτικό το αδιάβροχο κλασικό IONA™ προσφέρει αδιάβροχη 
προστασία και αυξημένη ορατότητα. Χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν 
πτυσσόμενη κουκούλα, ρυθμιζόμενο κορδόνι στο στρίφωμα, μεγάλες 
αποθηκευτικές τσέπες και αεριζόμενα πίσω και καψούλια για εξαερισμό. 

  100% Πολυεστερικό,PVC επίχρισμα   210 g

  Μπλέ σκούρο S-3XL 

 Κλασικά ΙΟΝΑ Αδιάβροχα Παντελόνια  
   EN 343 ΚΛΆΣΗ  3:1  

 Κλασικό παντελόνι βροχής Iona προσφέρει επιπλέον 
ορατότητα σε συνθήκες θαμπές. Χαρακτηριστ ικά 
περιλαμβάνουν ελαστική μέση, πλαϊνές τσέπες πρόσβασης, 
και ρυθμιζόμενο στρίφωμα τρούκ για ασφαλές φόρεμα. 

  100% Πολυεστερικό,PVC επίχρισμα   210 g

  Μπλέ σκούρο S-3XL 

 Δεμένες Ραφές 

 Αντανακλαστική 
ταινία 

 Υπέροχη Αδιάβροχη προστασία με βελτιωμένη ορατότητα 

 Ισχυρή Προστασία Ενάντια σε Αέρα και 
Βροχή 

 ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 



  S438  

  JN12  

  JN11  

 Δεμένες Ραφές  Κουκούλα που 
πακετάρεται 

 Οπές 
αερισμού και 
πίσω 
εξαερισμός 

 Πολλαπλές τσέπες 
Αποθήκευσης 

 Κλασικό αδιάβροχο ενηλίκων  
   EN 343 ΚΛΆΣΗ  3:1  

 Το κλασικό Αδιάβροχο προσφέρει εξαιρετική αδιάβροχη προστασία. Μεγαλύτερο 
μήκος του προσδίδει προστιθέμενη κάλυψη για το χρήστη. Τα χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα περιλαμβάνουν μεγάλες θήκες, μια κουκούλα αποσπώμενη με 
καψούλια και σχισμή στο πίσω μέρος για τον εξαερισμό. 

  100% Πολυεστερικό,PVC επίχρισμα   210 g

  Μπλέ σκούρο S-4XL 

  Κίτρινο  S-3XL 

 Υψηλά βαθμολογημένη Απόδοση - Εγγυημένη Ικανοποίηση 

 Μακρύ 
παλτό 
μήκους 
120εκ 

 Εφήβων Αδιάβροχη ενδυμασία 

 Κλασσικό Αδιάβροχο Μπουφάν για 
Παιδιά     
 EN 343 ΚΛΆΣΗ  3:1    

  100% πολυεστερικό, 190Τ, 
PVC επίχρισμα   210g 

  Μπλε 5/6, 9/10  

 Κλασσικό Αδιάβροχο Παντελόνι για 
Παιδιά    
 EN 343 ΚΛΆΣΗ  3:1    

  100% πολυεστερικό, 190Τ, 
PVC επίχρισμα   210g 

  Μπλέ σκούρο  5/6-13/14 



  L440  

 Καλύτερης αξίας ζακέτα βροχής  και παντελόνι κοστούμι 

 Μεγάλης αξίας 
κοστούμι βροχής 2 

κομματιών 

 Πωλούνται μαζί 

 Ιδανικό για Λιανική 

 Classic rainsuit (2 κοστούμι κομμάτι) 
 EN 343 ΚΛΆΣΗ  3:1 

 Το Classic βροχή κοστούμι προσφέρει αξία, την πρακτικότητα και την 
ανθεκτικότητα σε ένα σύνολο. Το ελαφρύ κοστούμι δύο τεμαχίων μπορεί 
εύκολα να συσκευάζονται μακριά, εύκολης έλασης μέχρι να αποθηκευτεί 
για υγρή χρήση καιρικές συνθήκες. Διατίθεται σε συσκευασία λιανικής 
πώλησης, ιδανικό για InStore οθόνες.
 

  100% πολυεστερικό, 190Τ, PVC επίχρισμα   190g 
  Μπλέ σκούρο S-3XL 

 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 
ΚΟΣΤΟΥΜΙ 



  S430  

  T900    HV09  

2

T900

S553

 Στυλάτο και Πρακτικό 

 Δεμένες Ραφές 

 Τεχνικά Προηγμένα 
Αδιάβροχα Στυλ 

 Κουκούλα που πακετάρεται 

 Τσέπη τηλεφώνου 

 Πρόσβαση Εκτύπωσης 

 Πολλαπλές 
τσέπες 

Αποθήκευσης 

 Ταρτάν 
επένδυση απο 
βουρτσισμένο 

Βαμβάκι 

 Perth Μπουφάν καταιγίδας    
 EN 343 ΚΛΆΣΗ  3:1  

 Ένα κλασικής εμφάνισης αδιάβροχο τζάκετ με 
μεγάλη αξία που θα αντέξει σε σκληρή χρήση. 
Γεμάτο με όλα τα χαρακτηριστικά που θα περιμένατε 
να βρείτε σε ένα πρακτικό, ανθεκτικό υπαίθριο 
σακάκι, περιλαμβάνει δύο κάτω μεγάλες τσέπες 
για εργαλεία και άλλα αντικείμενα που χρειάζεστε 
στο χέρι και ένα κοτλέ γιακά με κουκούλα για να 
κρατήσει τη βροχή και τον αέρα έξω. 

  100% Πολυεστερικό,PVC 
επίχρισμα   210 g

  Σώμα: 100% βαμβάκι ταρτάν, 130g
Μανίκια: 100% πολυεστέρας, 60g 

  Σώμα: 100% πολυεστερικό Γέμισμα, 
200g
Μανίκια: 100% πολυεστερικό 
Γέμισμα, 100g 

  Μπλέ σκούρο S-4XL 

 Ανταλλακτικές Συσκευές για 
Φερμουάρ 

 Συμβατό με τα περισσότερα φερμουάρ, οι 
ανταλλακτικές συσκευές για φερμουάρ είναι ένα 
πρακτικό αξεσουάρ για κάθε μπουφάν. Διατίθεται 
σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων που επιτρέπουν την 
εύκολη ενσωμάτωση των εταιρικών χρωμάτων στα 
ενδύματα. 

  Θερμοπλαστικό Καουτσούκ, 
Πολυπροπυλένιο 

  Λίμε, Πορτοκαλί, Κόκκινο , Μπλε 
Ανοιχτό, Κίτρινο  Ένα Μέγεθος 

 Εξαιρετική Προστασία 
Παντός Καιρού 

 ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ    ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ  ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ 

 Λίμε   Πράσινο 

 Πορτοκαλί 

 Μπλε Ανοιχτό 

 Κόκκινο 

 Κίτρινο 

 Συσκευή LED για Φερμουάρ 
 ROHS 

 Ευέλικτες και ελαφριές συσκευές φερμουάρ LED 
για βελτίωση της ασφάλειας σε συνθήκες χαμηλού 
φωτισμού. Μπορούν να κλείσουν πάνω στο 
σακάκι, το σακίδιο ή τα παπούτσια σας. Με δύο 
ρυθμίσεις, σταθερή και φλας, οι συσκευές LED για 
φερμουάρ θα σας κρατήσουν ορατό. 

  ABS 

  Υψηλής ορατότητας 
Κίτρινο Ένα Μέγεθος 
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  S523  

 Εξαιρετική Θερμική Μόνωση 

 Πρόσβαση Εκτύπωσης 

 Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook 
& loop 

 Μπουφάν Επένδυση φλίς Oban 
   EN 343 ΚΛΆΣΗ  3:1  

 Κατά τη δοκιμή ενάντια σε άλλους ανταγωνιστές, το ένδυμα 
αυτό βγήκε στην κορυφή για την αδιάβροχη προστασία, 
άνεση, ζεστασιά και τη συνολική ποιότητα. Η πρόσβαση 
εκτύπωσης κάνει το μπουφάν να είναι εξαιρετικά δημοφιλές 
για κέντημα ή εξατομίκευση. Γενναιόδωρη εφαρμογή, 
ασφαλείς τσέπες, ρυθμιζόμενο Hook & Loop μανσέτες και 
μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια έρχονται ως πρότυπα. 

 Κουκούλα που 
πακετάρεται 

 Τσέπη 
τηλεφώνου 

  100% Πολυεστέρας Pongee 
επικαλυμμένο με PVC   230g 

  Πάνω μέρος του σώματος: 100% 
Πολυεστερικό φλίς, 280g
Κάτω Σώμα & Μανίκια: 100% 
Πολυεστέρας, 60g 

  Κάτω μέρος του σώματος: 100% 
Πολυεστερικό Γέμισμα, 200g
Μανίκια: 100% Πολυεστερικό Γέμισμα, 100g 

  Μπλε βαθυ/Μπλε ανοιχτό ,  Πράσινο 
Δάσους ,  Μπλέ σκούρο ,  Μαύρο 

 Μπλε βαθυ/Μπλε 
ανοιχτό 

 Πράσινο Δάσους 

 Μπλέ σκούρο 

 Μαύρο 

 Φανταστική 
Διατήρηση 
Θερμότητας 

 ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ    ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ  ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ 



  S521  
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  S533  

 Αξιόπιστα παγκόσμια 
παρέχουν τα υψηλότερα 
επίπεδα προστασίας 

 Τσέπες με φερμουάρ  Ελαστικές μανσέτες 

 Μπουφάν Bomber Falkirk    
 EN 343 ΚΛΆΣΗ  3:1   

 Εξαιρετικά ανθεκτικό στο νερό, αυτό το ευέλικτο 
μπουφάν παρέχει μια σταθερή προστασία από 
τη βροχή και τον άνεμο. Επένδυση από τη μέση 
μέχρι το λαιμό με βάτα 100g καπιτονέ επένδυση 
που παγιδεύει τη θερμότητα για να σας κρατήσει 
ζεστό. 

  100% Πολυεστέρας Pongee 
επικαλυμμένο με PVC   230g 

  100% Πολυεστερικό   60g 

  100% Πολυεστερικό   100g 

  Μαύρο , Μπλέ σκούρο S-4XL 

 Πρόσβαση Εκτύπωσης 

 Τσέπες για 
ζέσταμα χεριών 

 Μπουφάν Επενδυμένο Dundee     
 EN 343 ΚΛΆΣΗ  3:1 

 Πλήρως επενδυμένο, αυτό το κλασικό αδιάβροχο 
μπουφάν προσφέρει την απόλυτη πολυτέλεια σε 
προσιτή τιμή. Το ένδυμα παγιδεύει την θερμότητα 
και κρατά το χρήστη επιπλέον ζεστό σε ψυχρότερες 
συνθήκες. Πολλαπλές τσέπες παρέχουν άφθονο χώρο 
για όλες τις αποθηκευτικές ανάγκες. 

  100% Πολυεστέρας Pongee 
επικαλυμμένο με PVC   230g 

  Σώμα: 100% Βαμβάκι Ταρτάν, 130g
Μανίκια: 100% Πολυεστέρας, 60g 

  Σώμα: 100% πολυεστέρας Γέμισμα, 200g
Μανίκια: 100% πολυεστέρας 
Γέμισμα, 100g 

  Μπλέ σκούρο S-3XL 

 Ταρτάν επένδυση απο 
βουρτσισμένο Βαμβάκι 

 Αδιάβροχα για να ξεπεράσουν τις προσδοκίες της Βιομηχανίας 

 Θηλιά για Ράδιο 

 ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ 

 ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ 
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 Ασυμβίβαστη προστασία με μόνωση 

 Angus Μπουφάν φόδρα      
 EN 343 ΚΛΆΣΗ  3:1 

 Αυτό το στυλ είναι ένα σύγχρονο και κλασικό 
μπουφάν. Το υλικό φόδρας δίνει μια μαλακή λαβή 
και ζεστασιά, ενώ χαρακτηριστικά όπως οι δύο 
καλυπτόμενες μπροστινές τσέπες φερμουάρ, 
εκ τύπωσης εταιρικής πρόσβαση και επένδυση 
φλις στο γιακά παρέχει κορυφαία λειτουργικότητα. 

  100% Πολυεστερικό , φινίρισμα 
ροδάκινο PVC   230 g

  Μανίκια: 100% πολυεστέρας, 60g
Πάνω μέρος του σώματος: 100% 
πολυεστερικό φλίς, 280g
Κάτω Φόδρα: 100% πολυεστέρας, 60g 

  Μανίκια: 100% πολυεστέρας Γέμισμα, 100g
Κάτω μέρος του σώματος: 100% 
πολυεστέρας Γέμισμα, 200g 

  Μπλέ σκούρο S-XXL 

 Πρόσβαση Εκτύπωσης 

 Μανσέτες ρυθμιζόμενες με 
hook & loop 

 Πρόσβαση Εκτύπωσης 

 Τσέπη τηλεφώνου 

 Πολλαπλές τσέπες 
Αποθήκευσης 

 Εσωτερικές 
μανσέτες με 
ραβδώσεις 

 Κουκούλα που 
πακετάρεται 

 Γιακάς με επένδυση φλίς 

 Εταιρικό σακάκι κυκλοφορίας  
 EN 343 ΚΛΆΣΗ  3:1 
 EN342: 0.503M² K/W B , X, 3, 2 

 Σχεδιασμένα για να φοριούνται σε φουλ καιρικές συνθήκες, 
τα εταιρικά σακάκια κυκλοφορίας προσφέρουν εξαιρετική 
αδιάβροχη προστασία, άνεση και ζεστασιά σε μια εκπληκτική 
τιμή. Βασικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν ένα κορδόνι 
σφιξίματος, τυλιγμένη κουκούλα, θύελλας καπάκι με τρούκ 
για να κλειδώσει έξω τον αέρα και τη βροχή, πολλές τσέπες 
για άφθονη χωρητικότητα αποθήκευσης και πρόσβαση 
εκτύπωσης για την ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. 

  100% Πολυεστέρας, 300D Oxford Ύφανση 
με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα,, 
Επίχρισμα Πολυουρεθάνης   190g 

  100% Πολυεστερικό   60g 

  100% Πολυεστερικό   170g 

  Μπλέ σκούρο S-3XL 

 Προστασία ακραίου κρύου 
καιρού έως -40 ° C 

 Δεμένες Ραφές 

 Κουκούλα που 
πακετάρεται 

 Καπάκι θύελλας 
μπροστά 

 ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ 

 ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ    ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ  ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ 



  Reg
  Royal   S - 3XL 

  Navy   XS - 4XL 

  Black   S - 3XL 
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  S538  

 Πολυτελής Επένδυση φλις για πρόσθετη ζεστασιά 

 Morαy  Bomber μπουφάν     
 EN 343 ΚΛΆΣΗ  3:1 

 Μία μαλακή φλίς φόδρα, ανθεκτικό στις καιρικές 
συνθήκες κέλυφος και απλό στυλ συνδυάζονται για 
να κάνουν αυτό το τζάκετ ένα προτιμώμενο όλων των 
εποχών. Βελτιώσεις στο μπουφάν περιλαμβάνουν ένα 
μαλακό μικροινών φινίρισμα για μια πολυτελή αίσθηση. 
Εκτύπωσης πρόσβαση επιτρέπει στο μπουφάν να 
κεντηθεί ή εξατομικευθεί. 

  100% πολυεστέρας μικρο-ινών, φινίρισμα 
ροδάκινο, PU επιχρισμένα   135 g

  Σώμα: 100% πολυεστερικό φλίς, 280g
Μανίκια: 100% πολυεστέρας, 60g 

  Μανίκι: 100% Γέμισμα πολυεστέρα, 100g 

  Μπλέ σκούρο XS-4XL   Μαύρο 
, Μπλε Ανοιχτό S-3XL 

 Πρόσβαση Εκτύπωσης 

 Γιακάς με επένδυση φλίς 

 Τσέπες με 
φερμουάρ 

 Σύγχρονο Στυλ  -
  Ιδανικό για Εταιρική 
Επωνυμία 

 Καλύτερο για την 
Ποιότητα και την Αξία 

 Μανσέτες ρυθμιζόμενες 
με hook & loop 

 ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ. 



B310 C701
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 Εγγυημένη Ικανοποίηση χρήστη 

 Προϊόντα κατάλληλα για τη βιομηχανία της ασφάλειας: 

 Κουκούλα που 
πακετάρεται 

 Θηλιά για Ράδιο 

 Μανσέτες με ραβδώσεις 

 Επωμίδες 

 Πολλαπλές τσέπες 
Αποθήκευσης 

 Μανσέτες με 
ραβδώσεις 

 Τσέπη στο μανίκι 

 Μπουφάν Ασφάλειας     
 EN 343 ΚΛΆΣΗ  3:1 

 Αυτό το μπουφάν ασφάλειας είναι ιδανικό για όποιον ψάχνει 
για ένα μπουφάν ζεστό, αδιάβροχο , εργασίας που έχει 
σχεδιαστεί για να διαρκέσει. Ειδικές λεπτομέρειες, όπως η 
μανσέτα με ραβδώσεις, πίσω γιακάς και επωμίδες δίνουν σε 
αυτό το μπουφάν ένα διακεκριμένο και κλασικό ύφος. 

  100% Νάυλον Oxford, επένδυση 
Πολυουρεθάνης   130g 

  100% Πολυεστερικό   60g 

  100% Πολυεστερικό   120g 

  Μαύρο  S-XXL 

 Μπουφάν Πιλότου      

 Κλασικό μπουφάν πιλότου φοριέται με τζίνς ή 
παντε- λόνι εργασίας. Φοδραρισμένο για ζέστη 
και αδιάβροχο. 

  100% Νάυλον, PA επένδυση   115g 

  100% Νάυλον   75g 

  100% Πολυεστερικό   245g 

  Μαύρο  S-4XL 

 Διασφαλίζει την ηρεμία 
του μυαλού σας 

 ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ 

 ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ 

 ΣΕΙΡΑ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΥ 



  Reg
  Red   S - 3XL 

  Black   S - 3XL 

  Yellow   S - 3XL 

  Navy   S - 3XL 

3x1

  S570  

 Κομψό και Πολυχρηστικό - Στύλ για όλες τις Εποχές 

 Τσέπη τηλεφώνου 

 Πρόσβαση Εκτύπωσης 

 Πολλαπλές τσέπες 
Αποθήκευσης 

 Κουκούλα που 
πακετάρεται 

 Μανσέτες ρυθμιζόμενες 
με hook & loop 

 Το 3 σε 1 στυλ προσφέρει 
πλήρη προστασία από τις 
αντιστάσεις 

 Aviemore Μπουφάν 3 σε 1      
 EN 343 ΚΛΆΣΗ  3:1  

 Φανταστικής αξίας αδιάβροχο μπουφάν που 
συνδυάζει τη λειτουργικότητα και το καλό 
γούστο. Το ποιοτικό τελείωμα και η μεγάλη 
προσοχή στη λεπτομέρεια είναι εμφανής σε όλα. 
Πλήρες, με δύο καλυμμένες με φερμουάρ τσέπες, 
πλήρες μπροστινό φερμουάρ και πτερύγιο 
καταιγίδας και αποσπώμενη φλίς επένδυση. 

  100% Πολυεστερικό , φινίρισμα 
ροδάκινο PVC   230g 

    Εσωτερικό Ένδυμα :
 100% Πολυεστερικό Φλίς   260g 

  100% Πολυεστερικό   60g 

   Μαύρο , Μπλέ σκούρο, Κόκκινο , 
Κίτρινο  S-3XL 

 Μαλλί που μπορεί να φορεθεί 
ως ένα ξεχωριστό ρούχο 

 AΔΙΑΒΡΟΧΗ ΕΝΔΥΣΗ 3 ΣΕ 1 



  S532  

3x1

S532

 Orkney 3 σε 1 αναπνέον μπουφάν    
 EN 343 ΚΛΆΣΗ  3:2 

 Κομψό, καινοτόμο και ευέλικτο, αυτό το 3-σε-1 μπουφάν είναι ένας από τους κορυφαίους πωλητές 
μας. Το κέλυφος αδιάβροχο, αναπνέον νάυλον σχεδιάστηκε για να προστατεύει τους υπαίθρια 
εργαζομένους σε όλες τις βιομηχανίες από την βροχή, αέρα και το κρύο. Μπορεί να αποκολληθεί 
από το φλις με φερμουάρ και να φορεθεί από μόνο του, ενώ το φλις 280g είναι μια μεγάλη επιλογή 
από μόνη της, όταν οι συνθήκες είναι δροσερές αλλά ξηρές. 

  100% Νάυλον Ot toman, Αναπνέον, επένδυση Πολυουρεθάνης   170g 
    Ώμος / μανίκι: 100% Nάυλον Ot toman, αναπνέον, PU με επίστρωση, 160g 
     :  100% Πολυεστερικό Φλίς   280g 

  Πάνω μέρος του σώματος: 100% πολυεστερικό διχτυωτό, 60g
Κάτω σώμα/μανίκι: 100% Πολυεστέρας, 60g 

  Γκρι / Μαύρο , Μπλε/Μαυρο S-4XL 
 Κόκκινο / Μαύρο  S-3XL 

 Κουκούλα που 
πακετάρεται 

 Πρόσβαση Εκτύπωσης 

 Μανσέτες 
ρυθμιζόμενες με 
hook & loop 

 Προστασία στο Πηγούνι 

 Πολλαπλές τσέπες 
Αποθήκευσης 

Technik -  Αναπνέοντα Αδιάβροχα 

 Μαλλί που μπορεί 

να φορεθεί ως ένα 

ξεχωριστό ρούχο 

 3 τρόποι για να φορεθεί 

 Αναπνέοντα Κλάση 3:2 



  F465  

3x1

 Ευέλικτο μπουφάν 3 σε 1 με επένδυση γούνας 

 Αποσπώμενη Κουκούλα 

 Αποσπώμενη Επένδυση 

 Μανίκια αποσπώμενα 
με φερμουάρ 

 Μπουφάν Bomber 3 σε 1     
 EN 343 ΚΛΆΣΗ  3:1 

 Ευέλικτη και άνετη προστασία ενάντια σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Η αποσπώμενη επένδυση  
γούνα και γιακά σε συνδυασμό με τα αποσπώμενα μανίκια με φερμουάρ, αποδεικνύουν ότι αυτό 
είναι ένα εξαιρετικά ευπροσάρμοστο ένδυμα. Πολυάριθμες με φερμουάρ εξωτερικές και εσωτερικές 
τσέπες παρέχουν εξαιρετική προσωπική ασφάλεια. 

  100% πολυεστέρας, 300D Οξφόρδης Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα, 
PU επιχρισμένα   190 g
 Εσωτερικό Ένδυμα :  100% πολυεστερική  επένδυση γούνας   365 g

  Σώμα/Μανίκια : 100% Πολυεστερικό, 60γρ 
  Μανίκια: 100% Πολυεστερικό γέμισμα, 120γρ 
  Μαύρο ,  Μπλέ σκούρο S-3XL 

 Πολλαπλές τσέπες Αποθήκευσης 

 Πλεκτά μανσέτες και στριφώμα 

 3 τρόποι για να 
φορεθεί 

 Με επένδυση γούνας 

 Χωρίς επένδυση γούνας 

 Γιλέκα 

 Αποσπώμενη Πολυτελής 
Επένδυση Γούνας 



S507

3x1

  S507  

 Κουκούλα και 
στρίφωμα με 
κορδόνι 

 Μπουφάν 3 σε 1 Argo  
 EN 343 ΚΛΑΣΗ  3:3 

 Συνδυάζοντας τη λειτουργικότητα με μοντέρνο σχεδιασμό, αυτό το 3-in-1 μπουφάν 
προσφέρει εξαιρετική αδιάβροχη και αντιανεμική και αναπνέουσα προστασία. 
Προσαρμόζεται σε όλες τις εποχές, το σακάκι Argo περιλαμβάνει ένα αποσπώμενο 
εσωτερικό  eece για χρήση σε δροσερό, αλλά στεγνές συνθήκες. Τα χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα περιλαμβάνουν μία συσκευασμένη κουκούλα, πρόσβαση εκτύπωσης για 
εξατομίκευση και 7 τσέπες για άφθονο χώρο αποθήκευσης, συμπεριλαμβανομένων 
τσέπες με φερμουάρ τόσο στο εξωτερικό περίβλημα και το εσωτερικό  eece. 

  100% Πολυεστερικό,PU επίχρισμα   135g 
  Σώμα : 100% Πολυστερικό Δίχτυ 
Κουκούλα, Χαμηλό Σώμα και Μανίκια : 100% 
Πολυεστερικό Ταφτά 190Τ 

  Μαύρο , Μπλέ σκούρο S-3XL 

 3 τρόποι για να φορεθεί 

 Μαλλί που μπορεί να φορεθεί ως 
ένα ξεχωριστό ρούχο

 
 Εξαιρετική αναπνευσιμότητα Κλάση  3:3 

 Τσέπη τηλεφώνου 

 Πρόσβαση Εκτύπωσης   Αμφίδρομο φερμουάρ 

 Μανσέτες 
ρυθμιζόμενες με hook 

& loop 

 Κουκούλα που πακετάρεται 

 Οφέλη Ενδυμασίας 
 Η σειρά Portwest Essentials της Technik 
σακάκια προσφέρουν μέγιστη αδιάβροχη 
αντιανεμική και αναπνέουσα απόδοση. 
Κλασικό στυλ σε συνδυασμό με μια 
σύγχρονη εφαρμογή και την πρόσβαση 
εκτύπωσης κάνουν αυτά τα σακάκια τη 
τέλεια επιλογή για εταιρική χρήση ή για 
αναψυχή. Η επένδυση φλίς και τα 
αποσπώμενα ενδύματα εξασφαλίζουν 
στους χρήστες άνεση και ζεστασιά σε 
ψυχρές καιρικές συνθήκες.
 



S503

S505

4

  S503  

4

  S505  

 ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕ
ΝΟ. 

 Επένδυση Φλίς 

 Σύγχρονα εφαρμοστά, 
τεχνικά υφάσματα 

 Πρόσβαση Εκτύπωσης 

 Κουκούλα και 
στρίφωμα με 
κορδόνι 

 Μανσέτες 
ρυθμιζόμενες με 

hook & loop 

 Ανθεκτικό ύφασμα 
στο ξήλωμα των 

ραφών

 

 Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & 
loop 

 Καπάκι θύελλας μπροστά 

 Καπάκι θύελλας 
μπροστά 

 Κουκούλα που πακετάρεται 

 Κουκούλα που 
πακετάρεται 

 Crux μόνωση Bomber 
 EN 343 ΚΛΆΣΗ  3:3 

  100% Πολυεστέρα Pongee επικαλυμμένα 
με PU   100g 

  Σώμα: 100% Πολυεστέρας Φλις 260g
Μανίκια: 100% Πολυεστέρας Ταφτάς 190T 

  Μανίκι: 100% Πλήρως Πολυεστέρας 120g 
  Μαύρο , Μπλέ σκούρο XS-3XL 

 Μονωμένο Μπουφάν Limax  
 EN 343 ΚΛΑΣΗ  3:2 

  100% πολυεστέρας, Ripstop, επικαλυμμένο 
με PVC   230g 

  Σώμα : 100% Πολυεστέρας φλίς, 260γρ
Μανίκια : 100% Πολυεστέρας Ταφτάς 190Τ 

  Μανίκι : 100% Πολυεστέρας Γέμισαμ, 120γρ 
  Μαύρο , Μπλέ σκούρο S-3XL 

 Πολυτελής Επένδυση φλις για 
πρόσθετη ζεστασιά 

 ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕ
ΝΟ. 



S530

S536

  S536  

4

  S530  

 Υψηλής απόδοσης αναπνέον ύφασμα 

 Πλήρως ελαστικοποιημένη ζώνη μέσης 

 Πλευρική 
Πρόσβαση 

 Μπατζάκια 
ρυθμιζόμενα 
με τρούκ 

 Κουκούλα που 
πακετάρεται 

 Πρόσβαση Εκτύπωσης 

 Κουκούλα και 
στρίφωμα με 
κορδόνι 

 Τσέπες με φερμουάρ 

 Μανσέτες ρυθμιζόμενες 
με hook & loop 

 Ayr παντελόνια αναπνέοντα    
 EN 343 ΚΛΆΣΗ  3:2  

 Ελαφρύ και αποθηκευόμενο για λόγους ευκολίας,το 
παντελόνι Ayr προσφέρει άνεση και προστασία 
σε οποιοδήποτε καιρό. Το ένδυμα έχει μια πλήρως 
ελαστική μέση έτσι μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα 
πάνω από ένα παντελόνι με τσέπες πρόσβασης και 
ρυθμιζόμενο στρίφωμα τρουκ. Δεμένες αδιάβροχες 
ραφές θα κρατήσουν έξω το νερό. 

  100% πολυεστέρας μικρο-ινών, 
φινίρισμα ροδάκινο, αναπνέον, 
PU επιχρισμένα   140g 

  Μπλέ σκούρο S-3XL 

 Arbroath αναπνέον μπουφάν με φλίς φόδρα   
 EN 343 ΚΛΆΣΗ  3:2  

 Ένα εξαιρετικό τζάκετ αναψυχής ή εργασίας. Μια πολυτελής αίσθηση με μικρο 
ροδάκινο φινίρισμα έχει αδελφοποιηθεί με επένδυση Φλίς 280g που κρατά τη 
θερμότητα και τα κάνει άνετα να φορεθούν. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα 
περιλαμβάνουν διπλό θύελλας πτερύγιο, κουκούλα με κορδόνι και κάτω τσέπες 
με φερμουάρ. 

  100% πολυεστέρας μικρο-ινών, φινίρισμα 
ροδάκινο, αναπνέον, PU επιχρισμένα   140g 

  Σώμα: 100% πολυεστερικό φλίς, 280g
Μανίκια: 100% πολυεστέρας, 60g 

  Μανίκια: 100% πολυεστερικό Γέμισμα, 100g 
  Μαύρο  S-XXL 
 Μπλέ σκούρο XS-5XL  

 ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕ
ΝΟ. 



  S562  

 Κορυφαία στυλ για εφαρμογή και λειτουργία 

 Κουκούλα που 
πακετάρεται 

 Ανακλαστικό Ρέλι 

 Μανσέτες ρυθμιζόμενες 
με hook & loop 

 Πολλαπλές τσέπες 
Αποθήκευσης 

 RS   Πάρκα      
 EN 343 ΚΛΆΣΗ  3:1  

 Σε σύγκριση με ανταγωνιστικά τζάκετ, τα S562 
ελέγχονται καλύτερα για την εφαρμογή, την 
λειτουργία και την αξία για τα χρήματα. Το 
σκληρό εξωτερικό κέλυφος έχει δεμένες 
αδιάβροχες ραφές που παρέχουν εξαιρετική 
αδιάβροχη προστασία. Οι 170g βάτες κρατάνε 
τη ζεστασιά παγιδευμένη χωρίς να κάνουν το 
σακάκι  ογκώδες. Τα χαρακτηριστ ικά 
γνωρίσματα περι λαμβάνουν έξυπνα 
αντανακλαστικά σειρίτια στο στήθος και τα 
μανίκια και πολλαπλές τσέπες για όλες τις 
αποθηκευτικές ανάγκες. 

  100% πολυεστέρας, Ripstop, 
επικαλυμμένο με PVC   250g 

  100% Πολυεστερικό   55g 
  100% Πολυεστερικό   170g 
  Μπλέ σκούρο, Μπλε βαθυ/Μπλε 
ανοιχτό S-XXL 
 Μαύρο / Γκρι  XS-3XL 

 Τσέπη τηλεφώνου 

 Γιακάς με επένδυση φλίς 

 Ανθεκτικό ύφασμα στο 
ξήλωμα των ραφών

 

     Πληροφίες Υφάσματος  
 Κατασκευασμένο χρησιμοποιώντας ένα 
εξαιρετικά καινοτόμο 100% πολυεστερικό, 
επικαλυμμένο με PVC ύφασμα Ripstop, 
250γρ. Τα ενδύματα είναι με επένδυση από 
πολυεστέρα και παραγεμισμένα με 170g 
βάτα για επιπλέον ζεστασιά και άνεση. 

     Οφέλη Ενδυμασίας  
 Σχεδιασμένη για να αντέχει σε σκληρές 
εξωτερικές συνθήκες εργασίας - δύναμη, 
στυλ και άνεση είναι τα μοναδικά 
χαρακτηριστικά της συλλογής ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ 
Ripstop. Η ανθεκτική κατασκευή του 
υφάσματος είναι εγγυημένη για να 
προσφέρει στο χρήστη εξαιρετική αντοχή 
σε σχίσιμο και εξαιρετική αδιάβροχη 
προστασία ανά πάσα στιγμή. 

 ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕ
ΝΟ 



S561

  S561  

 Σχεδιασμένο για Εξαιρετική Αντοχή 

 Ιδανικό για σκληρές 
συνθήκες 

 RS  Bomber μπουφάν      
 EN 343 ΚΛΆΣΗ  3:1 

 Τραχύς σύγχρονος σχεδιασμός, πλήρης αδιάβροχη 
προστασία και εξαιρετική αντοχή κάνουν αυτό το μπουφάν 
ιδανικό για σκληρά υπαίθρια περιβάλλοντα εργασίας. Το 
τζάκετ είναι καλά επενδυμένο, αλλά εκπληκτικά ελαφρύ, 
επιτρέποντας τη ζεστασιά να παγιδευτεί. Χαρακτηριστικά 
περιλαμβάνουν ένα πτερύγιο καταιγίδας πάνω από το 
μπροστινό φερμουάρ και ένα γιακά με επένδυση φλις και 
προστασία σιαγώνας για επιπλέον άνεση. 

 Κουκούλα που πακετάρεται 

 Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop 

 Τσέπη τηλεφώνου 

 Ανακλαστικό Ρέλι  Πολλαπλές τσέπες 
Αποθήκευσης 

  100% πολυεστέρας, Ripstop, 
επικαλυμμένο με PVC   250g 

  100% Πολυεστερικό   55g 

  100% Πολυεστερικό   170g 
  Μαύρο / Γκρι , Μπλέ σκούρο, Μπλε 
βαθυ/Μπλε ανοιχτό S-XXL 

 ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕ
ΝΟ 

 Γιακάς με επένδυση φλίς 



  S560  

  S563  

 Δοκιμασμένο και ελεγμένο στις πιο σκληρές συνθήκες 

 Ανθεκτικό ύφασμα στο 
ξήλωμα των ραφών 

 Μανσέτες 
ρυθμιζόμενες με 

hook & loop 

 RS Δίχρωμο γιλέκο     

 Τραχύ σύγχρονο σχέδιο, πλήρης αδιάβροχη προστασία και εξαιρετική 
αντοχή κάνουν το γιλέκο ιδανικό για σκληρά υπαίθρια περιβάλλοντα 
εργασίας. Το γιλέκο είναι καλά επενδυμένο, αλλά εκπληκτικά ελαφρύ, 
επιτρέποντας τη ζεστασιά να παγιδευτεί μέσα. Χαρακτηριστικά 
περιλαμβάνουν ένα πτερύγιο καταιγίδας πάνω από το μπροστινό φερμουάρ 
και ένα γιακά με φόδρα φλις και προστασία σιαγώνας για επιπλέον άνεση. 

   100% πολυεστέρας, Ripstop, επικαλυμμένο με PVC   250g 

   100% Πολυεστερικό   55g 

   100% Πολυεστερικό   170g 

  Μαύρο / Γκρι , Μπλε βαθυ/Μπλε ανοιχτό S-XXL 

 Ανακλαστικό Ρέλι 

 Εξαιρετική αδιάρρηκτη  αντίσταση και 
αδιάβροχη προστασία 

 Μπουφάν Παρκά Πολλαπλών Τσεπών 
RS      
 EN 343 ΚΛΆΣΗ  3:1  

 Το S563 είναι ένα εξαιρετικό, ανθεκτικό μπουφάν. 
Το πολυεστερικό ύφασμα σε συνδυασμό με μοτίβο 
Ripstop, παρέχει ένα εξαιρετικά ισχυρό νήμα που 
βελτιώνει την αντοχή σε σχίσιμο. Παχιές βάτες και η 

eece-επένδυση στο γιακά και στο πηγούνι θα σας 
κρατήσει ζεστασιά κοντά στο σώμα. Πολλαπλές τσέπες 
προνοούν για όλες τις αποθηκευτικές ανάγκες. 

  100% πολυεστέρας, Ripstop, 
επικαλυμμένο με PVC   250g 

  100% Πολυεστερικό   55g 

  100% Πολυεστερικό   170g 

  Μπλέ σκούρο S-XXL 

 ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕ
ΝΟ 

 ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕ
ΝΟ 

 Γιακάς με 
επένδυση φλίς 

 Μέση ελαστική 
κατά το ήμισυ 

 Γιακάς με επένδυση φλίς 

 Αποσπώμενη Κουκούλα 

 Ανακλαστικό Ρέλι 



3x1

  S431  

S431

 3 τρόποι για να φορεθεί 

 Οφέλη Ενδυμασίας  
 Όταν λειτουργικότητα, ορατότητα, και 
αδιάβροχη προστασία απαιτούνται, 
τότε δεν χρειάζεται παρά η σειρά 
Lite Iona™. Αυτά τα ενδύματα είναι 
πιστοποιημένα με το υψηλότερο 
αδιάβροχο πρότυπο EN343(Class 3) 
και έχουν μονωμένες ραφές για να 
εξασφαλίσουν συνολική προστασία 
από τη βροχή. 

     Πληροφίες Υφάσματος  
 Φτιαγμένο με 300 Ντενιέ 100% Νήματα 
Πολυεστέρα, αυτό είναι ένα γερό 
ύφασμα για σκληρές συνθήκες. 300D 
ύφασμα έχει εξαιρετική αντίσταση 
σε τριβή  και σχίσιμο. Το επίστρωμα 
πολυουρεθάνιου (PU) στο εσωτερικό 
κάνει  το ύφασμα ανθεκτ ικό και 
αδιάβροχο και το εξωτερικό έχει νερού 
και λεκέ απωθητικό επίστρωμα που 
βοηθά να κρατήσει το ρούχο καθαρό. 

 Iona 3 σε 1 Τζάκετ κυκλοφορίας     
 EN 343 ΚΛΆΣΗ  3:1 

 Για 3-σε-1 λειτουργία και την ευελιξία να επιλέξετε το Iona 3 σε 1 Κυκλοφορίας μπουφάν συνδυάζει ένα 300D 
εξωτερικό κέλυφος για πλήρη αδιάβροχη προστασία και ένα αποσπώμενο μικρο πολικό φλίς για τη βέλτιστη 
ζεστασιά. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν αντανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα 
χρήστη, πολλαπλές τσέπες για άφθονο χώρο αποθήκευσης, τυλιγόμενη κουκούλα για εύκολη αποθήκευση 
και εκτύπωσης πρόσβαση για την εταιρική επωνυμία. 

  100% πολυεστέρας, 300D Οξφόρδης Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα, PU 
επιχρισμένα   190g 
 Εσωτερικό Ένδυμα  :  100% πολυεστερικό, Αντιξεφτυστικό τελείωμα 
φλίς   260g 

  100% Πολυεστερικό   60g 

  Μπλέ σκούρο S-3XL 

 Αντανακλαστική 
ταινία 

 Κουκούλα που πακετάρεται 

 Θηλιά για Ράδιο 

 Πρόσβαση Εκτύπωσης 

 Μαλλί που μπορεί να φορεθεί ως 
ένα ξεχωριστό ρούχο

 

IONA -  Εξαιρετική Ορατότητα 

 Αποσπώμενο Απαλό Πολυτελές Φλις 



3x1

  S435  

 Πολλαπλές τσέπες 
Αποθήκευσης 

 Πλεκτά μανσέτες και στριφώμα 

 Iona 3 σε 1 Bomber Μπουφάν    
 EN 343 ΚΛΆΣΗ  3:1 

 Ευέλικτη και άνετη προστασία από όλες τις καιρικές συνθήκες. Η αποσπώμενη επένδυση γούνας 
και γιακά σε συνδυασμό με τα αποσπώμενα με φερμουάρ μανίκια, αποδεικνύουν ότι αυτό είναι ένα 
εξαιρετικά ευπροσάρμοστο ένδυμα. Πολυάριθμες με φερμουάρ τσέπες εξωτερικά και εσωτερικά 
παρέχουν εξαιρετική προσωπική ασφάλεια, ενώ η προσθήκη της ανακλαστικής ταινίας παρέχει 
αυξημένη ορατότητα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. 

  100% πολυεστέρας, 300D Οξφόρδης Ύφανση με ένα σε 
λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα, PU επιχρισμένα   190g 

  Σώμα / μανίκι: 100% πολυεστέρας, 60g 

  100% πολυεστερική  επένδυση γούνας  365g

  Μανίκι: 100% πολυεστέρας Γέμισμα, 120g 

  Μαύρο , Μπλέ σκούρο S-4XL 

 Μανίκια 
αποσπώμενα με 

φερμουάρ 

 Δεμένες Ραφές 

 Αποσπώμενη 
Κουκούλα 

 Τσέπη 
τηλεφώνου 

 Δαχτύλιος D 

 Ευέλικτο μπουφάν 3 σε 1 με επένδυση γούνας 

 3 τρόποι για να φορεθεί 

 Με επένδυση γούνας 

 Χωρίς επένδυση 

γούνας 

 Γιλέκα 



  S434  

 Κουκούλα που πακετάρεται 

 Θηλιά για Ράδιο 

 Γιακάς με επένδυση φλίς 

 Μανσέτες ρυθμιζόμενες με τρούκ 

 Ελαφρύ Bomber Μπουφάν Iona     
 EN 343 ΚΛΆΣΗ  3:1 
 EN 342   0.503M². K/W B , X, 3, 2 

 Αυτό το εξαιρετικό αδιάβροχο σακάκι παρέχει ορατότητα, 
διατηρώντας σας θερμό και στεγνό. Ο γιακάς με φόδρα φλίς 
και πλεχτές μανσέτες εξασφαλίζουν ότι η θερμότητα είναι 
παγιδευμένη μέσα στο ένδυμα. Έξυπνα σχεδιασμένη τσέπη 
ταυτότητας με φερμουάρ μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως 
μια πρόσθετη τσέπη για μεταφορά ή αποθήκευση των εργαλείων 
και των προσωπικών αντικειμένων.Ο κομψός σχεδιασμός μπορεί 
να υπερηφανεύεται για μια κρυφή κουκούλα,καλυμμένες 
αδιάβροχες ραφές και εκτύπωσης πρόσβαση. 

 Αντανακλαστική 
ταινία 

 Εξαιρετικά θερμό σε αναλογία βάρους 

  100% πολυεστέρας, 300D Οξφόρδης 
Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό 
φινίρισμα, PU επιχρισμένα   190g 

  100% Πολυεστερικό   60g 

  100% Πολυεστερικό   170g 

  Μαύρο , Μπλε Ανοιχτό S-3XL 
 Μπλέ σκούρο XS-3XL 

 Μπουφάν ιδανικό για 
χειμώνα Πιστοποιημένο 

με EN342 

 ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕ
ΝΟ 



  Reg
 Black   XS - 3XL 

 Royal   S - 3XL 

 Navy   XS - 4XL 

  S433   Iona Ελαφρύ Μπουφάν    
 EN 343 ΚΛΆΣΗ  3:1 
 EN 342   0.503M². K/W B , X, 3, 2 

 Το Ελαφρύ Μπουφάν Iona προσφέρει επιπλέον ορατότητα σε συνθήκες 
θαμπές. Διαθέτει δύο μεγάλες τσέπες, μία εύκολα προσβάσιμη εξωτερική 
για κινητό τηλέφωνο/ραδιόφωνο τσέπη στο στήθος και κουκούλα με 
κορδόνι για άνετη τακτοποίηση. 

  100% πολυεστέρας, 300D Οξφόρδης Ύφανση με ένα 
σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα, PU επιχρισμένα   190g 

  100% Πολυεστερικό   60g 

  100% Πολυεστερικό   170g 

  Μαύρο ,  Μπλε Ανοιχτό ,  Μπλέ σκούρο 

 Μανσέτες 
ρυθμιζόμενες με 
τρούκ 

 Κουκούλα που 
πακετάρεται 

 Θηλιά για Ράδιο 

 Γιακάς με επένδυση φλίς 

 Φανταστική Διατήρηση Θερμότητας 

 Εγγυημένη προστασία σε 
ακραίες συνθήκες 

ψύχους 

 ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕ
ΝΟ 



S483

  S484  

S484

  S483  

 Αντανακλαστική ταινία 

 Ρυθμιζόμενες Λωρίδες 

 Πολλαπλές τσέπες Αποθήκευσης 

 Μπατζάκια ρυθμιζόμενα με τρούκ 

 Όλα τα μοντέλα έχουν ρυθμιζόμενους ποδόγυρους με τρούκ 

 Πολυ-λειτουργικά, Υψηλής 
Απόδοσης Αδιάβροχα 

 Μπατζάκια ρυθμιζόμενα με τρούκ 

 Αδιάβροχα Εταιρικά 
Παντελόνια    
 EN 343 ΚΛΆΣΗ  3:1 

 Ένα πρακτικό παντελόνι το οποίο μπορεί 
να φορεθεί γρήγορα από πάνω όταν 
επιδεινωθούν οι καιρικές συνθήκες. 
Τα χαρακ τηριστ ι κά γνωρίσματα 
περιλαμβάνουν μέση με ελαστικοποίηση 
για άνεση και ευκολία κινήσεων, πλευρικά 
ανοίγματα για εύκολη πρόσβαση, 
ρυθμιζόμενα στριφώματα με τρούκ για 
ασφαλή εφαρμογή και ραφές με ταινία για 
την πλήρη προστασία από τον αέρα και τη 
βροχή. 

  100% πολυεστέρας, 300D 
Οξφόρδης Ύφανση με ένα σε 
λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα, 
PU επιχρισμένα   190g 

  Μπλέ σκούρο S-XXL 

 Γενναιόδωρα 
μεγέθη για εύκολη 

εναπόθεση 

 Πλήρως ελαστικοποιημένη ζώνη μέσης 

 Πλευρική 
Πρόσβαση 

 Φόρμα με Τιράντα Iona Lite    
 EN 343 ΚΛΆΣΗ  3:1 

 Η φόρμα Iona με τιράντα έχει σχεδιαστεί για να χωρέσει 
άνετα πάνω από ενδύματα εργασίας και παρέχει πλήρη 
αδιάβροχη προστασία σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες. 
Διαθέτει ρυθμιζόμενες τιράντες και στριφώματα για μια 
ασφαλή εφαρμογή, πολλές τσέπες για άφθονο χώρο 
αποθήκευσης, στρίφωμα με τρούκ για εύκολη εφαρμογή 
και ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα του 
χρήστη. 

  100% πολυεστέρας, 300D Οξφόρδης 
Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό 
φινίρισμα, PU επιχρισμένα   190g 

  Μπλέ σκούρο S-XXL 



  S481  

  S482  

S482

S481

 Αυξημένη ορατότητα με επιπλέον ζεστασιά 

 Μπατζάκια 
ρυθμιζόμενα 

με τρούκ 

 Πλήρως 
ελαστικοποιημένη 
ζώνη μέσης 

 Παντελόνι με Επένδυση Iona Lite     
 EN 343 ΚΛΆΣΗ  3:1 
 EN342: 0.503M2. K/W B , X, 3, 1 

 Έξυπνα σχεδιασμένο για να κρατήσει το χρήστη ορατό, 
ασφαλή και στεγνό σε φούλ καιρικές συνθήκες, το S482 
είναι εξαιρετικά πρακτικό και αδιάβροχο. Ανακλαστική 
ταινία προσφέρει προστασία σε συνθήκες χαμηλού 
φωτισμού ενώ το υλικό γεμίσματος παγιδεύει τη θερμότητα 
για να σας κάνει να αισθάνεστε ζεστοί και άνετοι. 

 Μπατζάκια 
ρυθμιζόμενα 

με τρούκ 

 Τσέπες πλευρικής πρόσβασης 

 Παντελόνι Iona Lite  
 EN 343 ΚΛΆΣΗ  3:1    

 Γενναιόδωρα μέγεθος και στυλ,το παντελόνι Iona 
Lite έχει σχεδιαστεί για να φοριέται πάνω από 
παντελόνι εργασίας για να σας κρατήσει στεγνό 
και ενεργεί ως ένα στρώμα προστασίας ψύχους. Η 
προσθήκη της αντανακλαστικής ταινίας αυξάνει 
την ορατότητα του χρήστη και οι πλαϊνές τσέπες 
πρόσβασης σημαίνει ότι μπορείτε να πάρετε τα 
είδη σας από τις τσέπες του κάτω παντελονιού σας. 
Κολλημένες ραφές αδιάβροχες εξασφαλίζουν πλήρη 
φραγμό από τον αέρα και τη βροχή. 

  100% πολυεστέρας, 300D Οξφόρδης 
Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό 
φινίρισμα, PU επιχρισμένα   190g 

  Μπλέ σκούρο XS-3XL 

 Πλήρως ελαστικοποιημένη ζώνη μέσης 

 Ισχυρή Προστασία Ενάντια σε Αέρα και Βροχή 

 ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕ
ΝΟ 

 Εξαιρετική Θερμική Μόνωση 

  100% πολυεστέρας, 300D 
Οξφόρδης Ύφανση με ένα σε 
λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα, 
PU επιχρισμένα   190g 

  100% Πολυεστερικό   60g 

  100% Πολυεστερικό   170g 

  Μπλέ σκούρο S-XXL 



  TK50  

  KS40  

TX45

 Προστασία στο Πηγούνι 

 Μαλακό Τζάκετ (3L) 

 Επίκαιρο και κομψό, αυτό το καινοτόμο μπουφάν 
προσφέρει μια αντιανεμική, αδιάβροχη αναπνέουσα 
μεμβράνη με την προστιθέμενη πολυτέλεια από 
ένα πλαστικοποιημένο μικρο πολικό φλις. Το υλικό 
του softshell εκτείνεται για πρόσθετη ελευθερία 
κινήσεων. 

  94% Πολυέστερ, 6% Ελαστάν, 160g 
Με επάλληλες στρώσεις από 100% 
Πολυεστερικό Μικρο Πολικό Φλίς, 
150g  -  Συνολικό βάρος :  310g 

  Ανθρακί Γκρι  S-XXL 
 Μπλέ σκούρο XS-4XL 
 Μαύρο  XS-5XL 

 Πληροφίες Υφάσματος 
 Κατασκευασμένο από 94% Πολυέστερ, 6% Elastane, 
160g Με επάλληλες στρώσεις από 100% Πολυεστερικό 
Μικρο Πολικό Φλίς για επιπλέον ζεστασιά και άνεση. 

 Προηγμένη Τεχνολογία Τριπλής Στεγνής Μεμβράνης (3L) 

 Τσέπη τηλεφώνου 

 Πολλαπλές τσέπες 
Αποθήκευσης 

 Αδιάβροχα φερμουάρ 

 Γιακάς με επένδυση φλίς 

 Μανσέτες 
ρυθμιζόμενες με 
hook & loop 

 Portwest Texo 
Softshell  3L 
Διαθέσιμο Επίσης 

 Μπουφάν Zinc Softshell (3L)      

 Το Softshell Zinc Μπουφάν είναι ιδανικό για να φορεθεί όταν 
ο όγκος και το βάρος πρέπει να είναι ελάχιστα προκειμένου να 
συνεχίσετε το έργο σας. Εξαιρετικά δημοφιλής ως εναλλακτική 
λύση για το eece, το softshell προσφέρει ελαφριά προστασία 
από τις καιρικές συνθήκες, διατηρώντας παράλληλα ένα άνετο 
επίπεδο αναπνοής. 

  94% πολυεστέρας, Ελαστάν 6%, με 100% 
πολυεστερικό μικρο πολικό μαλακό φλις   320 g 

  Μαύρο  S-3XL 

 Αντίστροφο φερμουάρ 

 Τσέπη στο 
μανίκι 

 Τσέπες με φερμουάρ 
 Λουράκι από καουτσούκ στη μανσέτα και 
κούμπωμα με hook & loop 

 Χαρακτηριστική 
στερεωμένη μπάρα 

αντίθεσης. 



  TK54    TK52  

 ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ μεμβράνη 
εσωτερικά αποτελεί ένα 
εμπόδιο ενάντια στα 
σταγονίδια βροχής και 
αντέχει στη διείσδυση 
από το νερό. 

 ΑΝΑΠΝΕΥΣΙΜΑ επιστημονικά 
ανεπτυγμένα να αποβάλουν 
την υγρασία μακριά από το 
σώμα και να την αφήνουν να 
περνά μέσα από το εξωτερικό 
ύφασμα, κρατώντας το 
χρήστη πιο άνετο. 

 ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ προσφέρει 
συνολική αντιανεμικότητα: 
βοηθά στην προστασία 
του σώματος από τις 
ανατριχιαστικές επιπτώσεις του 
ανέμου. 

 Αδιάβροχα φερμουάρ 

 Μανσέτες 
ρυθμιζόμενες με 

hook & loop 

 Πολλαπλές τσέπες Αποθήκευσης 

 Εξαιρετικά αναπνέουσα Μεμβράνη 

 Βελτιωμένη ορατότητα 
χρήστη 

 IONA™  μαλακό τζάκετ (3L)     

 Αυτό το μαλακό τζάκετ προσφέρει απεριόριστη κινητικότητα, 
ενισχυμένη ορατότητα και εξαιρετική θερμομόνωση. Το στενά 
υφασμένο λείο εξωτερικό παρέχει ένα ρούχο αδιάβροχο, αντιανεμικό 
και αναπνέον με απαράμιλλη δύναμη και άνεση. 

  94% Πολυέστερ, 6% Ελαστάν, 160g Με επάλληλες 
στρώσεις από 100% Πολυεστερικό Μικρο 
Πολικό Φλίς, 150g  -  Συνολικό βάρος : 310g 

  Μαύρο , Μπλέ σκούρο S-3XL 

 Αντανακλαστική 
ταινία 

 Προστασία στο Πηγούνι 
 Γιακάς με 
επένδυση φλίς 

 Αδιάβροχα φερμουάρ 

 Πάνελ αντίθεσης 

 Λουράκι από καουτσούκ στη 
μανσέτα και κούμπωμα με 

hook & loop 

 Διπλό Μαλακό τζάκετ(3L)     

 Μοντέρνα και δυναμικά δίχρωμα Sof t shel l . Ενσωματώνοντας 
άνευ ραφής πάνελ για να δώσει αυξημένη ελευθερία κινήσεων. Η 
συνολική προδιαγραφή αυτού του νέου σχεδιασμού είναι ευφραδής 
να συμπεριλάβει καουτσούκ μανσέτα προσαρμογή ιμάντες στον 
καρπό, με λέιζερ κοπή τσέπη στο στήθος και πλέον μήκος πίσω. 

  94% Πολυέστερ, 6% Ελαστάν, 160g Με επάλληλες στρώσεις   
   από 100% Πολυεστερικό Μικρο Πολικό Φλίς, 150g - Συνολικό 
   βάρος :   310g 

  Μαύρο S-XXL 



TK41

  TK53  

  TK40  

 Μαλακό μπουφάν με 
Κουκούλα(3L)     

 Ένα σύγχρονο με κουκούλα ΜΠΟΥΦΆΝ 
με μια σειρά από τεχνικά χαρακτηριστικά, 
συμπεριλαμβανομένων εσωτερικής 
τσέπης, προσχηματισμένοι αγκώνες 
και καουτσούκ ιμάντες στις μανσέτες. 
Ο κομψός σχεδιασμός, λεπτής ραφής 
λεπτομέρεια και αντίθεσης χρώματος 
πινελιές κάνουν μια προσθήκη που 
τραβάει το βλέμμα στην σειρά Technik 
Softshell. 

  94% Πολυέστερ, 6% 
Ελαστάν, 160g Με 
επάλληλες στρώσεις από 
100% Πολυεστερικό Μικρο 
Πολικό Φλίς, 150g 
 Συνολικό βάρος :  310g 

  Μαύρο, Μπλέ σκούρο   S  -3XL 

 Αποσπώμενη 
κουκούλα 

 Προ-μορφοποιημένη 
διαμόρφωση αγκώνα 

 Λουράκι από καουτσούκ στη 
μανσέτα και κούμπωμα με 

hook & loop 

 Τσέπες με φερμουάρ 

 Ελαστικό ύφασμα που επιτρέπει την ανεμπόδιστη κίνηση 

 Όρεγκον μαλακό τζάκετ(2L)     

 Έξυπνο στυλ και ύφασμα είναι το θεμέλιο για το νέο αυτό 
Softshell. Το μπουφάν συνδυάζει δύο πλαϊνές τσέπες, 
τσέπη κινητού τηλέφωνου με φερμουάρ στο στήθος και 
ρυθμιζόμενες μανσέτες για άψογη εφαρμογή. 

94% πολυεστέρας, Ελαστάν 6%, με 
100% πολυεστερικό μικρο πολικό 
μαλακό φλις   Συνολικό βάρος :  320 g
Μαύρο  S-4XL 
 Μπλέ σκούρο S-3XL 

 Προηγμένη τεχνολογία 
τριπλής ξηράς μεμβράνης 

 Διαθέσιμο Επίσης 
Μπουφάν Softshell 

για Γυναίκες 



  S543  

S543

3

 S544 

3

INSULATEX
ermal Insulat ion 

TM

 Τσέπη ασφαλείας με φερμουάρ 

 Αντίστροφο φερμουάρ 

 Πρόσβαση Εκτύπωσης  Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι 

 Πρόσβαση Εκτύπωσης 

 Εξαιρετική Θερμική 
Μόνωση 

 Ελαστικές μανσέτες 

 Μπουφάν Aspen  

 Συσκευασμένο με ελαφριά θερμομόνωση Insulatex, 
το μπουφάν Aspen προσφέρει μια εξαιρετικά μαλακή, 
ανθεκτική λύση στο νερό για εξωτερική χρήση. Η 
μοναδική τεχνολογία υφάσματος κλειδώνει την 
ζεστασιά του σώματος για να δημιουργήσει ένα 
θερμικό φράγμα για τη βέλτιστη άνεση του χρήστη. 

  100% Νάυλον   40g 
  100% Νάυλον   55g 
  Επένδυση  Insulatex   300g 
  Μαύρο , Μπλέ σκούρο S-3XL 

 Ελαφρού βάρους 

 Ελαφρού βάρους 

 Σχεδιασμένο με μία 
άνετη εφαρμογή 

 Το INSULATEX είναι εμπορικό σήμα της Portwest. 

 Γιλέκο Aspen 

 Αυτό το εξαιρετικά ελαφρύ με ενίσχυση 
Insulatex γιλέκο είναι ιδανικό για επικάλυψη 
και μια εξαιρετική εναλλακτική λύση για 
σακάκι. Προσφέροντας εξαιρετικές θερμικές 
και αδιάβροχες ιδιότητες, το Γιλέκο Aspen 
προσφέρει τη βέλτιστη ζεστασιά και την άνεση 
του χρήστη.
 
    100% Νάυλον   40g 

  100% Νάυλον   55g 
  Επένδυση  Insulatex   300g 
  Μαύρο , Μπλέ σκούρο S-3XL 

 Πληροφίες Υφάσματος 
 Έχει κατασκευαστεί με την τεχνολογία ανούσιων ινών, Insulatex™ παρέχει 
μια ελαφρύτερη και πιο ζεστή θερμική επένδυση. Η μοναδική τεχνολογία 
του υφάσματος κλειδώνει στην ζεστασιά του σώματος για να δημιουργήσει 
ένα θερμικό φράγμα με την υψηλή απόδοση υλικού, προσφέροντας ανώτερη 
ελαφριά άνεση στο χρήστη, χωρίς να προσθέτει όγκο. 

 ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ 

 ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ 

 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΝΑΠΝΕΟΝ ΓΙΑ 
ΑΝΕΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ  

 ΑΡΙΣΤΗ 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 
 ΚΟΙΛΕΣ ΙΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΥΟΥΝ ΤΟΝ 

ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ Η 
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 



  F500  

  F285  

3

3

 Η Υπέροχη Συλλογή Φλίς 

 Πρόσβαση Εκτύπωσης 

 Ελαστικές 
μανσέτες 

 Ελαστικές μανσέτες 

 Αντιανεμικό φλίς      
 EN 14058 ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 1 

 Εγγυημένο να σας κρατήσει ζεστό σε 
μία κρύα θυελλώδη ημέρα αυτό το Φλίς 
προσφέρει ένα παραδοσιακό, απλό 
σχεδιασμό και ποιοτικό αντι- ξεφτιστικό 
φινίρισμα. Η επένδυση αντιανεμικών 
μικροϊνών δίνει μια άνετη αίσθηση, χωρίς 
να είναι ογκώδης. Τα χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα περιλαμβάνουν μια 
εσωτερική τσέπη μπορντούρα και δύο 
πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ κρυφό 

   100% πολυεστερικό, 
Αντιξεφτυστικό τελείωμα 
φλίς   280g 

   100% Πολυεστερικό   84g 

  Μαύρο , Μπλέ σκούρο S-XXL 

 Τσέπες με φερμουάρ 

 Εσωτερική τσέπη 
στήθους 

 Καπιτονέ Φλίς Υukon      
 EN 14058 ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 1 

 Το δικό μας F500 εγγυάται να σας κρατήσει ζεστό στις 
κρύες, θυελλώδεις ημέρες. Το Φλις έχει 100g βάτα 
για να παγιδεύει θερμότητα και πολυτελές φινίρισμα 
μαλακό φλίς. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα 
περιλαμβάνουν μια εσωτερική τσέπη Welt , 
πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ κρυφό και πρόσβαση 
εκτύπωσης. 

   100% πολυεστερικό, Αντιξεφτυστικό 
τελείωμα φλίς   280g 

   100% Πολυεστερικό   60g 

   100% Πολυεστερικό   100g 

  Μπλέ σκούρο S-XXL ,  Μαύρο  S-XL 

 Τσέπες με φερμουάρ 

 Πολυτελές Αντιανεμικό φλίς 

 Θερμότερα Φλίς Μπουφάν 

 ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ. 

 ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ. 
 Πολυτελή επενδεδυμένα Φλις 

για πρόσθετη ζεστασιά 

 ΜΠΟΥΦΑΝ ΜΕ ΦΛΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 



  S665  

  F330  
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 Η Υπέροχη Συλλογή Φλίς  Η σειρά Portwest των Φλίς γίνονται με υψηλής ποιότητας 
υφάσματα αντι-ξεφτυστικά. Προσφέρουν μεγάλη ζεστασιά και άνεση στο χρήστη. 
Διαφορετικά βάρη υφασμάτων προσφέρουν ευελιξία και επιλογή σε όλο το φάσμα 
και διασφαλίζουν ότι ένα ένδυμα ικανοποιεί κάθε ανάγκη από μία επιπλέον επένδυση 
έως συνολική εξωτερική προστασία. 

 North Sea Φλίς     
 EN 14058 ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 2 

 Ένα από τα πιο σκληρής χρήσης και ανθεκτικά ενδύματα 
που διατίθενται στη σειρά eece, το S665 είναι κατάλληλο 
για τα πιο απαιτητικά περιβάλλοντα εργασίας. Τα μανίκια και 
τα πάνελ ώμου δίνουν μια κομψή εμφάνιση και συμβάλουν 
στην παράταση της ζωής του ενδύματος. Επίσης έχει μία 
τσέπη για κινητό τηλέφωνο και ένα ελαστικό στρίφωμα με 
κορδόνι για μια άνετη εφαρμογή. 

   100% πολυεστερικό, Αντιξεφτυστικό 
τελείωμα φλίς   400g 

   100% Πολυεστέρας Oxford 600D   210g 
   100% Πολυεστερικό   55g 

  Μπλέ σκούρο S-3XL 

 Πάνελ αντίθεσης 

 Πλαστικοποιημένο πλέγμα 
για άνεση

 

 BuildTex Laminated Φλίς (3L)     

 Μαλακό, αναπνέον και πλήρως αδιάβροχο, το F330 
ξεπερνά όλους τους ανταγωνιστές του όταν δοκιμάζεται. 
Το ύφασμα από πολυεπίπεδη ύλη μιλάει από μόνο του όσον 
αφορά την ποιότητα, τη λειτουργία και την απόδοση. Τα 
χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν ρυθμιζόμενο στρίφωμα 
και ελαστικές μανσέτες.
 
   100% πολυεστερικό, Αντιξεφτυστικό 

τελείωμα φλίς   330g 
   Αναπνέουσα, Αδιάβροχη 

Στρωματοποίηση 

  Μπλέ σκούρο XS-4XL ,  Μαύρο  S-4XL 

 Τσέπη 
τηλεφώνου 

 Τσέπες με φερμουάρ 

 Ελαστικές μανσέτες 

 Ελαστικές μανσέτες 

 Τσέπες με φερμουάρ 

 Μοναδικό σύνθετου στρώματος που αναπνέει ύφασμα φλίς 

 Βαρέος τύπου 600D 
πάνελ αντίθεσης 

 ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ. 



410g 300g

  F401  
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  KS41  

 Μαλακό micro φλίς στο 
εσωτερικό του γιακά 

 Θηλειά αντίχειρα αποτρέπει τα 
μανίκια να ανεβαίνουν 

 Τσέπη 
Στήθους 

 Τσέπες με φερμουάρ 

 Ραφές Χαμηλού 
προφίλ 

 Φλίς Πόλης     

 Ένας κομψός δίχρωμος σχεδιασμός,σε ένα μοναδικό σε ύφασμα 
διπλής όψεως eece μας. Βαρύ και άνετο, αυτό το ένδυμα θα σας 
μεταφέρει από την εργασία στο παιχνίδι. Δύο κάτω τσέπες με 
φερμουάρ και μία τσέπη στο στήθος πάνω παρέχουν άφθονο χώρο 
αποθήκευσης. Διαθέτει φερμουάρ ασημί αντίθεσης. 

  100% πολυεστερικό διπλής όψης πλεγμένο 
φλίς, αντι-ξεφτυστικό φινίρισμα   410g 

  Γκρι , Κόκκινο S-XXL  ,  Μαύρο , Μπλέ σκούρο XS-3XL 

 Στρίφωμα με ελαστικοποιημένο κορδόνι 

 Ελαστικές 
μανσέτες 

 Βαρέου τύπου 
Φλίς διπλής 
όψης 
 

 Εξετάζονται αυστηρά για να αντιστέκονται αντιβακτηριακά και σε συρρίκνωση 

 Ελαστικοποιημένοι επίδεσμοι κατά 
μήκος των μανσετών για σχέδιο 
αποκλεισμού και άνεση 

 Κιτ λύσεις Sherpa Fleece    

 Το Sherpa Fleece έχει ένα πολυτελές στρώμα για μεγάλη ζεστασιά 
στην αναλογία βάρους. Ομαλή φόδρα Ταφτά δίνει προστιθέμενη 
ανεμοπροστασία και επιτρέπει εύκολο τράβηγμα on-o  πάνω και 
κάτω από τα ενδύματα. 

  100% πολυεστέρας, Sherpa σωρός   300 g

  100% Πολυεστερικό   60g 

  Βαθυ Γκρι S-XXL 

 Μαλακή Πολυτελή 
Στοιβάδα για Εξαιρετική 

Άνεση και Ζεστασιά 

 ΦΛΙΣ ΜΠΟΥΦΑΝ 



280g

280g

  F280  

  F205  
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 Συνδυαστικό φλίς     
 EN 14058 ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 1 

 Το Διαδραστικό Fleece μας θα προσφέρει αυτό το επιπλέον 
στρώμα της ζεστασιάς όταν χρειάζεται. Ο προσεκτικός 
σχεδιασμός και η κομψή εμφάνιση σημαίνει ότι το φλίς 
μπορεί να φορεθεί μόνο του ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ως ένα eece με φερμουάρ συμβατό με την σειρά μπουφάν 
TK81, TK83 και TK84 

   100% πολυεστερικό, Αντιξεφτυστικό τελείωμα 
φλίς   280g 

  Μαύρο S-XXL 

 Aran φλίς     
 EN 14058 ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 1 

 Μεσαίο φλίς που φοριέται στις ελεύθερες ώρες και 
προσφέρει ζέστη. Με αντιξεφτυστική κατεργασία. 

   100% πολυεστερικό, Αντιξεφτυστικό τελείωμα φλίς   280g 

  Πράσινο , Κόκκινο S-3XL ,  Μπλέ 
σκούρο XS-4XL ,  Μαύρο XS-3XL 

 Τσέπες με φερμουάρ 

 Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι 

 Τσέπες με φερμουάρ 

 Μεσαίου βάρους Φλίς  -  Ιδανικό για Επίστρωση 

 Ελαστικές μανσέτες 

 Ασυναγώνιστη αξία και άνεση 



400g

  F400  

  Reg

 Slate Grey   XS - 3XL 

 Black   XS - 5XL 

 Red   XS - XXL 

 Bott le Green   S - XXL 

 Navy   XXS - 7XL 

 Royal   XS - XXL 

F282
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 Argyll Βαρύ φλίς     
 EN 14058 ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 2 

 Το Argyll φλίς μας είναι ένα από τα 
αγαπημένα για κάθε εποχή, λόγω του 
παραδοσιακού, απλού σχεδιασμού 
και του ποιοτικού αντι-ξεφτιστικού 
φινιρίσματος. Το 400g φλίς είναι άνετο 
για να φορεθεί και εξασφαλίζει ότι η 
θερμότητα είναι κρατημένη μέσα. 

   100% πολυεστερικό, 
Αντιξεφτυστικό τελείωμα 
φλίς   400g 

  Μαύρο ,  Τεφρογκρί , 
 Κόκκινο ,  Πράσινο 
μπουκαλιού ,  Μπλέ 
σκούρο ,  Μπλε Ανοιχτό 

 Καλύτερες 
Πωλήσεις 

 Πολλά χρώματα τώρα 

διαθέσιμα σε XS, κατάλληλα 

για μια μικρότερη σωματική 

διάπλαση 

 Εφαρμοστό 
Φλις για 
Γυναίκες 
επίσης 

Διαθέσιμο 

 Μαλακή Πολυτελή Στοιβάδα για Εξαιρετική Άνεση και Ζεστασιά 

 Τσέπες με 
φερμουάρ 

 Ελαστικές μανσέτες 

ΧΡΩΜΑΤΑ

 ΦΛΙΣ ΜΠΟΥΦΑΝ 



400g

160g

F180

  F433  
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  F180  

 Τσέπες με φερμουάρ 

 Ελαστικές μανσέτες 

 Iona  ελαφρύ φλίς     
 EN 14058 ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 2 

 Αυτό το μαλακό φλίς έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει την μέγιστη 
προστασία και απόδοση, καθώς και την παροχή επιπλέον ορατότητας. 
Βαρέων βαρών και πολύ ζεστό, το αντι-ξεφτυστικό φινίρισμα σημαίνει ότι 
είναι εντελώς ανθεκτικό. Η διχτυωτή φόδρα επιτρέπει καλό εξαερισμό και 
αυξάνει την άνεση του χρήστη. 

  100% πολυεστερικό, Αντιξεφτυστικό τελείωμα φλίς   400g 
  Σώμα:100% Πολυεστερικό διχτυωτό,110g
Μανίκια: 100% πολυεστέρας, 60g 

  Μπλέ σκούρο XS-3XL 

 Διχτυωτή 
επένδυση για 

άνεση 

 Βελτιωμένη 
ορατότητα χρήστη 

 Αντανακλαστική 
ταινία 

 ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ. 

 1/4 μήκος μπροστινό 
στο κέντρο φερμοάρ 

 Πληροφίες Υφάσματος : 
 Μικροφλις είναι ένα ελαφρύ ύφασμα μικροϊνών. Συνδυάζει 
υψηλή απόδοση και εξαιρετ ική τ ιμή διατήρησης 
θερμότητας με ολοκληρωμένη ευελιξία και άνεση 

Μ

 Εξαιρετική επιλογή από προηγμένα στυλ φλίς 

 Πουλόβερ Microfl eece Staff a 

 Αυτό το κομψό, εξαιρετικά ελαφρύ και μαλακό 
micro eece είναι τέλειο όταν φοριέται μόνο 
του ή ως μέρος ενός συστήματος στρωμάτων. 
Άνετο και κολακευτικό, έχει σχεδιαστεί για να 
συμπληρώσει ένα δραστήριο τρόπο ζωής. 

  100% πολυεστερικό μικρο-φλίς  
 160g 

  Μαύρο , Μπλέ σκούρο S-3XL 

 Ελαφρού βάρους 



  Reg
  Bott le Green   S - 3XL 

  Navy   XS - 5XL 

  Black   S - 4XL 

  S414  

  F414    TK51  

 Shettland Αμάνικο Μπουφάν     

 Το ένδυμα αυτό προσφέρει όλα τα 
χαρακτηριστικά του κλασσικού γιλέκου με 
το πλεονέκτημα των περισσότερων τσεπών. 
Χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν κινητού 
τηλέφωνου τσέπη και εσωτερική κορυφής 
τσέπη με φερμουάρ. 

   65% Πολυεστέρας , 35% 
Βαμβάκι   190g 

   100% Βαμβάκι Τάρταν   130g 

   100% Πολυεστερικό   200g 

  Μπλέ σκούρο ,  Μαύρο , 
 Πράσινο μπουκαλιού 

 Ταρτάν επένδυση απο βουρτσισμένο Βαμβάκι 

 Θηλιά για Ράδιο 

 Τσέπη στυλό 

 Τσέπες για 
ζέσταμα 
χεριών 

 Τσέπες για 
ζέσταμα χεριών 

 Τσέπη για  
Smart phone 

 Αντανακλαστική 
ταινία 

 Δαχτύλιος D 

 Θηλιά για Ράδιο 

 Iona™ Γιλέκο     

 Το γιλέκο ΙΟΝΑ™ προσφέρει το πλεονέκτημα της αυξημένης ορατότητας 
για τον χρήστη. Τσέπες πολλαπλών λειτουργιών παρέχουν άφθονο χώρο, 
ενώ η πρόσθετη βάτα κρατά τον χρήστη ζεστό. 

   65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι  
 190g 

   100% Πολυεστερικό   60g 

   100% Πολυεστερικό   200g 

  Μπλέ σκούρο S-XXL 

 Μαλακό γιλέκο  (3L)     

 Μια ελαφριά εναλλακτική λύση για ένα μπουφάν αυτό το softshell 
γιλέκο είναι ιδανικό για ένα πιο ενεργό εργασιακό περιβάλλον. 

  94% Πολυέστερ, 6% Ελαστάν, 160g Με επάλληλες 
στρώσεις από 100% Πολυεστερικό Μικρο 
Πολικό Φλίς, 150g   Συνολικό βάρος : 310g 

  Μαύρο S-XXL 

 Τσέπες με 
φερμουάρ 

 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ  ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ 

 ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ 



  S415  

  S410   Aran γιλέκο     

 Παρέχουν την προστασία και την λειτουργικότητα 
που απαιτείται για να συνεχίσετε με τις εργασίες 
σας στο εσωτερικό και εξωτερικά στο κρύο,και 
θυελλώδεις καιρικές συνθήκες, το Aran γιλέκο 
προσφέρει ζεστασιά λόγω της 200 g βαρέως 
τύπου Βάτα και ελαστικό στις μασχάλες.Ο γιακάς 
Μανδαρίνου ολοκληρώνει το στυλ και το καθιστά 
ένα πραγματικά κομψό ένδυμα. 

   65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι  
 190g 

   100% Βαμβάκι Τάρταν   130g 

   100% Πολυεστερικό   200g 

  Μαύρο , Μπλέ σκούρο S-3XL 

 Γενναιόδωρα Κοψίματα για μια χαλαρή εφαρμογή πάνω από τον ρουχισμό 

 Διατηρεί Εξαιρετικά το Χρώμα μετά από κάθε πλύση 

 Κλασικό Γιλέκο     

 Το S415 προσφέρει ένα πρόσθετο στρώμα 
ζεστασιάς και προστατεύει το χρήστη σε υγρό 
καιρό. Το κλασικό στυλ συνδυάζει τσέπες 
θερμαντικές για το χέρι,τσέπες πάνελ και μία 
εξωτερική κινητού τηλέφωνου τσέπη για να το 
κάνει ένα εξαιρετικό ένδυμα για την ύπαιθρο. 

   100% Πολυεστερικό,PVC 
επίχρισμα   160g 

   100% Πολυεστερικό   60g 

   100% Πολυεστερικό   200g 

  Μαύρο XS-3XL, Μπλέ 
σκούρο XS-4XL 

 Στρίφωμα 
ρυθμιζόμενο με 
Κορδόνι 

 Τσέπες για ζέσταμα χεριών 

 Ύφασμα αντοχής σε 
βροχόπτωση  Τσέπη για  Smart 

phone 

 Καλύτερες πωλήσεις 
στη βιομηχανία 

 Ταρτάν επένδυση απο βουρτσισμένο Βαμβάκι 
 Ελαστική ένωση 
μανικιού 

 Τσέπες για ζέσταμα χεριών 

 ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ 

 ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ 



  S540    S412  
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  S413  

 Τέλειο για κάθε Καιρό 

 Κορυφαία Μονωμένη Προστασία 

 Πλήρως επενδυμένο και ενισχυμένο 

 2 τσέπες 

 Κεντρικό άνοιγμα μπροστά με τρούκ 

 Seattle Ζιλέ     

   100% Πολυεστερικό , φινίρισμα ροδάκινο, 
Ακρυλικό επίχρισμα   100g 

   100% Πολυεστερικό   65g 

   100% Πολυεστερικό   350g 

  Μαύρο  M-XL 

 Γλασκώβη γιλέκο      

   65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι   190g 

   100% Πολυεστερικό   60g 

   100% Πολυεστερικό   150g 

  Μαύρο S-3XL, Μπλέ σκούρο XS-4XL 

 Πλήρως 
ελαστικοποιημένη 

ζώνη μέσης 

 Τσέπες με 
φερμουάρ 

 Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι 

 Απαλό ροδακινί 
φινίρισμα 

υφασμάτων 

 2 Jet που 
καλύπτουν τις 

εσωτερικές τσέπες 
στο στήθος 

 Κιnross γιλέκο     

 Το S413 μας προσφέρει κλασική, απλή σχεδίαση 
και εξαιρετική αξία για τα χρήματα κάνοντας αυτό 
το bodywarmer ένα από τα best sellers μας. Ο μη 
ογκώδης σχεδιασμός του ενδύματος επιτρέπει 
επιπλέον ενδυμασία όπου απαιτείται, και οι δύο 
πλαϊνές τσέπες είναι ιδανικές για τη μεταφορά 
μικρών εργαλείων ή προσωπικών αντικειμένων. 

   100% Νάυλον   60g 

   100% Νάυλον   60g 

   100% Πολυεστερικό   100g 

  Μαύρο , Μπλέ σκούρο XS-3XL 

 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ  ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ 

 ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ 



2x1

  S560  

  S418  

 RS Δίχρωμο γιλέκο     

 Τραχύ σύγχρονο σχέδιο, πλήρης αδιάβροχη 
προστασία και εξαιρετική αντοχή κάνουν το 
γιλέκο ιδανικό για σκληρά υπαίθρια περιβάλλοντα 
εργασίας. Το γιλέκο είναι καλά επενδυμένο, αλλά 
εκπληκτικά ελαφρύ, επιτρέποντας τη ζεστασιά να 
παγιδευτεί μέσα. Χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν 
ένα πτερύγιο καταιγίδας πάνω από το μπροστινό 
φερμουάρ και ένα γιακά με φόδρα φλις και 
προστασία σιαγώνας για επιπλέον άνεση. 

   100% πολυεστέρας, Ripstop, 
επικαλυμμένο με PVC   250g 

   100% Πολυεστερικό   55g 

   100% Πολυεστερικό   170g 

  Μαύρο / Γκρι , Μπλε βαθυ/
Μπλε ανοιχτό S-XXL 

 Ανακλαστικό Ρέλι 

 Αναστρέψιμο 
ένδυμα 

 2 τρόποι για να φορεθεί

 

 Γιλέκο δύο όψεων     

   100% πολυεστέρας, Ripstop, 
επικαλυμμένο με PVC   260g 

   100% πολυεστερικό, 
Αντιξεφτυστικό τελείωμα φλίς   260g 

  Μαύρο  S-XXL ,  Μπλέ σκούρο XS-3XL 
 Γκρι  S-3XL 

 Μεγάλη εφαρμογή - μεγάλη ποιότητα - μεγάλη αξία 

 Επένδυση Φλίς 

 Τσέπες με φερμουάρ 

 Αδιάβροχο 

 Μέση ελαστική κατά το ήμισυ 

 Γιακάς με επένδυση φλίς 

 ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ 

 ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ. 



B151

B153

B153

B151

  B153  

  B151  

 Κορυφή βάσης Pro αντιβακτηριακή     

 Στην κορυφή της βάσης Pro  ενσωματώνετε το 
Silver Ion, θεραπεία που καταπολεμά τις οσμές 
και αυξάνει τη μακροζωία.Το τοπ είναι σφικτής 
εφαρμογής για βέλτιστη απόδοση του wicking 
και κατάλληλο για τη χρήση πολλαπλών σεζόν. 

  93% ύγρανσης πολυεστέρας, 7% Ελαστάν, 
Silver Ion επεξεργασία   165 g

  Μαύρο ,  Ανθρακί S-XXL 

 Ραφές Αντίθεσης 
χρωμάτων 

 Βάση Pro αντιβακτηριακή γκέτα      

 Αυτό το κολάν προσφέρει βελτιωμένη θερμική 
προστασία, αποβάλει την υγρασία μακριά από το 
σώμα και καταπολεμά την οσμή, κρατώντας το χρήστη 
δροσερό, ξηρό και άνετο υπό έντονες συνθήκες. 

  93% ύγρανσης πολυεστέρας, 7% 
Ελαστάν, Silver Ion επεξεργασία   165 g

  Μαύρο ,  Ανθρακί S-XXL 

 Ασημένια ιονική κατεργασία για την καταπολέμηση της οσμής και αύξηση της μακροζωίας 

 Θα σας κρατήσει ζεστό και στεγνό 
παρέχοντας μόνωση και απομάκρυνση 

υγρασίας 

 Πληροφίες Υφάσματος  
 Κατασκευασμένο από 93% πολυεστέρα 
και 7% Elast ane, αυτό το ύφασμα 
επικαλύπτεται με μία μόνιμη αντι -
βακτηριακή επεξεργασία ιόντων 
αργύρου για την καταπολέμηση της 
οσμής και την αύξηση της μακροζωίας. 

 Οφέλη Ενδυμασίας  
 Το μοναδικής  τεχνολογίας ύφασμα κλειδώνει τη 
ζεστασιά του σώματος για να δημιουργήσει ένα 
θερμικό φράγμα, το οποίο στη συνέχεια ρυθμίζεται 
κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας. Το ύφασμα 
επιτρέπει βελτιωμένη απόδοση για το χρήστη από 
την ταχεία αφύγρανση από υπερβολική υγρασία 
μακριά από το δέρμα. Αυτό επιτρέπει στο χρήστη 
να μείνει ζεστός και στεγνός σε ακραίο κρύο και 
δροσερός στη ζέστη. 

 Κατάλληλο για χρήση πολλαπλών σεζόν 

 ΒΑΣΙΚΟΎ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

 Κουτί Λιανικής Πώλησης 
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 Θερμικές περικνημίδες επένδυσης     

 Αυτά τα μαλακά κολάν έχουν χαμηλό προφίλ ραφής για απόλυτη 
άνεση. 

  100% αφυγραντικός Πολυεστέρας   140 g

  Μαύρο  XS-XXL ,  Ανθρακί S-4XL 

 Πανωφόρι θερμότητος     

 Στυλ ναυτικό στο λαιμό, κατασκευή με χαμηλού 
προφίλ ραφή και μανίκια με μανσέτες εξασφαλίζουν 
άριστη εφαρμογή. 

  100% αφυγραντικός Πολυεστέρας   140 g

  Μαύρο  S-XXL ,  Ανθρακί XS-4XL 

 Ευέλικτα ουσιώδη βασικού στρώματος 

 Υψηλής Απόδοσης ύγρανσης 
ύφασμα 

 Αυτά τα ισοθερμικά ενδύματα είναι κατασκευασμένα από 
100% πολυεστερική κυψέλη που αντλεί την υγρασία μακριά 
από το σώμα, κρατώντας το χρήστη δροσερό, ξηρό και 
άνετο. Τα ενδύματα είναι κατάλληλα για όλα τα επίπεδα 
δραστηριότητας και μπορεί να φορεθούν ως ένα επιπλέον 
θερμικό στρώμα για τον ρουχισμό εργασίας στο κρύο ή 
ως ένα τεχνικό αθλητικό ένδυμα για πρόσθετη άνεση και 
βελτιωμένη απόδοση. 

 Θερμικά Ισοθερμικά κοντό μανίκι Επάνω 
μέρος     

 Απαλό και λείο με κοντό μανίκι άνω Ισοθερμικό  με ειδικά 
σχεδιασμένα επίπεδες ραφές κλειδώματος για να παγιδεύουν τη 
θερμότητα του σώματος και σχηματίσουν ένα ελαφρύ στρώμα 
μόνωσης. Αυτό το διαβρεχόμενο υλικό σύρει τη διαπνοή μακριά 
από το σώμα διατηρώντας το χρήστη δροσερό, ξηρό και άνετο. 

   100% αφυγραντικός Πολυεστέρας   140 g

  Μαύρο ,  Ανθρακί S-XXL 

 ΔΈΡΜΑ 

 ΎΦΑΣΜΑ SHELL 

 Κουτί Λιανικής Πώλησης 
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  B123    B121   ισοθερμικό Τ-shirt μακρύ μανίκι     
 Ένα μακρύ μανίκι t-shirt που προσφέρει τη βέλτιστη ζεστασιά 
ανά πάσα στιγμή. Το υλικό κατασκευής επιτρέπει στο δέρμα να 
αναπνέει, εάν οι συνθήκες γίνονται πολύ ζεστές. Ο γύρος του 
λαιμού το καθιστά ιδανικό για να φορεθεί ως υπό-ένδυμα 

  50% Πολυέστερ, 50% Βαμβάκι   200 g

  Μπλέ σκούρο XS-5XL ,  Μαύρο , Γκρι , 
Γαλάζιο του ουρανού ,  Λευκό S-3XL 

 Ισοθερμικό παντελόνι     
 Το B121 δημιουργεί ένα στρώμα ζεστασιάς γύρω από το κάτω 
μέρος του σώματος. Το μαλακό πολυ-βαμβάκι ινών και πλεκτών 
υφασμάτων σημαίνει ότι η θερμότητα είναι παγιδευμέν.
Ελαστικοί αστράγαλοι και ελαστική μέση προσφέρουν άνετη 
εφαρμογή. 

  50% Πολυέστερ, 50% Βαμβάκι   200 g

  Μπλέ σκούρο XS-5XL ,  Μαύρο , Γκρι , 
Γαλάζιο του ουρανού, Λευκό S-3XL 

 θερμικό T-Shirt κοντό μανίκι     

 Ένα παραδοσιακό t-shirt που προσφέρει τη βέλτιστη 
ζεστασιά ανά πάσα στιγμή στο επάνω μέρος του κορμού. 
Η κατασκευή υλικού επιτρέπει στο δέρμα να αναπνέει 
όταν οι συνθήκες γίνονται πολύ ζεστές.Ο στρογγυλός 
λαιμός το καθιστά ιδανικό για χρήση ως υπο-ένδυμα 

  50% Πολυέστερ, 50% Βαμβάκι   200 g

  Μπλέ σκούρο, Λευκό XS-3XL, Μαύρο, 
Γκρι , Γαλάζιο του ουρανού S-3XL 

 Βέλτιστη Ζεστασιά και Άνεση  -  Ιδανικό για Επίστρωση 

ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ



  S585  

 Εγγυημένη προστασία σε ακραίες συνθήκες ψύχους 

 Κουκούλα που πακετάρεται  Θηλιά για Ράδιο 

 Αντανακλαστική 
ταινία 

 Φερμουάρ στους αστραγάλους 

 Καλυμμένο κλείσιμο με 
τρούκ και φερμουάρ 

 Ολόσωμη Φόρμα για Χειμώνα     
 EN 343 ΚΛΆΣΗ  3:1    
 EN 342   0.503M². K/W B , X, 3, 2 

 Πλήρως αδιάβροχη προστασία και εξαιρετική 
ανθεκτικότητα είναι βασικά χαρακτηριστικά 
αυτής της επενδυμένης ολόσωμης φόρμας 
για χειμώνα. Ο σύγχρονος σχεδιασμός 
συμπληρώνεται από ένα υψηλής ποιότητας 
φινίρισμα και ιδιαίτερη προσοχή στη 
λεπτομέρεια σε όλη την φόρμα. Βασικά 
χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν: ανακλαστική 
ταινία για επιπλέον ορατότητα και ασφάλεια, 
ενισχυμένο γόνατο με μπαλώματα για βέλτιστη 
δύναμη, πολλές τσέπες για αποθήκευση και 
φερμουάρ στους αστραγάλους για εύκολη 
εφαρμογή. 

  100% πολυεστέρας, 300D 
Οξφόρδης Ύφανση με ένα σε 
λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα, 
PU επιχρισμένα   190 g

  100% Πολυεστερικό   60g 

  100% Πολυεστερικό   170g 

  Γκρι / Μαύρο, Μπλε/Μαυρο, 
Κόκκινο / Μαύρο S-XXL 

 Προστασία ακραίου κρύου καιρού έως -40 ° C 

 Συνδυάζονται 
Λειτουργικότητα, 

Απόδοση και Άνεση 

 Πληροφίες Υφάσματος 
 Φτιαγμένο με 300 Ντενιέ 100% Νήματα 
Πολυεστέρα, αυτό είναι ένα γερό 
ύφασμα για σκληρές συνθήκες. 300D 
ύφασμα έχει εξαιρετική αντίσταση 
σε τριβή  και σχίσιμο. Το επίστρωμα 
πολυουρεθάνιου (PU) στο εσωτερικό 
κάνει το ύφασμα ανθεκτ ικό και 
αδιάβροχο και το εξωτερικό έχει νερού 
και λεκέ απωθητικό επίστρωμα που 
βοηθά να κρατήσει το ρούχο καθαρό. 

 Δαχτύλιος D 



-40ºC
  CS12   Φόρμα Ψύχους    

 EN342: 0.534M2. K/W B , X, 1, X 

 Βαρέως τύπου, όλα-σε-ένα ολόσωμη φόρμα για την 
απόλυτη προστασία ψύχους, το ένδυμα είναι ζεστό χωρίς 
περιορισμούς. Αντανακλαστική ταινία χρησιμοποιείται 
γύρω από το στήθος, την πλάτη και τα πόδια για την 
αυξημένη ορατότητα χρήστη. Μεγάλες τσέπες ισχίου είναι 
ιδανικές για αποθήκευση και πρόσβαση φορώντας γάντια. 
Τα πόδια έχουν ενισχυμένα μπαλώματα γόνατου για άνεση. 
Φερμουάρ μήκους μέχρι το γόνατο και στερέωσης hook 
& loop για εύκολη τοποθέτηση. Για την ασφάλεια και την 
εξατομίκευση υπάρχει μια τσέπη στο στήθος με τσέπη ID, 
καθώς επίσης και ελαστική πλάτη για μεγαλύτερη άνεση. 

  100% αναπνέων πολυεστέρας,Oxford 
ύφανση , σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα   150 g 

  100% Πολυεστερικό   60g 

  100% Πολυεστερικό   300g 

  Μπλέ σκούρο S-3XL 

 Κουκούλα που πακετάρεται 

 Θηλιά για Ράδιο 

 Πλεχτή 
Μανσέτα 

 Αντανακλαστική ταινία 

 Θήκη κάρτας Ταυτότητας 

 Γιακάς με επένδυση φλίς 

 Φερμουάρ στους αστραγάλους 

 Προστασία σε εξαιρετικά ψυχρά περιβάλλοντα 

 Πληροφίες Υφάσματος  
 Κατασκευασμένα από 100% αναπνέοντα 
πολυεστέρα, Οξφόρδης ύφανση, με ένα σε 
λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα, 150 γρ. Το ύφασμα 
είναι επενδεδυμένο με 100% πολυεστέρα με 
ένα θερμικό μέσο στρώμα, 300g για επιπλέον 
ζεστασιά και άνεση. 

 Οφέλη Ενδυμασίας  
 Για την καλύτερη προστασία στις πιο αντίξοες 
συνθήκες, δεν εξετάζουμε τίποτε περαιτέρω 
από αυτή την εξαιρετ ική συλλογή των 
ενδυμάτων του ψυγείου. Οι σχεδιαστές μας 
έχουν συνεργαστεί για να αναπτύξουν μια 
μοναδική συλλογή που είναι πάνω από όλα 
ζεστά, πρακτικά και άνετα για να φορεθούν. 
Η απόδοση είναι βασική προϋπόθεση, 
μαζί με ένα ρούχο που διατηρεί  τη 
θερμότητα χωρίς να είναι ογκώδες και βαρύ. 

 Προστασία ακραίου κρύου καιρού έως -40 ° C 



-40ºC

  CS10    CS11   Μπουφάν Ψύχους     
 EN 342   0.534M². K/W B , X, 1, X 

 Το CS10 μακρύ μπουφάν Ψύχους 3/4 προσφέρει 
ασυναγώνιστη προστασία. Το φερμουάρ διπλής 
κατεύθυνσης επιτρέπει τη μέγιστη ευελιξία του χρήστη και 
οι εξαιρετικά μακριές πλεκτές μανσέτες με οπές αντίχειρα 
παρέχουν επιπλέον ζεστασιά.  Το μπουφάν περιλαμβάνει 
ανακλαστική ταινία γύρω από το στήθος και την πλάτη για 
μεγαλύτερη ορατότητα. Χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν 
επίσης θήκη στο στήθος με σαφή τσέπη ID για ασφάλεια 
και εξατομίκευση. 

  100% αναπνέων πολυεστέρας,Oxford 
ύφανση , σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα   150 g

  100% Πολυεστερικό   60g 

  100% Πολυεστερικό   300g 

  Μπλέ σκούρο S-3XL  

 Παντελόνι Ψύχους    
 EN 342   0.534M2.K/W B , X, 1, X 

 Αυτά τα ειδικά σχεδιασμένα παντελόνια ColdStore διατίθενται με 
υπερυψωμένο στο μπροστινό μέρος και στην πλάτη για να παρέχουν 
επιπλέον ζεστασιά σε όλο το σώμα. Τα βαρέως τύπου κουμπώματα 
με φαρδιές ελαστικά τιράντες είναι ρυθμιζόμενα στο ύψος για να 
εξασφαλίζουν άνετη εφαρμογή για τον χρήστη. Η ανακλαστική ταινία 
των 5 cm γύρω από το πόδι αυξάνει την ορατότητα και την ασφάλεια 
του χρήστη. Τα επιθέματα γόνατος ενισχύονται για αύξηση της 
ανθεκτικότητας. Οι μεγάλες τσέπες επιτρέπουν την πρόσβαση χωρίς την 
αφαίρεση γαντιών. 

  100% αναπνέων πολυεστέρας,Oxford ύφανση 
, σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα   150 g

  100% Πολυεστερικό   60g 

  100% Πολυεστερικό   300g 
  Μπλέ σκούρο S-3XL 

 Τσέπες Επιγονατίδων 

 Φερμουάρ στους 
αστραγάλους 

 Ρυθμιζόμενες Λωρίδες 

 Ελαστική Μέση πίσω 

 Κουκούλα που 
πακετάρεται 

 Θηλιά για Ράδιο 

 Αντανακλαστική 
ταινία 

 Θήκη κάρτας Ταυτότητας 

 Όλη η συλλογή έχει Πιστοποίηση ΕΝ 342 και ένδειξη CE. Τα ενδύματα καλύπτουν από 
κρύο (2˚C to -5˚C) ψύξη (-25˚C) έως βαθιά κατάψυξη (-40˚C). 

 Γιακάς με επένδυση 
φλίς 

 Πλεχτή 
Μανσέτα 

 Άνεση σε ψύξη στους -40 Βαθμούς 
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 Πλεχτά Γάντια Επένδυση 
Insulatex     

  100% Ακρυλικό,Πλεχτό 

  Επένδυση  Insulatex   40g 

  Μαύρο , Μπλέ σκούρο 
 Ένα Μέγεθος 

 Πλεχτό γάντι παλάμης 
Insulatex     

  100% Ακρυλικό,Πλεχτό 

  Επένδυση  Insulatex   40g 

  Μαύρο , Μπλέ σκούρο 
 Ένα Μέγεθος 

 Πλεχτό γάντι Οθόνης Αφής      
 Αυτό το στύλ δίνει μεγάλη επιδεξιότητα. Το μαύρο 
ακρυλικό πλεχτό εξωτερικό είναι ανθεκτικό, 
ενώ το γκρι ακρυλικό με μεταλλικό εξάρτημα 
επιτρέπει ακριβείς κινήσεις σε μια συσκευή 
οθόνης αφής. 

  100% Ακρυλικό,Πλεχτό ,

  Μαύρο  S/M-XXL/3XL 
 Μπλέ σκούρο S/M-L/XL 

 Αδιάβροχα γάντια Σκί     
  100% Πολυαμίδιο   142g 

  100% πολυεστερικό μικρο-φλίς   120g 

  100% Πολυεστερικό   80g 

  Μαύρο , Μπλέ σκούρο 
 Ένα Μέγεθος 

 Λαβής μαξιλαράκια 
στην παλάμη και τον 
δείκτη 

 Έχει κατασκευαστεί με την τεχνολογία ανούσιων ινών, 
Insulatex™ παρέχει μια ελαφρύτερη και πιο ζεστή θερμική 
επένδυση. Η μοναδική τεχνολογία του υφάσματος κλειδώνει 
στην ζεστασιά του σώματος για να δημιουργήσει ένα θερμικό 
φράγμα με την υψηλή απόδοση υλικού, προσφέροντας 
ανώτερη ελαφριά άνεση στο χρήστη, χωρίς να προσθέτει όγκο.
 

 Καπέλο Winter Trapper    
  100% Πολυεστερικό   90g 

  100% Ακρυλική Γούνα 400γρ 

  100% Πολυεστερικό   100g 

  Μαύρο   Ένα Μέγεθος 

 Γούνας επένδυση  Επένδυση 
Χειμώνα για 
Κράνος 

  100% 
Βαμβάκι 

  Μαύρο , Μπλέ 
σκούρο 

    Ένα Μέγεθος 

 Γάντια φλίς με φόδρα Insulatex      
  100% πολυεστερικό, Αντιξεφτυστικό 
τελείωμα φλίς   316g 

  Επένδυση  Insulatex   40g 

  Μαύρο , Μπλέ σκούρο 
 Ένα Μέγεθος 

 Λαβής μαξιλαράκια στην 
παλάμη και τον δείκτη 

 Γάντια φλίς     
  100% πολυεστερικό, Αντιξεφτυστικό 
τελείωμα φλίς   316g 

  Μαύρο , Μπλέ σκούρο 
 Ένα Μέγεθος 

 Λαβής μαξιλαράκια στην παλάμη 
και τον δείκτη 

 Το INSULATEX είναι εμπορικό σήμα της Portwest. 

ΣΕΙΡΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
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 Φλίς κουκούλα      
  100% πολυεστερικό, Αντιξεφτυστικό 
τελείωμα φλίς   190g 

  Μαύρο , Μπλέ σκούρο   Ένα Μέγεθος 
  Πορτοκαλί, Κίτρινο   Ένα Μέγεθος 

 Καπέλο Beanie αναστρέψιμο 
αντανακλαστικό     

  100% Πολυεστερικό Φλίς   230g 

  100% Πολυεστερικό Φλίς   230g 

  Πορτοκαλί / Μαύρο , Κίτρινο / Μαύρο  
 Ένα Μέγεθος 

 Σκούφος με Φως Κεφαλής LED 
Επαναφορτιζόμενο με USB  

  100% ακρυλικό, δεμένη 

  Μαύρο , Μπλέ σκούρο, 
Πορτοκαλί, Κίτρινο  
Ένα Μέγεθος 

 Καπέλο φόδρα φλίς  Insulatex     Καπέλ
  100% πολυεστερικό, Αντιξεφτυστικό 
τελείωμα φλίς   280g 

  Επένδυση  Insulatex   40g 

  Μαύρο , Πράσινο Δάσους, Μπλέ 
σκούρο   Ένα Μέγεθος 

  Πορτοκαλί , Κίτρινο   Ένα Μέγεθος 

 Πλεκτό καπέλο Insulatex επένδυση      
  100% Ακρυλικό,Πλεχτό 

  Επένδυση  Insulatex   40g 

  Μαύρο , Γκρι , Μπλέ σκούρο, 
Λαδί    Ένα Μέγεθος  

  Πορτοκαλί, Κίτρινο   Ένα Μέγεθος 

 Σωλήνας για λαιμό       
  100% πολυεστερικό, 
Αντιξεφτυστικό 
τελείωμα φλίς   280g 

  Μαύρο , Μπλέ σκούρο   
 Ένα Μέγεθος 

  Πορτοκαλί , Κίτρινο    Ένα Μέγεθος 

 Καπέλλο baseball      
  65% Πολυεστέρας , 
35% Βαμβάκι   190g 

  Μαύρο , Μπλέ σκούρο 
    Ρυθμιζόμενο μέγεθος 

 Πλεχτό καπέλο με 
αντανακλαστικά τελειώματα και  
Insulatex επένδυση     

  100% Ακρυλικό,Πλεχτό  
  Επένδυση  Insulatex   40g 
  Μαύρο , Μπλέ σκούρο    Ένα Μέγεθος 
  Πορτοκαλί, Κίτρινο    Ένα Μέγεθος 

 Καπέλο διπλής 
όψεως 

 Ριγέ Πλεκτό Καπέλο,  με 
επένδυση Insulatex 
   100% Ακρυλικό, Πλεχτό 

   Επένδυση  Insulatex   40g 

  Γκρι , Γκρί  / Μαύρο Ένα 
Μέγεθος 



  B300  
  Reg

  Royal   S - 3XL 

  Dark Navy   S - 3XL 

  Bottle Green   S - 3XL 

  Navy   XS - 5XL 

  Black   XS - 4XL 

  Maroon   S - 3XL 

  Red   S - 3XL 

  Heather Grey   S - 3XL 
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 Τα Χρώματα ταιριάζουν με τις Kingsmill και Fortis  Σειρές Ρουχισμού μας 

 Πληροφίες Υφάσματος 
 Αυτή η εξαιρετική σειρά από το εταιρικό κάζουαλ 
ύφασμα κατασκευάζεται χρησιμοποιώντας ένα 
μείγμα από πολυεστέρα και βαμβάκι. Ο πολυεστέρας 
παρέχει εξαιρετική αντοχή, ενώ η περιεκτικότητα 
σε βαμβάκι δίνει στα ρούχα μια μαλακή επαφή και 
διασφαλίζει ότι καθαρίζονται άψογα. Το αποτέλεσμα 
είναι τα σχέδια ότι είναι ιδανικά για το χώρο εργασίας. 

 Οφέλη Ενδυμασίας 
  Χαλαρή εφαρμογή για ευκολία στην κίνηση. 

 Οι δραστικές βαφές που χρησιμοποιούνται 
προσφέρουν πλούσια διατήρηση του χρώματος. 

 Σταθερότητα χρώματος μέσω όλων των 
σχεδίων. Διπλή ραφή  παντού. 

 Φούτερ Roma 

 Αυτό το άνετο φούτερ είναι ιδανικό για το Σαββατοκύριακο 
ή σαν ρουχισμός εργασίας.Το B300 έρχεται σε μια επιλογή 
από δημοφιλείς επιλογές χρώματος με ένα ελκυστικό 
κλασικό λαιμό και χαλαρή εφαρμογή. Το μανίκι Raglan 
επιτρέπει μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων. Τέλεια ως μέρος 
στολής και ιδανικά για κέντημα. 

  65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι   300g 

  Μπλέ σκούρο ,  Μαύρο ,  Πράσινο μπουκαλιού, 
Σκούρο Μπλε, Γκρι απόχρωση, Βυσσινί 
καφέ, Κόκκινο , Μπλε Ανοιχτό 

 ΕΤΑΙΡΙΚΉ ΕΝΔΥΜΑΣΊΑ 
ΕΛΕΎΘΕΡΟΥ ΧΡΌΝΟΥ 

 Διπλοραμένες ραφές 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΧΡΩΜΑΤΩΝ

 Sorrento Φούτερ με Φερμουάρ Λαιμού 

 Αυτό το κλασικό ντιζάιν με τον υψηλό λαιμό και τετάρτου 
φερμουάρ, έχει μια χαλαρή και άνετη εφαρμογή και 
κάθεται όμορφα όταν τοποθετηθεί. 

  65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι   300g 

  Μαύρο , Μπλέ σκούρο S-3XL 
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 Επένδυση Sherpa για 
Φανταστική Διατήρηση 

Θερμότητας 

 Υπέροχο βουρτσισμένο 
βαμβακερό ύφασμα 

 Jersey επένδυση 
κουκούλας 

 Ζωντανά, Σύγχρονα Χρώματα που λάμπουν 

 Μπουφάν Pewter     
 Ιδανικό για δροσερές εξωτερικές συνθήκες αυτό το σακάκι προσφέρει 
λειτουργικότητα και ύφος. Το εσωτερικό τρίχωμα Sherpa δίνει παγίδες ζεστασιας 
γύρω από την περιοχή του κορμού, ενώ ελαφράπαραγεμισμένα μανίκια επιτρέπουν 
μεγάλη άνεση και κίνηση. Υπάρχει αφθονία αποθήκευσης, με εσωτερική τσέπη 
φερμουάρ για πολύτιμα αντικείμενα και μια ειδική τσέπη τηλεφώνου και στυλό για 
γρήγορη πρόσβαση. Ενώ η εσωτερική πρόσβαση φερμουάρ επιτρέπει στις εταιρικές 
παρουσιάσεις να εφαρμόζονται εύκολα στο εξωτερικό ένδυμα. 

  65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι   280g 

  Επένδυση Μανικιού: 100% Πολυεστέρας  60γρ 

  Κυρίως σώμα: 100% πολυεστέρας Sherpa, 300γρ
Γέμισμα Μανικιού: 100% Πολυεστερική Βάτα, 40γρ 

  Μαύρο ,  Βαθυ Γκρι   S  -3XL 

 Roma Κουκούλα 

 Αυτή η κομψή και πρακτική με κουκούλα μπλούζα έχει 
μια μαλακή βουρτσισμένη εσωτερική επένδυση για 
επιπλέον άνεση. Ο περιεχόμενος πολυεστέρας 
εξασφαλίζει εξαιρετική αντοχή. Τα χαρακτηριστικά 
σχεδιασμού περιλαμβάνουν μια μεγάλη τσέπη 
καγκουρό και αυτο- επένδυσης κουκούλα τα οποία 
δίνουν επιπλέον αποθήκευση και αυξημένη ζεστασιά. 

  65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι   300g 

  Μπλέ σκούρο ,  Μπλε Ανοιχτό , 
 Μαύρο   S - 3XL 

 LINED 
 ΚΟΥΚΟΥΛΑ  Εύκολη 

φροντίδα για 
εύκολη εφαρμογή 

 Φούτερ νικέλιο     

 Μια κομψή προσθήκη στην γκάμα μας από φούτερ, πλήρες φερμουάρ 
μπροστά επιτρέπει το γρήγορο βάλε-βγάλε που απαιτούνται για την 
εργασία.Παραχθέν από το αποκλειστικό ΒαμβάκιPlus μας, το φούτερ 
νικέλιο έχει ένα μοντέρνο κόψιμο και ένα πλήθος τεχνικών λεπτομερειών, 
όπως επίσης και διακριτική επωνυμία στο μανίκι και πίσω κάθετη 
λεπτομέρεια εκτύπωσης λογότυπου. 

  50% Πολυέστερ, 50% Βαμβάκι   350g 

  Μαύρο ,  Μπλέ σκούρο   S  -XXL 

 Sherpa επένδυση 

 Άνοιγμα 
μπροστά με 
Φερμουάρ 



Reg

Black XS- 5XL

Navy XS- 5XL

Royal XS- 5XL

Dark Navy XS- 4XL

Bottle Green S- 3XL

Yellow S- 3XL

Red XS- 3XL

Heather Grey S- 3XL

Maroon S- 3XL

Kelly Green S- 3XL

Sky Blue S- 3XL

White S- 3XL

Purple S- 3XL

  B210  
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 Πόλο Νάπολι 

 Αυτό το πόλο γίνεται με πικέ δεμένο πολυ / βαμβακερό 
ύφασμα το οποίο είναι απαλό στην αφή και άνετα να 
φοριέται. Τα χαρακτηριστικά του περιλαμβάνουν ένα 
πλεκτό γιακά και μανσέτες,ταιριαστά κουμπιά και τριών 
κουμπιών Πατιλέτα. Ιδανικό για εταιρική φορεσιά και 
την εξατομίκευση. 

  65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι   210g 

  Μαύρο , Μπλέ σκούρο, Μπλε Ανοιχτό , 
 Σκούρο Μπλε ,  Κόκκινο ,  Πράσινο 
μπουκαλιού, Γκρι απόχρωση, Πράσινο 
ελατί , Βυσσινί καφέ, Μωβ, Γαλάζιο 
του ουρανού, Λευκό, Κίτρινο 

 Εξαιρετική Αντοχή χρωμάτων, δείχνουν όμορφα για περισσότερο χρονικό διάστημα  

ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΧΡΩΜΑΤΩΝ

 Κομψά και ανθεκτικά πόλο μπλουζάκια 



  Reg

  Black   XS - XXL 

  Bottle Green   XS - XXL 

  Navy   XS - XXL 

  Pink   XS - XXL 

  Red   XS - XXL 

  Royal   XS - XXL 

  White   XS - XXL 

  Sky Blue   XS - XXL 

  B209  

  B185  

  B212  
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 Γυναικείο Μπλουζάκι 
Πόλο Naples  

 Όμορφα εξοπλισμένο και ιδανικό 
για την εξατομίκευση, αυτό το 
κλασικό στύλ για γναίκες θα 
καλύψει όλες τις ανάγκες ένδυσης 
της εργασίας σας. 

  65% Πολυεστέρας , 
35% Βαμβάκι   210g 

  Μαύρο , Πράσινο 
μπουκαλιού, Μπλέ 
σκούρο, Ροζ, Κόκκινο , 
Μπλε Ανοιχτό, Γαλάζιο 
του ουρανού, Λευκό 

 Κομψά Πόλο με την πιο Κολακευτική Εφαρμογή 

 Terni Polo Shirt 

 Αυτό το ελαφρύ, εξαιρετικά αναπνέον και εύκολο 
στη φροντίδα, πολυεστερικό ύφασμα θα κρατήσει 
τον χρήστη στεγνό και άνετο σε όλες τις συνθήκες. 

  100% Πολυεστερικό   140g 

  Μαύρο , Μπλέ σκούρο S-3XL 

 Πόλο μακρύ μανίκι 

  65% Πολυεστέρας , 
35% Βαμβάκι   210g 

  Μαύρο , Μπλέ σκούρο XS-3XL 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΧΡΩΜΑΤΩΝ



  B195    Reg

  Black   S - 3XL 

  Heather Grey   S - 3XL 

  Royal   S - 3XL 

  White *   XS - 3XL 

  Yellow   S - 3XL 

  Navy   S - 3XL 

  Sky Blue   S - 3XL 

  Red   S - 3XL 

  B175  

  B310  
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 Monza T-Shirt 

 Κρατώντας σας δροσερό, στεγνό και άνετο, ο μαλακός 
αναπνεύσιμος πολυεστέρας απορροφάει τον ιδρώτα, έτσι 
ώστε να μείνετε δροσερός και στεγνός κατά τη διάρκεια όλων 
των δραστηριοτήτων. 

  100% Πολυεστερικό   140g 

  Μαύρο , Μπλέ σκούρο S-3XL 

 Πουλόβερ Ναto 

  100% Ακρυλικό, Βαθμός 7   580g 

  65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι   245g 

  Μαύρο , Μπλέ σκούρο S-3XL  

 Ποικίλη επιλογή των υφασμάτων επιτρέπει τη μέγιστη επιλογή 

 Μόνο 
*Λευκό 

 Turin T-Shirt 
 Εξαιρετικής αξίας, το ένδυμα αυτό είναι ιδανικό για 
ενδυμασίες επαγγελματικές-εργασίας και ως εταιρική 
ενδυμασία. Διατίθεται σε μια ποικιλία από δημοφιλή 
χρώματα, αυτό το μπλουζάκι φαίνεται μεγάλο όταν 
φοριέται από μόνο του ή κάτω από μια μπλούζα. 
Κατασκευασμένο από 100% βαμβάκι premium, 
προσφέρει απαράμιλλη άνεση. 

  100% Βαμβάκι   195g 

  Λευκό, Μαύρο , Γκρι απόχρωση, Μπλέ 
σκούρο, Κόκκινο , Μπλε Ανοιχτό, 
Γαλάζιο του ουρανού, Κίτρινο 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΧΡΩΜΑΤΩΝ

 Διατίθεται επίσης σε ελαφριά έκδοση 140g, T-Shirt Venice B140.
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