




Ιδανικό για μια Ποικιλία από Τελικού Εμπορίου Χρήσεις

 Κατασκευασμένο με ένα σύγχρονο κόψιμο και στυλ εύκολης πρόσβασης 
Holster Pocket αποθήκευσης για Εργασία, 

 Απαραίτητη ενίσχυση στα γόνατα, για ανώτερη προστασία γονάτων. 
 Σχεδιασμένο για την ελεύθερία κινήσεων εξαιρετικά ανθεκτικό με διπλή ραφή 
για επιπλέον ενίσχυση

Πολλαπλές τσέπες Αποθήκευσης

Πολύ λειτουργικές 
τσέπες holster

Τσέπες Επιγονατίδων

Η συλλογή Holster Pocket  που 
αναπτύχθηκε αποκλειστ ικά για 
τεχνίτες, αποτελείται από διάφορα 
στυλ αναδεικνύοντας τα καλύτερα 
σχέδια, κατασκευή και απόδοση 
που προσφέρονται στο πλαίσιο της 
συλλογής ρουχισμού Portwest . Μια 
ε πι λογή  υψη λή ς πο ι ό τ η τ ας 
υφάσμα τ α  κα ι  πο υ  έ χο υν 

χρ ησι μοπο ι η θε ί  πρ ο ηγμέ νες 
τεχνικές κατασκευής εξασφαλίζουν 
μία  επι λογή άνεσης και  την 
απόλυτη αντοχή του χρήστη. Τα 
ενδύματα έχουν δοκιμαστεί για να 
αντέχουν στ ις κακουχίες της 
καθημερινής φθοράς.

Τριπλο-ραμμένες ραφές



S156 S156

  KS18    T602    T501  

RIS

3279

 

3P W 3P W

 Granite Σόρτς με Τσέπες 
Holster   

 Τα σορτς Granite είναι κομψά, πρακτικά και 
η ιδανική επιλογή για πιο ζεστό καιρό. Η 
χρήση του υψηλής ποιότητας ανάμεικτου 
υφάσματος προσφέρει την άνεση και την 
αντοχή που απαιτούνται σε σύγχρονα 
περιβάλλοντα εργασίας. Πιέτα holster 
τσέπες κατασκευασμένες από ανθεκτικό 
νάιλον oxford είναι τέλειες για εργαλεία. 
Άλλες πολλαπλές τσέπες προσφέρουν 
ασφαλή αποθήκευση και εξυπηρετούν 
διαστάσεις έξυπνων τηλεφώνων. 

  Kingsmill   65% Πολυεστέρας, 
35% Βαμβάκι   245 g

  Μαύρο/Βαθύ Γκρί S-XXL 

 Ανακλαστικά Παντελόνια Vision  
 EN ISO 20471   ΚΛΑΣΗ 2    
 RIS 3279 TOM  ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 
ΜΟΝΟ  
 ANSI/ISEA 107 2015 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε 
 EN 14404 ΤΥΠΟΣ  2  
 ΕΠΙΠΕΔΟ 0 ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ 
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ S156  

 Ένας προσεκτικός σχεδιασμός, καινοτόμο 
ανακλαστικό παντελόνι που διαθέτει πολλών 
λειτουργιών θήκες, κορυφαίες τσέπες 
τοποθέτησης επιγονατίδας και εύκολη 
πρόσβαση σε τσέπη πολλαπλών σημείων 
για την ασφαλή αποθήκευση τηλεφώνου, 
τα κλειδιά και τα εργαλεία.  Η ενίσχυση του 
υφάσματος Oxford σε βασικά σημεία τριβής 
και η τριπλή ραφή εξασφαλίζουν μέγιστη 
ανθεκτικότητα.
 
   Kingsmill :  65% Πολυεστέρας, 

35% Βαμβάκι  ,  300g 
   100% Πολυεστέρας 

Oxford 600D ,  210g 
  Πορτοκαλί / Μαύρο , Κίτρινο / 
Μαύρο 30”-42”  
 Κανονικό πόδι 31”  ή 79εκ 
ρυθμιζόμενο σε ψηλό 33”  ή 84 
εκατοστά 

 Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός
Σχεδιασμός  Kingsmill Κορυφαίο 

Ύφασμα 

 Urban Παντελόνια Εργασίας με 
Τσέπες Holster  
 EN 14404 ΤΥΠΟΣ  2 
 ΕΠΙΠΕΔΟ 0 ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ 
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ S156  

 Ανθεκτικό παντελόνι από ύφασμα Kingsmill 
από πολυεστέρα / βαμβάκι 300g με σύγχρονη 
εφαρμογή και ρυθμιζόμενο μήκος ποδιού. 
Γεμάτο από τα χαρακτηριστικά που προσφέρουν 
εξαιρετική λειτουργία και απόδοση, Κορυφαία 
τοποθέτηση των προσχηματισμένων 
επιγονατίδων, τριπλά ραμμένες ραφές, καβάλο 
τσόντα για να μειωθεί η καταπόνηση και να 
αποφευχθεί η αποτυχία της ραφής και μια τσέπη 
cargo στο πλάι του ποδιού. Οι τσέπες έχουν 
ενίσχυση Oxford  για επιπλέον αντοχή.
 

   Kingsmill :  65% Πολυεστέρας, 35% 
Βαμβάκι ,  300g 

   100% Πολυεστέρας Oxford 600D , 
 210g 

  Μαύρο , Βαθυ Γκρι/Μαυρο 30”-42”  
 Κανονικό πόδι 31”  ή 79εκ 
ρυθμιζόμενο σε ψηλό 33”  ή 84εκ 

 Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός
Σχεδιασμός 

 Τσέπες  Holster 

 Ελαστική λαβίδα στην εσωτερική μέση  Ελαστική λαβίδα στην 
εσωτερική μέση 

 Τσέπες  Holster 

 Τσέπη για  
Smart phone 

 Τσέπη διπλού 

Κανόνα 

 Τσέπη για  Smart 
phone 

 Τσέπη διπλού 
Κανόνα 

 Διπλο-ραμμένες 
ραφές 

 Ρυθμιζόμενο 
μήκος ποδιού 

 Αντανακλα-
στική ταινία 

 Ραφές Αντίθεσης 
χρωμάτων 

 Δαχτύλιος D 

 Πολλαπλές 
τσέπες 
Αποθήκευ-
σης 

 Τσέπες με φερμουάρ 

 Ελαστική λαβίδα στην εσωτερική μέση 

 Συμπεριλαμβάνεται δωρεάν ζεύγος 

επιγονατίδων με PW3 Παντελόνια 
 Συμπεριλαμβάνεται δωρεάν ζεύγος 

επιγονατίδων με PW3 Παντελόνια 



  KS15  

 Double rule 
pocket 

  KS14  

 Ελαστική λαβίδα στην εσωτερική μέση 

 Τσέπες Επιγονατίδων 

 Δύο τσέπες πίσω 

 Δύο τσέπες πίσω 

 Τσέπη Κανόνα  Τσέπη διπλού Κανόνα 

 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΕ ΤΣΕΠΗ HOLSTER  Anti-κρούσης ύφασμα για επιπλέον προστασία 
του κινητού τηλεφώνου  KS15

 Μέση ελαστική κατά το 
ήμισυ 

 Τσέπες 
Επιγονατίδων 

 Tungsten Παντελόνι με Τσέπες Holster     
 Εκπληκτικό παντελόνι εργασίας καμβά με ενίσχυση ύφασμα 
Oxford στα βασικά σημεία τριβής. Αυτό το άνετο παντελόνι είναι 
εφοδιασμένο με πολλές δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένων των 
τριπλών ραμμένων ραφών, τσέπες Holster, τσέπες για επιγονατίδες 
με βαθύ κάλυμμα και πολλαπλές τσέπες για να εξασφαλίσουν την 
αποθεματοποίηση για τα τηλέφωνα και τα εργαλεία. 

  65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι   330g 

  Κανονικό :  Μαύρο  30-44 ,
 Ψηλό :  Μαύρο  32-40 

 Έξυπνα τεχνικά χαρακτηριστικά σε συνδυασμό με υπέροχα υφάσματα 

 Slate Παντελόνι    
  
 Αυτό το κατεργασμένο παντελόνι είναι μια φανταστική προσθήκη 
στην σειρά Kit λύσεις. Κατασκευασμένο με το 300g Kingsmill 
ύφασμα, προσφέρει επιπλέον δύναμη και αντοχή στην τριβή. 
Χαρακτηριστικά διαθέτει τσέπες πιέτα με μακριά θήκη, τσέπες 
επιγονατίδων,βρόχο για σφυρί και χαμηλού προφίλ branding.Η 
Τσέπη κινητού τηλεφώ νου είναι επενδεδυμένη με αντι σοκ ύφασμα 
και θα φιλοξενήσει το νέο έξυπνο τηλέφωνο. 

  Kingsmill   65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι   300g 

  Κανονικό :  Μαύρο ,  Σκούρο Μπλε S-3XL 
 Ψηλό :  Μαύρο ,  Σκούρο Μπλε M-XXL 



  C720    TX32  

  Reg
  Black/Graphite Grey   S - 3XL 

  Graphite Grey/Black   S - 3XL 

  Epic Royal/Dark Navy   S - 3XL 

  Dark Navy/Epic Royal   S - 3XL 

  Bottle Green/Black   S - 3XL 

 Κατασκευασμένα για 
Απόδοση 

 Ανακλαστικό Ρέλι 

 Τσέπες  Holster 

 Τσέπες  Holster 

 Πίσω Τσέπη 

 Τσέπες Επιγονατίδων 

 Τριπλο-ραμμένες ραφές 

 Διπλο-ραμμένες 
ραφές 

 Δύο πίσω τσέπες 
μπάλωμα 

 Dresden  Παντελόνι    
 Αυτό το δυνατό παντελόνι είναι κομψό και ανθεκτικό. Ισχυρό ύφασμα 
Οξφόρδης βρίσκεται σε βασικούς τομείς τριβής για να προσφέρουν 
επιπλέον αντοχή. Με τριπλή ραφή και πολλαπλές τσέπες το παντελόνι 
αυτό είναι η ιδανική επιλογή για μια ποικιλία χρήσεων. 

  Kingsmill   65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι   300g 
  Μαύρο/Γκρί Γραφίτη, Πράσινο/ Μαύρο, 
Σκούρο Μπλε/βαθύ θαλασσί, Μπλε ανοιχτό/
Μπλε σκούρο, Γραφίτη γκρι/Μαύρο 

 Ανθεκτικά ενδύματα εργασίας για απαιτητικές συνθήκες 

 Tradesman Παντελόνι με Τσέπες Holster  

 Εξαιρετικής αξίας παντελόνι με τσέπη holster για όλες τις εμπορικές 
χρήσεις. Τσέπη για εξαιρετικά ευέλικτη αποθήκευση για τα εργαλεία 
και προσωπικά αντικείμενα. Κάτω τσέπες επίθεμα φόρτωσης του 
γονάτου επιτρέπει την εισαγωγή επενδύσεις γονάτων, εάν απαιτείται. 
Ανακλαστικά τελειώματα και σύγχρονους χρωματισμούς κάνουν αυτό 
το ένδυμα νικητή. 

  Kingsmill   65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι   245 g
  Κανονικό :  Μαύρο , Γραφίτη γκρι/Μαύρο 28-46 

  Ψηλό :  Μαύρο , Γραφίτη γκρι/Μαύρο 32-40 



  KS10  

 Τζετ καλύπτεται πρόσδεση από άκρη σε άκρη 

 Τσέπες στο  Στήθος 

 Ελαστικές μανσέτες 

 Λειτουργικό, κομψό και ανθεκτικό 

 Σχεδιασμένο για απόδοση μεγάλης διάρκειας 

 Chrome Μπουφάν      

 Πολλές τσέπες με βολικές λειτουργίες, όπως διακριτική τσέπη 
ταυτότητας, εύκολη τσέπη τηλεφώνου και στυλό και ρυθμιζόμενες 
ταινίες στις μανσέτες και στρίφωμα με ανακλαστικές για αυξημένη 
ορατότητα. 

  Kingsmill   65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι   245 g

  Βαθυ Γκρι /Μαυρο S-3XL 

 Ανακατέψτε και ταιριάστε ξεχωριστά προϊόντα για να 
χτίσετε την Εταιρική σας εμφάνιση 

 ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ 

 Θήκη κάρτας 
Ταυτότητας 



  KS12    KS13  

  C107  

  S932  

  S934  

 Υψηλή Ένδυση εργασίας 

 Τριπλο-ραμμένες ραφές 

 Ποιότητας ύφασμα, εξαιρετική ποιότητα κατασκευής 

 Chrome Παντελόνι  
 Μια ανώτερη έκδοση του παντελονιού δράσης, 
αυτό το στυλ μπορεί να υπερηφανεύεται 
για όλα τα κλασικά χαρακτηριστικά που 
θα περιμένατε καθώς και ένα πλήθος 
περισσότερων, συμπεριλαμβανομένων, 
βελτιωμένη εφαρμογή, τρίπλο- ραμμένες 
ραφές,νέο σύστημα μέσης, κάτω φερμουάρ 
και σύγχρονο χρωματισμό. 

  Kingsmill   65% Πολυεστέρας, 
35% Βαμβάκι   245 g

  Κανονικό :  Μαύρο/Βαθύ 
Γκρί XS-3XL ,    Ψηλό :  Μαύρο/
Βαθύ Γκρί M-XL 

 Ραφές Αντίθεσης 
χρωμάτων 

 Τσέπη cargo 
στο πλάι του 

ποδιού 

 Δύο πίσω τσέπες με 
φερμουάρ 

 Granite Παντελόνι      
 Το παντελόνι Granite είναι γεμάτο με χαρακτηριστικά 
όπως τριπλά ραμμένες ραφές, ελαστική μέση για 
άνεση, για εφαρμογή και πρόσφυση κατά τη χρήση 
όταν λυγίζει και τεντώνει, με κεντρική θηλιά για τη 
ζώνη για να αποφευχθεί το σήκωμα της ζώνης πάνω 
από το παντελόνι. Εργονομικές τσέπες επιγονατίδες 
έχουν βαθιά καπάκια ασφαλείας. Πολλαπλές τσέπες 
προσφέρουν ασφαλή αποθήκευση για τα κέρματα, 
τα τηλέφωνα, και τα εργαλεία. 

  Kingsmill   65% Πολυεστέρας, 
35% Βαμβάκι   245 g

  Κανονικό :  Βαθυ Γκρι/Μαυρο S-3XL 
 Ψηλό :  Βαθυ Γκρι/Μαυρο M-XL 

 Μέση ελαστική κατά το ήμισυ 

 Θηλιά για σφυρί 

 Τσέπες 
Επιγονατίδων 

 Ελαστική Ζώνη Εργασίας    

  100% Πολυεστερικό 

  Μπλέ σκούρο S-XXL 

 Ζώνη    

  Δύο στρώσεις από PVC, 
μεταλλική αγκράφα 

  Μαύρο  32-44 

 Stretch εργασίας Belt 

  100% Πολυεστερικό 

  Μαύρο , Σκούρο Μπλε S-XXL 

 ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



  TX10   Portwest Texo   Δίχρωμο 
μπουφάν    
 Αυτό το μοντέρνο σακάκι χρωματικής 
αντίθεσης είναι πρακτικό και ανθεκτικό. 
Πολλαπλών δυνατοτήτων, περιλαμβάνει 
πίσω τσέπη για καπέλο και γάντι και μανσέτες 
με βρόγχο για ρυθμιζόμενη εφαρμογή. 

  60% Βαμβάκι, 40% 
Πολυεστέρας   245 g

  Γκρι ,  Μπλε / Πορτοκαλί ,  Μπλε 
Ανοιχτό ,  Πράσινο μπουκαλιού , 
 Μπλέ σκούρο ,  Χακί απόχρωση , 
 Μαύρο / Κόκκινο ,  Μαύρο 

 Μανσέτες ρυθμιζόμενες 
με hook & loop 

 Τσέπη στο μανίκι 

 Μέση με πλαϊνή ελαστικότητα 

 Τσέπη τηλεφώνου 

 Αποσπώμενη Θήκη Ταυτότητας 

Portwest Texo -  Απόλυτη Λύση Ένδυσης Εργασίας 

  Η σειρά Portwest Texo ενδυμάτων 
εργασίας, κατασκευασμένη από 
60% Βαμβάκι, 40% Πολυέστερ, 
245γρ έχει σχεδιαστεί για να 
δώσει την απόλυτη άνεση και 
πρακτικότητα. 

 Το μαλακό βαμβακερό ύφασμα 
χτίζεται για να διαρκέσει και να 
δείχνει  και να νιώθει μεγάλο. 

 Η υψηλή περιεκτικότητα σε 
βαμβάκι εξασφαλίζει ότι πλένεται 
καλά σε εξήντα βαθμούς, ενώ ο 
Πολυεστέρας δίνει μια τραχύτητα 
απαραί τητη για καθημερινή 
χρήση. 

 Το ύφασμα Texsew παρέχει 
μία βαθμολογία UPF 50 έτσι θα 
μπλοκάρει 98% των ακτίνων UV 
που εμπίπτουν στο ένδυμα. Τα 
χρώματα που προσφέρονται 
είναι φωτεινά και ιδανικά για την 
εταιρική επωνυμία. 

 Κάθε ένδυμα έχει σχεδιαστεί 
πρ ο σε κ τ ι κ ά  ώσ τ ε  ν α 
περιλαμβάνει την αποθήκευση 
με πολλαπλές τσέπες και έξυπνα, 
χρήσιμα χαρακτηριστικά. 



  TX11  

TX10

TX11

  Reg  Tall
  Grey   XS - 4XL   M - XXL 

  Navy/Orange   S - 3XL   M - XXL 

  Royal   S - 3XL   M - XXL 

  Bottle Green   S - 3XL  

  Navy   XS - 3XL   M - XXL 

  Epic Khaki   XS - 3XL   M - XXL 

  Black/Red   S - 3XL   M - XXL 

  Black   XS - 3XL   M - XXL 

 Τεράστια Επιλογή από Εξαιρετικούς Χρωματισμούς 

 Portwest Texo  Παντελόνι Δίχρωμο    

  60% Βαμβάκι, 40% Πολυεστέρας ,  245 g

  Μπλε Ανοιχτό ,  Μπλέ σκούρο ,  Μπλε / 
Πορτοκαλί ,  Γκρι ,  Χακί απόχρωση ,  Μαύρο 
/ Κόκκινο ,  Μαύρο ,  Πράσινο 
μπουκαλιού 

 Τσέπες Επιγονατίδων 

 Μπατζάκια ρυθμιζόμενα με hook & loop 

 Δύο πίσω τσέπες 
μπάλωμα 

 Μέση ελαστική κατά 
το ήμισυ 



  TX12  

 Η πιο ευέλικτη γκάμα της αγοράς 

 Πλούσιο  σε Βαμβάκι ύφασμα για 
ανώτερη άνεση 

 Portwest Texo Φόρμα Τιράντα Δίχρωμη     

  60% Βαμβάκι, 40% Πολυεστέρας   245 g

  Μαύρο ,  Μαύρο / Κόκκινο , Χακί απόχρωση , 
 Γκρι ,  Μπλέ σκούρο ,  Μπλε / Πορτοκαλί , 
 Μπλε Ανοιχτό ,  Πράσινο μπουκαλιού 

 Τα βαμβακερό Portwest Texo ύφασμα δημιουργεί ένα 
πολύ άνετο και πρακτικό ρούχο. Η τιράντα προσφέρει 
πλήρη προστασία στο κάτω μέρος του σώματος και 
των ποδιών. Τα χαρακτηριστικά της περιλαμβάνουν 
μια κρυφή τσέπη, τσέπες επιγονατίδων και τσέπες 
στο μηρό. Hook και loop στο πόδι εξασφαλίζει μια 
ασφαλή εφαρμογή. 

 Τσέπες Επιγονατίδων 

 Τσέπη 
τηλεφώνου 

 Δύο τσέπες πίσω 

 Ελαστική 
Μέση 
πίσω 

 Μπατζάκια ρυθμιζόμενα με hook 
& loop 



  TX15  

FC60

PW69

 Εκατομμύρια ενδύματα έχουν πωληθεί 

 Portwest Texo Ολόσωμη Φόρμα Δίχρωμη      

 Αυτή η κομψή ολόσωμη παρέχει άνεση, και πλήρη προστασία. Χαρακτηριστικά 
περιλαμβάνουν τσέπες επιγονατίδων,  hook και loop για ρύθμιση μανσέτας και 
στριφώματος και πολλαπλές τσέπες. 

  60% Βαμβάκι, 40% Πολυεστέρας   245 g

  Μαύρο , Γκρι , Μπλέ σκούρο S-3XL 

 Τσέπες Επιγονατίδων 

 Τσέπη τηλεφώνου 

 Ελαστική Μέση πίσω 

 Αποσπώμενη Θήκη Ταυτότητας 

 Καλυμμένο άνοιγμα με φερμουάρ 

 Ευρύχωρες τσέπες 



  TX14    TX19   Portwest Texo  Σόρτς αντίθεσης    

 Το ΤΧ14 συνδυάζει ελαστική μέση για άνεση 
στη κίνηση. 

  60% Βαμβάκι, 40% 
Πολυεστέρας   245 g

  Μαύρο , Γκρι , Μπλέ 
σκούρο XS-XXL 

 Portwest Texo  Γιλέκο Αντίθεσης    

 Αυτό το νέο ελαφρύ γιλέκο είναι μια εξαιρετική 
προσθήκη στη σειρά Portwest  Texo. Ο 
σύγχρονος σχεδιασμός είναι ιδεώδης για 
ζεστό καιρό. Πολλαπλές τσέπες προσφέρουν 
ασφάλεια και άνεση και το πλούσιο σε βαμβάκι 
ύφασμα παρέχει ανώτερη άνεση. 

  60% Βαμβάκι, 40% 
Πολυεστέρας   245 g

  Μαύρο , Γκρι , Μπλέ σκούρο S-3XL 

 Τσέπες στο  Στήθος 

 Μέση ελαστική κατά το ήμισυ 

 Δύο πίσω τσέπες μπάλωμα 

 Βαθιές τσέπες 
αποθήκευσης 

 Συνδυάζει Λειτουργικότητα 
& Στύλ 

 Αναμείξτε τα Στυλ για την Τέλεια Στολή 



  TX22    TX23    TX20  

TEXO CLASSIC

 T-shirt Αντίθεσης Portwest 
Texo    

 Διατίθεται σε μια επιλογή από δημοφιλή 
χρώματα αντίθεσης, αυτό το κομψό t-shirt 
φαίνεται και αισθάνεται όμορφα. Η κορυφαία 
ποιότητα υλικών το κρατά καινούργιο πλύσιμο 
μετά το πλύσιμο. 

  65% Πολυεστέρας , 
35% Βαμβάκι   195g 

  Μαύρο , Γκρι , Μπλέ σκούρο S-3XL 

 Portwest Texo  Πουλόβερ    

 Μια κομψή προσθήκη στην γκάμα μας Portwest 
Texo. Η μεγάλη τσέπη στο στήθος και η άνετη 
εφαρμογή αυτού του πουλόβερ προσφέρει 
μεγάλη άνεση και λειτουργικότητα. Οι ιδιότητες 
του υφάσματος που συνδυάζουν πολυεστέρα 
και βαμβάκι προσφέρουν ζεστασιά και αντοχή. 

  65% Πολυεστέρας , 35% 
Βαμβάκι   300g 

  Μαύρο , Γκρι , Μπλέ σκούρο S-3XL 

 Πόλο Αντίθεσης Portwest Texo     

 Σχεδιασμένο για την άνεση και την απόδοση, αυτό 
το μοντέρνο μπλουζάκι πόλο είναι κατάλληλο για 
ένα ευρύ φάσμα τελικών χρήσεων. Το υψηλής 
ποιότητας ύφασμα δεν θα συρρικνωθεί ή 
εξασθενίσει, κρατώντας τη νέα του εμφάνιση 
μετά από πολλαπλές πλύσεις. 

  65% Πολυεστέρας , 35% 
Βαμβάκι   210g 

  Μαύρο , Γκρι , Μπλέ σκούρο XS-4XL 

 Πλαϊνός Αερισμός 

 Τσέπη Στήθους 

 Ιδανικό για Εταιρική Παρουσίαση 
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  TX18  

425g

212  Φανταστική Διατήρηση Θερμότητας 

 Portwest Texo  μπουφάν 
αντίθεσης-επένδυση    
 Αυτό το σακάκι χειμώνα έχει ζεστή 
φόδρα, ιδανικό για το χειμώνα ή ψυχρά 
κλίματα. Πολλαπλές τσέπες παρέχουν 
ασφαλή αποθήκευση. Άλλα πρακτικά 
χαρ ακ τ ηρ ιστ ι κά περ ι λαμβάνουν 
ελαστικότητα στη μέση και βρόγχο για 
ρύθμιση μανσέτας. 

  60% Βαμβάκι, 40% 
Πολυεστέρας   245 g

  100% Πολυεστερικό   60g 

  100% Πολυεστερικό   120g 

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

  Ενισχυμένο με ένα ειδικό 
μονωτικό στρώμα για να 
παρέχει επιπλέον ζεστασιά σε 
κρύες συνθήκες. 

 Άνετο και ελαφρύ 
επιτρέποντας την ευκολία της 
μετακίνησης στην εργασία. 

 Χαρακτηριστικά με 
αρκετά ευρύχωρες τσέπες 
αποθήκευσης για την ασφάλεια 
και την άνεση. 

 Έξυπνο και κομψό σε μια 
επιλογή από πρακτικά 
χρώματα. 

 Πλήρως επενδυμένο 
και ενισχυμένο 

 ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ 

 Τσέπη τηλεφώνου 

 Τσέπη στο μανίκι 

 Πολλαπλές τσέπες Αποθήκευσης 



  TX16    TX17  

 Ασυμβίβαστη Ποιότητα 

 Τσέπες Επιγονατίδων 

 Μέση ελαστική κατά το 
ήμισυ 

 Τσέπη 
τηλεφώνου 

 Μπατζάκια ρυθμιζόμενα με hook & loop 

 Δύο πίσω τσέπες μπάλωμα 
 Τσέπη τηλεφώνου 

 Δύο πίσω τσέπες 
μπάλωμα 

 Τσέπες για ζέσταμα 
χεριών 

 Κρυφή τσέπη με 
φερμουάρ 

 Ελαστική 
πλάτη 

 Portwest Texo  Παντελόνι αντίθεσης - 
επένδυση    
 TX16 παντελόνι έχει μία ζεστή μη ογκώδη επένδυση 
για πιο δροσερά περιβάλλοντα. Χαρακτηριστικά 
περιλαμβάνουν τσέπες επιγονατίδων, ρυθμιζόμενο με 
βρόγχο στρίφωμα και αρκετά πρακτικές τσέπες. 

  60% Βαμβάκι, 40% Πολυεστέρας ,  245 g

  100% Πολυεστερικό   60g 

  100% Πολυεστερικό   120g 

  Μαύρο , Γκρι , Μπλέ σκούρο S-XXL 

 Portwest Texo Φόρμα Τιράντα Αντίθεσης- 
επένδυση    
 Αυτό το πρακτικό ένδυμα έχει ένα ελαφρύ γέμισμα, που 
προσφέρει άνεση και ζεστασιά. Πολλές τσέπες κάνουν το ΤΧ17 
μία πρακτική επιλογή. 

  60% Βαμβάκι, 40% Πολυεστέρας   245 g

  100% Πολυεστερικό   60g 

  100% Πολυεστερικό   120g 

  Μαύρο , Γκρι , Μπλέ σκούρο S-3XL 

 ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ 



  TX45  

3

  TX30  

  TX45  

TEXO CLASSIC

 Προηγμένη Τεχνολογία Τριπλής 
Στεγνής Μεμβράνης (3L) 

 Portwest Texo  Μαλακό (3L)    

 Μοντέρνα και δυναμική, η διχρωμία του είναι 
μια φανταστική προσθήκη στην δημοφιλή σειρά 
Portwest Texo. Αυτό το στυλ έχει μια μεγαλύτερη 
πλάτη πίσω και χρησιμοποιεί πάνελ χωρίς ραφή 
για τον περιορισμό του όγκου. Πολλαπλές τσέπες 
είναι ένα βολικό χαρακτηριστικό. 

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

  Μαύρο , Γκρι  S-3XL 

 Πρόσβαση Εκτύπωσης 

 Εξαιρετική Προστασία Καιρού 

 Τσέπη τηλεφώνου 

 Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop 

 Τσέπες πλευρικής πρόσβασης 

 Ανακλαστικό Ρέλι 

 Κορυφαία βαθμολογία, όλες τις εποχές, καλύτερες πωλήσεις 

 ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ 

 Ανθεκτικό ύφασμα στο 
ξήλωμα των ραφών 

 Αδιάβροχο Μπουφάν 
Αντίθεσης Portwest Texo    
 EN 343 ΚΛΆΣΗ  3:1 

 Αδιάβροχη προστασία και εξαιρετική 
α ν τ οχή  ε ί ν α ι  τ α  β ασι κά 
χαρακτ ηριστ ικά. Η σύγχρονη 
σχεδίαση συμπληρώνεται από ένα 
ποιοτικό φινίρισμα και προσοχή στη 
λεπτομέρεια. 

  100% πολυεστέρας, 
Ripstop, επικαλυμμένο 
με PVC   250 g

  100% Πολυεστερικό   55g 

  100% Πολυεστερικό   170g 

  Μαύρο , Γκρι , Μπλέ 
σκούρο S-XXL 

 Τσέπη τηλεφώνου 



  TX13  

3

  TX40  

TEXO CLASSIC

 Έξυπνη λειτουργία 

 Portwest Texo Γιλέκο 
Αντίθεσης 

 Αυτό το κομψό γιλέκο προσφέρει 
λειτουργικότητα και άνεση.Η επένδυση 
βάτα παρέχει θερμότητα και μόνωση, 
ενώ ο αμάνικος σχεδιασμός επιτρέπει την 
ευκολία της κίνησης. 

  60% Βαμβάκι, 40% 
Πολυεστέρας   245 g

  100% Πολυεστερικό   60g 

  100% Πολυεστερικό   200g 

  Μαύρο , Γκρι , Μπλέ 
σκούρο S-XXL 

 Εξαιρετικά θερμό σε αναλογία βάρους 

 ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ 

 Μαλακή Πολυτελή 
Στοιβάδα για Εξαιρετική 

Άνεση και Ζεστασιά 

 Βαρύ Δίχρωμο Φλίς 
Portwest Texo     

 Το Portwest Texo φλίς φαίνεται 
υπέροοχο. Ιδανικό για χρήση εντός 
και εκτός σπιτιού, αυτό το στύλ 
χρησιμοποιεί την υψηλή ποιότητα 
το αντί-χνούδισης ύφασμα φλίς. 

  100% πολυεστερικό, 
Αντιξεφτυστικό 
τελείωμα φλίς   400g  

  Μαύρο , Γκρι , Μπλέ 
σκούρο XS-4XL 

 Τσέπη τηλεφώνου 



  TX60  

4

TEXO SPORT

 Προστασία στο Πηγούνι 

 Ανθεκτικός σε τριβή Οξφόρδης Πολυεστέρας 

 Ανακλαστικό Ρέλι 

 Προ-μορφοποιημένη διαμόρφωση αγκώνα 

 Αναστρέψιμα φερμουάρ 

 Μέγιστο Στυλ, Μέγιστη Απόδοση 

 Σχεδιασμένη για ευέλικτη χρήση στο χώρο εργασίας, η σειρά Portwest Texo Sports είναι σύγχρονη, 
πρωτότυπη και πολύ κατάλληλη για τους χρήστες που εκτιμούν την ποιότητα και τον αιχμηρό 
σχεδιασμό. Αυτή η συντονισμένη σειρά κομψή εξωτερικά είναι διαθέσιμη σε μια σειρά από 
συνδυασμούς αντίθεσης στο αξιόπιστο ύφασμα Kingsmill, 65% πολυεστέρα 35% βαμβάκι 245g. 

 Tagus τζάκετ     

 Το TX60 έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσει το άγχος και την πίεση της 
καθημερινής χρήσης στο χώρο εργασίας. Ανθεκτικό και ελαφρύ συσκευάζεται 
με τα βασικά χαρακτηριστικά που είναι αναγκαία για την εξασφάλιση της 
πρακτικότητας και μια ασφαλή και άνετη εφαρμογή. 

  Kingsmill   65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι   245 g

  Μαύρο , Σκούρο Μπλε, Γραφίτη S-3XL 

 Εξαιρετική Αντοχή στη Τριβή σε Βασικούς 
Τομείς 



  TX62  

TX62

TX61

  TX61  

 Χαρακτηριστικά που κερδίζουν 

περιλαμβάνουν: 

Εργονομική σχεδίαση, εμπρός ανοίγματα που 
μειώνουν τον όγκο γύρω από το πηγούνι και 
το λαιμό. Άνεσης πάνελ, ελαχιστοποίηση της 
τριβής από ραφές σε ευαίσθητες περιοχές. 
Προ-διαμορφωμένος αγκώνας και γονάτου 

διαμόρφωση για την άνεση και τη μείωση της 
πίεσης του υφάσματος. Προστατευτικά για τα 
φερμουάρ, για τη φύλαξη τόσο του χρήστη 
όσο και του περιβάλλοντα χώρου. Χαμηλού 
προφίλ φερμουάρ για πρόληψη των ζημιών 
σε λείες επιφάνειες. 

 Ελαστική πλάτη 

 Τσέπες Επιγονατίδων 

 Δαχτύλιος D 

 Πίσω τσέπη μπάλωμα 

 Προστατευτικά 
φερμουάρ 

 Εξαιρετικά Ευκρινής Σχεδιασμός και Απόδοση 

 Φόρμα Τιράντα Rhine     

 Αυτή η κομψή φόρμα με τιράντες, 
είναι ιδανική για κάθε βιομηχανικό 
περιβάλλον. Φτιαγμένη από 
ανθεκτικό ύφασμα Kingsmill, 
παρέχει ασυναγώνιστη άνεση με 
λειτουργικά χαρακτηριστικά. 

  Kingsmill   65% 
Πολυεστέρας, 35% 
Βαμβάκι   245 g

  Μαύρο , Σκούρο 
Μπλε, Γραφίτη S-3XL 

 Danube  Παντελόνι     
   
 Το παντελόνι TX61 είναι σκληρό 
και ανθεκτικό με μία χαλαρή 
εφαρμογή. Λεπτή άρθρωση 
επιτρέπει μεγαλύτερη ελευθερία 
κίνησης και η ελαστική ζώνη 
εξασφαλίζει άνεση και μια 
καθολική εφαρμογή. 

  Kingsmill   65% 
Πολυεστέρας, 35% 
Βαμβάκι   245 g

  Κανονικό :  Μαύρο , 
Σκούρο Μπλε, Γραφίτη 
S-3XL 
 Ψηλό :  Μαύρο  S-3XL 

 Θηλιά για σφυρί 

 Τσέπη διπλού 
Κανόνα 

 Δαχτύλιος D 

 Τσέπες Επιγονατίδων 

 Ανακλαστικό Ρέλι 



  TX60  

  TX61  

  TX62  
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TEXO SPORT

 Tagus τζάκετ     
 Το TX60 έχει σχεδιαστεί για να 
αντιμετωπίσει το άγχος και 
την πίεση της καθημερινής 
χρήσης στο χώρο εργασίας. 
Ανθεκ τ ι κό και  ε λαφρύ 
συσκευάζεται με τα βασικά 
χαρακτηριστικά που είναι 
αναγκαία για την εξασφάλιση 
της πρακτικότητας και μια 
ασφαλή και άνετη εφαρμογή. 

  Kingsmill   65% 
Πολυεστέρας, 35% 
Βαμβάκι   245 g

  Μαύρο , Σκούρο 
Μπλε, Γραφίτη 
S-3XL 

 Danube  Παντελόνι     
 Το παντελόνι TX61 είναι σκληρό και 
ανθεκτικό με μία χαλαρή εφαρμογή. 
Λεπτ ή άρθρωση επι τρέπει 
μεγαλύτερη ελευθερία κίνησης και 
η ελαστική ζώνη εξασφαλίζει άνεση 
και μια καθολική εφαρμογή. 

  Kingsmill   65% 
Πολυεστέρας, 35% 
Βαμβάκι   245 g

   Κανονικό :  Μαύρο 
, Σκούρο Μπλε, 
Γραφίτη S-3XL 

    Ψηλό :  Μαύρο  S-3XL 

 Φόρμα Τιράντα Rhine      
 Αυτή η κομψή φόρμα με τιράντες, 
είναι ιδανική για κάθε βιομηχανικό 
περιβάλλον. Φτ ιαγμένη από 
ανθεκτικό ύφασμα Kingsmill, παρέχει 
ασυναγώνιστη άνεση με λειτουργικά 
χαρακτηριστικά. 

  Kingsmill   65% 
Πολυεστέρας, 35% 
Βαμβάκι   245 g

  Μαύρο , Σκούρο Μπλε, 
Γραφίτη S-3XL 

 Προηγμένη αντοχή στο Ξεθώριασμα και στην Συρρίκνωση 

 Η συλλογή Sport χαρακτηρίζεται 
από έντονης αντίθεσης σειρίτια 
και είναι κομψή και καινοτόμα. 

 Προστασία στο Πηγούνι 

 Ανακλαστικό Ρέλι 

 Προ-μορφοποιημένη 
διαμόρφωση αγκώνα 

 Προστατευτικά φερμουάρ 

 Ελαστική πλάτη 

 Τσέπες Επιγονατίδων 

 Δαχτύλιος D 

 Θηλιά για σφυρί 

 Τσέπη διπλού Κανόνα 

 Δαχτύλιος D 

 Τσέπες Επιγονατίδων 

 Ανακλαστικό Ρέλι 

 Δύο πίσω τσέπες μπάλωμα 

 Προστατευτικά 
φερμουάρ 
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TEXO SPORT

 Tagus τζάκετ     
   
 Το TX60 έχει σχεδιαστεί για να 
αντιμετωπίσει το άγχος και την 
πίεση της καθημερινής χρήσης 
στο χώρο εργασίας. Ανθεκτικό 
και ελαφρύ συσκευάζεται με τα 
βασικά χαρακτηριστικά που 
εί ναι αναγκαία για την 
εξασφάλιση της πρακτικότητας 
και μια ασφαλή και άνετη 
εφαρμογή. 

  Kingsmill   65% 
Πολυεστέρας, 35% 
Βαμβάκι   245 g

  Μαύρο , Σκούρο 
Μπλε, Γραφίτη 
S-3XL 

 Danube  Παντελόνι    
 Το παντελόνι TX61 είναι σκληρό και 
ανθεκτικό με μία χαλαρή εφαρμογή. 
Λεπτή άρθρωση επιτρέπει μεγαλύτερη 
ελευθερία κίνησης και η ελαστική ζώνη 
εξασφαλίζει άνεση και μια καθολική 
εφαρμογή. 

  Kingsmill   65% 
Πολυεστέρας, 35% 
Βαμβάκι   245 g

  Κανονικό :  Μαύρο , Σκούρο 
Μπλε, Γραφίτη S-3XL 

    Ψηλό :  Μαύρο  S-3XL 

 Φόρμα Τιράντα Rhine     
 Αυτή η κομψή φόρμα με τιράντες, 
είναι ιδανική για κάθε βιομηχανικό 
περ ι βάλλον. Φτ ιαγμένη από 
ανθεκτικό ύφασμα Kingsmill, παρέχει 
ασυναγώνιστη άνεση με λειτουργικά 
χαρακτηριστικά. 

  Kingsmill   65% 
Πολυεστέρας, 35% 
Βαμβάκι   245 g

  Μαύρο , Σκούρο Μπλε, 
Γραφίτη S-3XL 

 Εργονομικός Σχεδιασμός για τέλεια Εφαρμογή 

 Προστασία στο Πηγούνι 

 Ανακλαστικό Ρέλι 

 Προ-μορφοποιημένη 
διαμόρφωση αγκώνα 

 Προστατευτικά φερμουάρ 
 Ελαστική πλάτη 

 Δαχτύλιος D 

 Θηλιά για σφυρί 

 Τσέπη διπλού Κανόνα 

 Τσέπη διπλού Κανόνα 

 Δαχτύλιος D 

 Τσέπες Επιγονατίδων 

 Ανακλαστικό 
Ρέλι 

 Δύο πίσω τσέπες 
μπάλωμα 

 Δύο πίσω τσέπες μπάλωμα 

 Προστατευτικά 
φερμουάρ 

 Διακριτικά σχέδια 
διαθέσιμα σε μια 

επιλογή από 
Ευέλικτα Χρώματα 



TEXO 300

Port west  Texo 300 είναι  ισχυρό 
και ανθεκτικό, ιδανικό για χρήστες 
που χρειάζονται επιπλέον αντοχή. 
∆ημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας 
το δημοφιλές μας ύφασμα 300g 
Kingsmill,εγγυημένη μέγιστη απόδοση. 
Αυτή η σειρά προσφέρει ένα σύγχρονο 
δίχρωμο κλασικό σχεδιασμό με 
διάφορα μοντέρνα χαρακτηριστικά, 
όπως το αντανακλαστικό σειρίτ ι και 
τριπλές ραφές.

PORTWEST TEXO  300 
ΣΕΙΡΆ



TEXO 300

  TX33  
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  Reg
  Black/Graphite Grey   S - 3XL 

  Graphite Grey/Black   S - 3XL 

  Epic Royal/Dark Navy   S - 3XL 

  Dark Navy/Epic Royal   S - 3XL 

  Bot t le Green/Black   S - 3XL 

TX36

TX39

TX37TX32

TX33

 Hamburg   Τζάκετ     
  
 Το Hamburg  τζάκετ προσφέρει ζεστασιά, πρακτικότητα και μοντέρνο 
σχέδιο. Οι επάνω τσέπες μπορούν να φιλοξενήσουν διαστάσεις 
σύγχρονου έξυπνου τηλέφωνου και οι ευρύχωρες κάτω τσέπες είναι με 
φερμουάρ για επιπλέον ασφάλεια. Τα έξυπνα τεχνικά χαρακτηριστικά 
περιλαμβάνουν αντανακλαστικό σειρίτι και τρουκ ρυθμιζόμενο 
στρίφωμα. 

  Kingsmill   65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι   300g 

  Μαύρο/Γκρί Γραφίτη, Πράσινο/ Μαύρο, Σκούρο Μπλε/βαθύ 
θαλασσί, Μπλε ανοιχτό/Μπλε σκούρο, Γραφίτη γκρι/Μαύρο 

 Ανθεκτικό ύφασμα με εξαιρετική απόδοση στο πλύσιμο 

 Κορυφαία  

 Ανακλαστικό Ρέλι 

 Τσέπες με φερμουάρ 

 Μανσέτες ρυθμιζόμενες με 
τρούκ 

 Διπλο-ραμμένες ραφές 



TEXO 300

  TX36   Munich  Παντελόνι    

 Το TX36 παντελόνι είναι κομψό και πρακτικό με ένα πιο 
σύγχρονο στυλ. Το ύφασμα ανθεκτικό 300γρ εξασφαλίζει 
άριστη αντίσταση σε τριβή και έχει ανθεκτικότητα. Αρκετά 
βολικές τσέπες παρέχουν ασφαλή αποθήκευση. 

  Kingsmill   65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι   300g 

  Μαύρο/Γκρί Γραφίτη, Σκούρο Μπλε/βαθύ 
θαλασσί, Μπλε ανοιχτό/Μπλε σκούρο , 
 Πράσινο/ Μαύρο ,  Γραφίτη γκρι/Μαύρο 

 Eυρωπαϊκός Σχεδιασμός Κορυφαίος στην Αγορά 

 Κλείσιμο με γάντζο και μπάρα 

 Διαθέσιμα σε μια εξαιρετική 
ποικιλία από εταιρικά χρώματα 

 Τσέπες Επιγονατίδων 

 Ελαστική Μέση πίσω 

 Ανακλαστικό Ρέλι 

 Τσέπη 
τηλεφώνου 

 Θηλιά για σφυρί 

 Τσέπη διπλού 
Κανόνα 



TEXO 300

  TX32  

  Reg

  Black/Graphite Grey   S - 3XL 

  Graphite Grey/Black   S - 3XL 

  Epic Royal/Dark Navy   S - 3XL 

  Dark Navy/Epic Royal   S - 3XL 

  Bot t le Green/Black   S - 3XL 

TX32

TX33

TX36 TX37

TX39

 Έξυπνη λειτουργία 

 Κλείσιμο με γάντζο και μπάρα 

 Τσέπες Επιγονατίδων 

 Ελαστική Μέση πίσω 

 Τσέπη τηλεφώνου 

 Θηλιά για σφυρί 

 Τσέπη διπλού Κανόνα 

 Dresden  Παντελόνι    
 Αυτό το δυνατό παντελόνι είναι κομψό και ανθεκτικό. Ισχυρό 
ύφασμα Οξφόρδης βρίσκεται σε βασικούς τομείς τριβής για να 
προσφέρουν επιπλέον αντοχή. Με τριπλή ραφή και πολλαπλές 
τσέπες το παντελόνι αυτό είναι η ιδανική επιλογή για μια ποικιλία 
χρήσεων. 

  Kingsmill   65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι   300g 
  Μαύρο/Γκρί Γραφίτη, Πράσινο/ Μαύρο, 
Σκούρο Μπλε/βαθύ θαλασσί, Μπλε ανοιχτό/
Μπλε σκούρο, Γραφίτη γκρι/Μαύρο 

 300γρ ενδύματα εργασίας 
πρώτης ποιότητας 



TEXO 300

  TX39  

 Δοκιμασμένο για Αντοχή 

 Τσέπη 
τηλεφώνου 

 Θηλιά για σφυρί 

 Αναμείξτε τα Στυλ 
για την Τέλεια Στολή 

 Bremen  Φόρμα Τιράντα    

 Η Bremen φόρμα με τιράντες, είναι η πιο σκληρή που μπορείτε να πάρετε. Τριπλές ραφές παντού και 300g 
ύφασμα παρέχουν ένα πολύ ανθεκτικό συνδυασμό. Εύκολα πλευρικά ανοίγματα με ρυθμιζόμενο κουμπί 
θέσης διασφαλίζει καθολική εφαρμογή, φανταστική ελευθερία κίνησης και πλήρη ευελιξία. 

  Kingsmill   65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι   300g 

  Μαύρο/Γκρί Γραφίτη, Πράσινο/ Μαύρο, Σκούρο Μπλε/βαθύ θαλασσί, 
Μπλε ανοιχτό/Μπλε σκούρο, Γραφίτη γκρι/Μαύρο 

 Τσέπες 
Επιγονατίδων 

 Ανακλαστικό Ρέλι 



TEXO 300

  TX37  

  Reg
  Black/Graphite Grey   S - 3XL 

  Graphite Grey/Black   S - 3XL 

  Epic Royal/Dark Navy   S - 3XL 

  Dark Navy/Epic Royal   S - 3XL 

  Bottle Green/Black   S - 3XL 

TX33

TX37

TX36

TX32

TX39

 Ποιότητα, στυλ και λειτουργικότητα 

 Κορυφαία  

 Ευρύχωρες τσέπες 

 Ελαστική Μέση πίσω 

 Cologne  Σόρτς     

 Τα Cologne σορτς προσφέρουν σύγχρονο στυλ σε συνδυασμό με την 
πρακτικότητα και την άνεση. Τέλεια ως μια δροσερή εναλλακτική λύση 
σε θερμότερες συνθήκες. 

  Kingsmill   65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι   300g 

  Μαύρο/Γκρί Γραφίτη, Πράσινο/ Μαύρο, Σκούρο Μπλε/βαθύ 
θαλασσί, Μπλε ανοιχτό/Μπλε σκούρο, Γραφίτη γκρι/Μαύρο 

 Τσέπη τηλεφώνου 



  CW10  

TEXO COTTON

NEW
COLOUR

 Οφέλη Ενδυμασίας 
 Por t west  Texo Βαμβάκι  είναι 
μια σειρά ενδυμάτων εργασίας 
αντίθεσης που διατ ίθενται σε 
δύο κερδίζοντες χρωματ ικούς 
συνδυασμούς. Κατάλληλο για 
πολλές αγορές και τελικούς χρήστες 
το διακριτικό σχέδιο είναι η ιδανική 
επιλογή στολής. Το ύφασμα με 
πρωτεύον βαμβάκι παρέχει άνεση 
και η εργονομική σχεδίαση επιτρέπει 
την εύκολη μετακίνηση όταν 
απαιτείται. 

 Μπουφάν Krakow     
 Αυτό το σύγχρονο μπουφάν έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσει τις πιο 
απαιτητικές εργασίες. Ανθεκτικό και πρακτικό έχει όλα τα χαρακτηριστικά 
που απαιτούνται για να εξασφαλιστεί η λειτουργικότητα και άνετη εφαρμογή. 
Κερδίζοντα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν ευρύχωρες κάτω τσέπες για 
τη θέρμανση του χεριού και άφθονο χώρο αποθήκευσης, ελαστικοποίηση 
πλευράς για την ευκολία της μετακίνησης με  hook και loop ρυθμιζόμενες 
μανσέτες. 

   100% Βαμβάκι   260g 

  Μαύρο / Κόκκινο , Γραφίτη γκρι/Μαύρο, 
Μπλε βαθυ/Μπλε ανοιχτό S-3XL 

 Τσέπη στο μανίκι 

 Τσέπη για  Smart 
phone 

 100% βαμβάκι για εξαιρετική άνεση και ανθεκτικότητα 

 Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop  Καλυμμένο άνοιγμα με φερμουάρ 

 Ευρύχωρες τσέπες 

 Οφέλη Υφάσματος 
 Αυτό το βαμβακερό ύφασμα 
Premium κατασκευάζεται με τη 
χρήση ειδικών ινών μεγάλου 
μήκους, οι οποίες δημιουργούν 
ένα ισχυρό αλλά μαλακό υλικό με 
εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση. Η 
υγρασία απορροφάται γρήγορα, που 
επιτρέπει στον χρήστη να αισθάνεται 
πιο δροσερός, πιο στεγνός και πιο 
άνετος. Το ύφασμα είναι πλήρως 
προ -συρρι κ νωμένο και  έχει 
εξαιρετικές ιδιότητες συγκράτησης 
χρώματος.
 



  CW11    CW12  

NEW
COLOUR

NEW
COLOUR

 Poznan  Παντελόνι    

 Το παντελόνι Poznan προσφέρει απόλυτη άνεση για το χρήστη. 
Ιδανικό για πολλές δραστηριότητες, χρήσιμες λειτουργίες 
περιλαμβάνουν πίσω ελαστικοποίηση και τσέπες επιγονατίδων. 
Πολλαπλές τσέπες παρέχουν ασφαλή αποθήκευση και δίδυμες 
ραφές παντού προσθέτουν στην αντοχή αυτού του στυλ νίκης. 

  100% Βαμβάκι   260g 

  Μαύρο / Κόκκινο , Γραφίτη γκρι /Μαύρο, 
Μπλε βαθυ/Μπλε ανοιχτό S-3XL 

 Warsaw  φόρμες με τιράντες    

 Αυτό το στύλ έχει μια σειρά από ηγετικά χαρακτηριστικά, όπως 
πολλαπλές τσέπες και πίσω ελαστικό για ευκολία στην κίνηση. 
Η σύγχρονη εφαρμογή και κομψή σχεδίαση δημιουργεί ένα 
σύγχρονο ένδυμα κατάλληλο για μια ποικιλία θέσεων εργασίας. 

  100% Βαμβάκι   260g 

  Μαύρο / Κόκκινο , Γραφίτη γκρι /Μαύρο, 
Μπλε βαθυ/Μπλε ανοιχτό S-3XL 

 Aντιχαρακτικός Σχεδιασμός - χωρίς να εκτίθενται κουμπιά ή φερμουάρ 

 Δύο πίσω τσέπες 
μπάλωμα 

 Τσέπη διπλού 
Κανόνα 

 Τσέπη Κανόνα 

 Τσέπες Επιγονατίδων 

 Διπλο-ραμμένες 
ραφές 

 Μπατζάκια ρυθμιζόμενα με hook & loop 

 Δύο τσέπες πίσω 

 Ελαστική Μέση πίσω 

 Μπατζάκια 
ρυθμιζόμενα με hook 
& loop 

 Τσέπες Επιγονατίδων 

 Ελαστικοποιημένο πάνελ 
πλάτης 



  KS55    KS51  

4

 Ανθεκτικό ύφασμα στη τριβή 

 Μανσέτες ρυθμιζόμενες με 
hook & loop 

 Τσέπες με φερμουάρ 

 Καπάκι θύελλας μπροστά 

 Δροσερά, Άνετα, ολόπλευρα ρούχα εργασίας 

 Αυτή η σειρά χαρακτηρίζεται από σύγχρονο, φρέσκο ύφος. Τέχνης ρουχισμός εργασίας έχει πολλά 
έξυπνα χαρακτηριστικά, όπως είναι η Oxford ενίσχυση υφάσματος σε βασικά σημεία τριβής και μία 
πολλαπλή τσέπη αποθήκευσης για τα τηλέφωνα και τα εργαλεία. Υψηλότερης ποιότητας υφάσματα  
χρησιμοποιούνται σε αυτή τη σειρά, ώστε τα ενδύματα θα κρατήσουν φρέσκο ύφος   πλύση μετά 
την πλύση.Χρήση ως χωριστά ή φοριούνται μαζί, αυτές οι σειρές είναι η ιδανική λύση ρουχισμού 
εργασίας για μια σειρά επαγγελματιών. 

 Craft Μπουφάν    

 Αυτό το στυλάτο μπουφάν είναι δροσερό,άνετο και 
πρακτκό. Τέλειο για όλες τις εργασίες του βαψίματος 
και του σοβατίσματος, τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα 
περιλαμβάνουν hook και loop προσαρμογή σε μανσέτες και 
στρίφωμα, Oxford ύφασμα για την αντοχή στην τριβή και 
τσέπες ασφαλείας. 

  Kingsmill   65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι   245 g 

  Λευκό / Γκρι  M-XXL 

 Πόλο Craft     

 Αυτό το σύγχρονο πόλο είναι μια μεγάλη προσθήκη στη 
σειρά Craft Workwear. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα 
περιλαμβάνουν ένα δεμένο με ραβδώσεις γιακά και 
μανσέτα για στυλ και μια τσέπη στο στήθος για πρόσθετη 
λειτουργικότητα στο χώρο εργασίας. 

  65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι   210g 

  Λευκό / Γκρι  S-XXL 

 Ευέλικτος ρουχισμός εργασίας για μια σειρά από επαγγελματίες 

 Τσέπη Στήθους 

 Μανσέτες με ραβδώσεις 

 Πλευρικές Τσέπες 

 Πλευρικές Τσέπες 



  KS54    KS56  

KS54
KS56

 Ανακλαστικό Ρέλι 

 Ελαστική πλάτη 

 Τσέπη διπλού 
Κανόνα 

 Δύο πίσω τσέπες 
μπάλωμα 

 Στριφώματα ανθεκτικά στην 
τριβή 

 Η Αντίθεση Oxford προσφέρει μέγιστη αντίσταση σε τριβή 

 Τσέπες Επιγονατίδων 

 Oxford Πολυεστερικό 

 Φέρει τσέπη αντίθετου χρώματος 

 Τσέπη διπλού Κανόνα 

 Δύο πίσω τσέπες μπάλωμα 

 Αντανακλαστικές 
ταμπέλες 

 Ελαφρύ θηλύκι 
σφυριού 

 Ανακλαστικό Ρέλι 

 Πολλαπλές τσέπες 
Αποθήκευσης 

 Πολλαπλές τσέπες 
Αποθήκευσης 

 Craft Παντελόνι    
 Το Craf t  παντελόνι φαίνεται καθαρό 
και έξυπνο και είναι γεμάτο από έξυπνα 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Η βελτιωμένη 
εφαρμογή προσθέτει στην σύγχρονη 
εμφάνιση αυτού του στυλ, ενώ η Oxford 
αντίθεση προσφέρει επιπλέον αντίσταση 
σε τριβή και ολοκληρώνει τη σύγχρονη 
εμφάνιση. 

  Kingsmill   65% Πολυεστέρας, 
35% Βαμβάκι   245 g 

  Λευκό / Γκρι  XS-3XL 

 Craft φόρμα τιράντα    
 Αυτό το στυλ έχει  όλα τα 
χαρακτηριστικά των σύγχρονων 
Τιραντών, συμπεριλαμβανομένης 
μιας νέας βελτιωμένης εφαρμογής. 
Πρ ό σθ ε τ α χαρ ακ τ η ρ ι στ ι κ ά 
περιλαμβάνουν μια ευρύχωρη τσέπη 
στο στήθος και πίσω ελαστικό πάνελ 
για επιπλέον άνεση. 

  Kingsmill   65% 
Πολυεστέρας, 35% 
Βαμβάκι   245 g 

  Λευκό / Γκρι  S-3XL 



  S810  

  S791  

 100% Βαμβάκι για Άνεση και 
Ανθεκτικότητα 

 8 τσέπες για άπλετη 
αποθήκευση 

 Τσέπη 
ασφαλείας με 

φερμουάρ 

 Πρακτικό 
τσαντάκι με 
τσέπη 

 Ελαστικοί  
Ιμάντες 

 Τσέπη Κανόνα 

 Πίσω τσέπη 
μπάλωμα 

 Τσέπες 
Επιγονατίδων 

 Πολλαπλές τσέπες 
Αποθήκευσης 

 Τσέπη διπλού 
Κανόνα 

 Δύο πίσω τσέπες 
μπάλωμα 

 Αυτή η σύγχρονη σειρά θα καλύψει όλες σας τις ανάγκες βαψίματος και σοβατίσματος. Το 
ανθεκτικό βαμβακερό ύφασμα είναι απορροφητικό και είναι προπλυμένο και ημιραφιναρισμένο 
για να εξασφαλίζει ότι αυτά τα ενδύματα διατηρούν το σχήμα τους πλύση μετά από πλύση.Τα 
Ενδύματα έχουν σχεδιαστεί με μια εφαρμογή άνεσης και περιλαμβάνουν αρκετά πρακτικές τσέπες 
για ασφαλή αποθήκευση. 

 Ύφασμα απορρόφησης για Μέγιστη προστασία έναντι των Διαρροών 

 Bolton Φόρμα Τιράντα Βαφέων    
 Από 100% επεξεργασμένο βαμβάκι για προστασία από 
πιτσίλισμα μπογιάς. Τσέπη τιράντας με φερμουάρ, μεγάλη 
τσέπη στήθους, επιγονατίδες, τσέπη ισχίου και κανόνα,ελαστική 
περιοχή πίσω και πλαστικές αντιδιαβρωτικές πόρπες. 

  100% Βαμβάκι,3111, Προπλυμένο 
ημιραφιναρισμένο   305 g

  Λευκό XS-4XL 

 Σόρτς βαφέων     
 Οι καινοτόμες πολυεπίπεδες τσέπες μηρού φιλοξενήσουν 
εργαλεία και τα πινέλα και το πίσω ελαστικό επιτρέπει 
μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων και μια πιο άνετη 
εφαρμογή. Επίσης, περιλαμβάνει δύο χρήσιμες τσέπες 
πίσω. 

  100% Βαμβάκι,3111,Προπλυμένο 
ημιραφιναρισμένο   305 g

  Λευκό S-XXL 



  S817  

XS
 4XL 

 24 

 12 

  G412  

305g

  B195  
72
12

  S827  

 24 

 48 

  B210  

  G912  

 6 

231

 Για πρόσθετα 
χρώματα, 

ανατρέξτε στη 
σελίδα   352

 Για πρόσθετα 
χρώματα, 

ανατρέξτε στη 
σελίδα   354

 Πολλαπλές 
τσέπες 

Αποθήκευσης 

 Προπλυμένο 
ημιραφιναρισμένο 

βαμβακερό ύφασμα 

 Πολλαπλές τσέπες 
Αποθήκευσης 

 Μέση ελαστική κατά το ήμισυ 
 Κλείσιμο με γάντζο και μπάρα 

 Τσέπη Κανόνα 

 Πίσω Τσέπη 

 Παντελόνια Βαφέων    
 Χαρακτηριστικά αυτού του σύγχρονου 
παντελονιού βαφέων η πιο πρόσφατη 
πρωτοποριακή σχεδίαση, έχει μια 
πολυεπίπεδη τσέπη στο μηρό για κινητό 
τηλέφωνο και στυλό. Ενσωματωμένη 
πλευρά, επιγονατίδες, ισχίου και 
βασικλες τσέπες, καλύπτει κάθε ανάγκη 
ενός τεχνίτη και ολοκληρώνεται με 
ελαστική πλάτη για άνεση. 

  100% 
Βαμβάκι,3111,Προπλυμένο 
ημιραφιναρισμένο   305 g

  Κανονικό :  Λευκό XS-4XL 
 Ψηλό :  Λευκό XS-3XL 

 Σακάκι βαφέων    

 Σύγχρονα χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν μια πολυεπίπεδη θωρακική 
τσέπη με τμήματα για κινητό τηλέφωνο και στυλό. Μέση με ελαστικό επιτρέπει την 
πρόσθετη άνεση και την ευκολία της μετακίνησης. 

  100% Βαμβάκι,3111,Προπλυμένο ημιραφιναρισμένο   305 g

  Λευκό S-XXL 

 Βαρύ ύφασμα καλύματος 
καμβά    

(4’ x 12’) (120cm x 360cm) 
(8oz y2, 270g m2)

  100% Βαμβάκι 

  Φυσικό 

 Βαρύ Ριχτάρι Καμβά    

(9’ x 12’) (270cm x 360cm) 
(8oz y2, 270g m2)

  100% Βαμβάκι 

  Φυσικό 

 Πόλο Νάπολι 

  65% Πολυεστέρας , 
35% Βαμβάκι   210g 

  Λευκό   S - 3XL 

 Τσέπες Επιγονατίδων 

 Μανσέτες 
ρυθμιζόμενες με hook 
& loop 

 Μέση με πλαϊνή ελαστικότητα 

 Turin T-Shirt 

  100% Βαμβάκι   195g 

  Λευκό XS-3XL 



  PJ20  

2P J

 Μανίκια αποσπώμενα με φερμουάρ 

 Μετατροπή σε μονωμένο γιλέκο 

 Η επένδυση μπορεί να αφαιρεθεί

 Δίχρωμο Μπουφάν Pilot     
 Αυτό το σύγχρονο,δίχρωμο τζάκετ είναι κομψό και πρακτικό. Ευπροσάρμοστα 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν αποσπώμενα μανίκια, πολλαπλές τσέπες 
ασφαλείας, αφαιρούμενη γούνας επένδυση και γιακάς. Το ελαφράς βροχής εξωτερικό 
ύφασμα προσθέτει στην εμφάνιση αυτού του παντός καιρού στυλ. 

  60% Βαμβάκι , 40% Πολυέστερ, Αντι-βρόχινο φινίρισμα   240 g

  100% Πολυεστερικό   50 g
  60% Βαμβάκι , 40% Πολυέστερ, Αντι-βρόχινο φινίρισμα   240g 

  Μαύρο / Γκρι , Πράσινο / Μαύρο , Μπλε βαθυ/
Μπλε ανοιχτό, Λευκό / Γκρι  XS-5XL 

 Εξαιρετικά άνετο με επένδυση Γούνας 4 σε 1 Μπουφάν 

 Τσέπη τηλεφώνου 

 Τσέπη στο μανίκι 

 Πλευρικές Τσέπες 
 Μανσέτες με ραβδώσεις  Στριφτό Στρίφωμα  Εξωτερικό Μπουφάν 
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  PJ10  

1

2P J Αποσπώμενα με φερμουάρ 
επένδυση γούνας και γιακάς 

 Εξαιρετικά ευέλικτο είδος για όλες τις εποχές 

 Μπουφάν Pilot     
 Αυτό το στυλ είναι διαθέσιμο σε κλασικά μονόχρωμα χρώματα. Ευέλικτα 
χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν αποσπώμενα με φερμουάρ μανίκια, πολλαπλές 
τσέπες ασφαλείας, αφαιρούμενη επένδυση γούνας και γιακά. Το αντιβρόχινο 
εξωτερικό ύφασμα προσθέτει στην εμφάνιση αυτού του στυλ για όλες τις καιρικές 
συνθήκες. 

  60% Βαμβάκι , 40% Πολυέστερ, Αντι-βρόχινο φινίρισμα   240 g

  100% Πολυεστερικό   50 g
   60% Βαμβάκι , 40% Πολυέστερ, Αντι-βρόχινο φινίρισμα   240g 

  Μαύρο , Μπλέ σκούρο, Κόκκινο  XS-5XL 

 Ύφασμα αντοχής σε 
βροχόπτωση 

 Μανίκια αποσπώμενα με φερμουάρ 

 Μετατροπή σε μονωμένο γιλέκο 

 Η επένδυση μπορεί να αφαιρεθεί 

 Τσέπη 
τηλεφώνου 

 Πλεχτό ραβδωτό 
στρίφωμα 

 Μανσέτες με ραβδώσεις  Εξωτερικό Μπουφάν 



  S862  

 Οφέλη Ενδυμασίας 
 Άνεση και λειτουργικότητα αποτελούν την εμφάνιση της σειράς δράσης. Αυτά τα στυλ γίνονται από 
ποιότητας  Kingsmill ύφασμα, και διαθέτουν πολλαπλές τσέπες για την ασφάλεια και την άνεση. Κάθε 
στυλ παντελονιού μπορεί να ταιριαστεί με το σακάκι δράσης. 

 Ελέγχονται αυστηρά - απόδοση χωρίς συμβιβασμούς 

 Μέση με πλαϊνή ελαστικότητα 

 Action Μπουφάν      

 Αυτό το κομψό μπουφάν είναι το ιδανικό συνοδευτικό για τη γκάμα μας παντελονιού 
Δράσης. Κομψά και λειτουργικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν την αποθήκευση και 
ευέλικτο ελαστικό πλευρικό για την άνεση. 

  Kingsmill   65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι   245 g 

  Μαύρο , Σκούρο Μπλε S-3XL 

 Τσέπη τηλεφώνου 

 Δαχτύλιος D 

 Τσέπη στο 
μανίκι 



  Short  Reg  Tall  XTall
  Black   30 - 44   26 - 56   28 - 48   30 - 44 

  Dark Navy  28 - 48   26 - 56   28 - 52   30 - 44 

  Royal    30 - 44   30 - 42  

  Olive Green    28 - 46   34 - 44  

  Grey    28 - 46   30 - 42  

245g
 24 

  S887  

26”
56”

235 Τεράστια Επιλογή από Χρώματα, Μεγέθη και Μήκη Ποδιού 

 Διαθέσιμα σε 4 μήκη μηρού 

 Παντελόνια Action    
 Ανώτερη άνεση και λειτουργικότητα είναι η μορφή των παντελονιών 
Act ion. Το μυστικό της δημοτικότητας αυτού του στύλ είναι η 
εξαιρετική τιμή, μια τεράστια επιλογή των χρωμάτων και ένα ευρύ 
φάσμα από επιλογές μεγέθους και μήκους. Φτιαγμένο από ποιότητος 
πολυ-βαμβάκι,τα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν πολλαπλές τσέπες 
με φερμουάρ, ενισχυμένο ύφασμα στον καβάλο και στις περιοχές του 
γονάτου με την πρόσθετη δυνατότητα να φιλοξενήσουν επιγονατίδες. 
Ένας αληθινός ηγέτης της αγοράς. 

  Kingsmill   65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι   245 g 

  Μαύρο ,  Σκούρο Μπλε ,  Γκρι ,  Λαδί ,  Μπλε Ανοιχτό 

 Δύο πίσω τσέπες με φερμουάρ 

 Δύο πίσω τσέπες με φερμουάρ 

 Τσέπες 
Επιγονατίδων 

 11 Τσέπες για άπλετη 
αποθήκευση 

 Μαύρο 

 Σκούρο Μπλε 

 Μπλε Ανοιχτό 

 Λαδί 

 Γκρι 



  S889  

NEW
COLOUR

  S787  

 Εργατική Ενδυμασία για όλες τις Εποχές 

 Μέση με πλαϊνή ελαστικότητα 

 Δύο τσέπες πίσω 

 Τσέπες με φερμουάρ 

 Πλευρικές Τσέπες 

 Μέση ελαστική κατά το ήμισυ 

 Καλυμμένο άνοιγμα με 
φερμουάρ 

 Άνεση αφής, εκπλητκίκο φινίρισμα υφάσματος 

 Τσέπες με φερμουάρ 

 Action κοντό παντελόνι     
 Αυτά τα δημοφιλή σορτς προσφέρουν πολλαπλό χώρο 
αποθήκευσης και είναι ραμμένα διπλά-στις ραφές για 
μεγαλύτερη αντοχή. Η ζώνη μέσης είναι ελαστική στο πίσω 
μέρος για την ελεύθερη κυκλοφορία. 

  Kingsmill   65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι   245 g 

  Μαύρο  XS-4XL ,  Γκρι  S-XXL ,  Σκούρο Μπλε S-4XL 

 Action κλασσικό παντελόνι- Texpel τελείωμα    
 Εάν χρειάζεστε φερμουάρ για λόγους ασφάλειας, αλλά 
εξακολουθείτε να χρειάζεστε πολλαπλό αποθηκευτικό χώρο,το 
S787 είναι η τέλεια επιλογή. Το ένδυμα αυτό προσφέρει επίσης 
ένα Texpel σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα για την ενισχυμένη 
προστασία. 

  65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι, 
φινίρισμα ροδάκινο   160 g

  Μπλέ σκούρο S-3XL 

 Τσέπη τηλεφώνου 

 Ελαφρύ- Ιδανικό για θερμότερα κλίματα 

 Σχεδιασμός 
κατά των 
γδαρσίματων 



 24 

  C887  

 24 

  C387  

245g 290g

237 Εξαιρετική Αντοχή σε τριβή και Δύναμη 

 Τσέπες 
Επιγονατίδων 

 Τσέπες 
Επιγονατίδων 

 Μέση ελαστική κατά το ήμισυ  Ελαστική Μέση πίσω 

 Πλευρική 
Τσέπη 

 Πλευρικές 
Τσέπες 

 Τσέπες με φερμουάρ 

 Δύο πίσω τσέπες με φερμουάρ 
 Δύο πίσω τσέπες με 

φερμουάρ 

 Εργατικό παντελόνι με ελαστική μέση     
 Το C887 έρχεται με την προσθήκη της ελαστικότητας στη 
μέση. Αυτό επιτρέπει ακόμη μεγαλύτερη άνεση και ευκολία 
κινήσεων. 

  Kingsmill   65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι   245 g 

  Κανονικό :  Μαύρο S-3XL ;  Ψηλό :  Μαύρο S-3XL 

 Παντελόνι με φόδρα     
 Για επιπλέον ζεστασιά και άνεση, πλεκτή νάιλον φόδρα έχει προστεθεί 
στο δημοφιλές Παντελόνι δράσης μας. Με τις τσέπες επιγονατίδων και τη 
διπλή- ενίσχυση στην έδρα και τις περιοχές του γονάτου, την άνεση και 
την αντοχή να εξασφαλίζονται ανά πάσα στιγμή. 

  Kingsmill   65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι   190g 

  100% νάυλον, πλεκτή βουρτσισμένη 
θερμική επένδυση   100 g

  Κανονικό : Μαύρο ,  Σκούρο Μπλε XS-3XL 
 Ψηλό :  Μαύρο ,  Σκούρο Μπλε S-XXL 

 Εσωτερική ξυσμένη 
θερμική φόδρα 

 ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ 



  C721    C711  

 Ποιοτικά Υφάσματα, Μοντέρνος Σχεδιασμός 

 Εσωτερικές τσέπες επιγονατίδων 

 Μεγάλες τσέπες 
στο πλάϊ του μηρού 

 Μεγάλες τσέπες στο 
πλάϊ του μηρού 

 Εσωτερικές τσέπες 
επιγονατίδων 

 Κλείσιμο με γάντζο και μπάρα 

 Κλείσιμο με γάντζο και μπάρα 
 Δύο πίσω τσέπες μπάλωμα 

 Δύο πίσω 
τσέπες 

μπάλωμα 

 ΥΦΑΝΤΟ 
ΕΦΑΡΜΟΣΤΟ 

 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΤΣΕΠΕΣ 

 Παντελόνι Compat Στενής Γραμμής 

 Αυτό το παντελόνι Compat στενής γραμμής προσφέρει μια φανταστική 
φόρμα για το απόλυτο παντελόνι εργασίας της σύγχρονης εποχής. 
Κατασκευασμένο από το ανθεκτικό, προ-συρρικνωμένο ύφασμα 
Kingsmill, το Παντελόνι Combat είναι κατασκευασμένο για να αναλαμβάνει 
τις πιο δύσκολες εργασίες. Πολλαπλές χρήσιμες τσέπες παρουσιάζονται 
με hook και loop καπάκια για πρόσθετη ασφάλεια. Διαθέτει ανακλαστική 
επένδυση στο εσωτερικό τελείωμα για βελτιωμένη ορατότητα. 

  Kingsmill   65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι   245 g
  Μαύρο , Σκούρο Μπλε 28-46 

 Παντελόνι Combat με Επιγονατίδα  
 Αυτό το ένδυμα απεικονίζει όλο το αρχικό στυλ του 
παντελονιού εργασίας της σύγχρονης ημέρας. Αυτή η 
ενημερωμένη έκδοση έχει το πλεονέκτημα εσωτερικές τσέπες 
επιγονατίδων. Κατασκευασμένο από το ανθεκτικό μας, προ-
συρρικνωμένο Kingsmill ύφασμα, το Combat Παντελόνι είναι 
κατασκευασμένο για να αναλάβει τις πιο δύσκολες θέσεις 
εργασίας. Πολλαπλές τσέπες χρησιμότητας παρουσιάζονται 
με καπάκια hook και loop για πρόσθετη ασφάλεια. 

  Kingsmill   65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι  
 245 g 

  Μαύρο , Σκούρο Μπλε 28-46 

 Ανακλαστική επένδυση στο 
εσωτερικό του στριφώματος για 

αυξημένη ορατότητα 



  S232  

4

  S231  

SLIM FIT SLIM FIT

SLIM FIT

 Κλείσιμο με γάντζο και 
μπάρα 

 Πληροφίες Υφάσματος 
 Η Portwest strech είναι ένα απόλυτο βαμβακερό ελαστικό ύφασμα. Ένα μείγμα από 98% βαμβάκι και 2% ελαστάν παρέχει 
την απόλυτη άνεση και ευελιξία. Η υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι δίνει μια εξαιρετικά μαλακή λαβή, και η προστιθέμενη 
ελαστάνη παραδίδει ευκολία κίνησης. Οι μακρές συνεχείς ίνες που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία κατασκευής παρέχουν 
αντοχή, εξαιρετική αντιβακτηριακή αντοχή και ένα εξαιρετικό φινίρισμα. Αυτό το ύφασμα έχει βαθμολογία UPF των 50+ να 
εμποδίσει 98% της υπεριώδους ακτινοβολίας. 

 Slim Chino Ελαστικό Παντελόνι 

 Αυτό slim  t Ελαστικό Chino Παντελόνι είναι η τέλεια ενιαία λύση. 
Προσφέρει ένα σύγχρονο slim  t σε ένα δυναμικό ελαστικό βαμβακερό 
twill ύφασμα. Το ελαστικό ύφασμα δίνει την απόλυτη άνεση και ελευθερία 
κινήσεων. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν πλαϊνές 
τσέπες, μία πίσω κουμπωμένη τσέπη και ασφάλιση με γάντζο και κλείσιμο 
μέσης. Πολύ ανθεκτικό με διπλές ραφές σε όλο και  bar-tacked σε όλα τα 
σημεία πίεσης. 

  98% βαμβάκι, 2% ελαστάν   255g 
  Μαύρο , Σκούρο Μπλε 28-46 

 Τεντώστε Slim παντελονιών Combat 

 Αυτό slim  t τέντωμα του παντελονιού έχει όλα τα χαρακτηριστικά 
ενός στυλ φορτίου με το πλεονέκτημα της δυναμικής stretch βαμβάκι 
twill ύφασμα. Αυτό ελαστικό ύφασμα δίνει την απόλυτη άνεση και 
ελευθερία κινήσεων. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν 
πολλαπλές τσέπες χρησιμότητα και μια κρυφή γάντζο και το μπαρ 
στερέωσης της μέσης. Με δύο ραφές σε όλο και μπαρ-κολλώδη σε όλα 
τα σημεία πίεσης αυτή του παντελονιού είναι εξαιρετικά ανθεκτικό. 

  98% βαμβάκι, 2% ελαστάν   255g 
  Μαύρο , Σκούρο Μπλε 28-46 

 Για επιπλέον Ασφάλεια Γυρίστε το Στρίφωμα ώστε να 

Αποκαλυφθεί το Ανακλαστικό Στοιχείο 

 Μεγάλες τσέπες 
στο πλάϊ του 
μηρού 

 Ευελιξία με Πρόσθετα Ελαστικά

 

 Ανακλαστική επένδυση στο 
εσωτερικό του στριφώματος για 

αυξημένη ορατότητα 



  C701    S790  

 Φαίνεται Θαυμάσιο, Δουλεύει σκληρά 

 Δύο πίσω τσέπες μπάλωμα 

 Πλευρικές 
Τσέπες 

 Δύο πίσω τσέπες μπάλωμα 

 Δαχτύλιος D 

 Αυτή η σειρά προσφέρει μια επιλογή 
του στυλ πολλαπλών χρήσεων. Κάθε 
διακεκριμένο παντελόνι ενσωματώνει 
αρκετές βολικές τσέπες, παρέχοντας 
ασφάλεια και ευκολία. Το Kingsmill 
ύφασμα είναι ανθεκτ ικό, αλλά 
δροσερό και άνετο. 

 Πολλαπλές τσέπες Αποθήκευσης 

   Combat  
 Συλλογή 

 Παντελόνι Compat     
 Αυτό το ένδυμα απεικονίζει όλα τα 
γνήσια στυλ του σύγχρονου παντελονιού 
εργασίας. Κατασκευασμένο από 
ανθεκτικό ύφασμα Kingsmill , το 
παντελόνι Combat είναι φτιαγμένο για 
να αναλάβει τις πιο δύσκολες εργασίες. 
Οι πολλαπλές τσέπες βοηθητικών 
συσκευών παρουσιάζονται με καπάκια 
Hook και Loop για πρόσθετη ασφάλεια. 

  Kingsmill   65% Πολυεστέρας, 
35% Βαμβάκι   245 g

  Μαύρο ,  Πράσινο 
μπουκαλιού ,  Σκούρο 
Μπλε ,  Γκρι ,

 Combat σόρτς    
 Η μισή ζώνη ελαστική, που συμπληρώνεται 
με βρόχους ζώνης, ενισχύουν την άνεση 
αυτού του σύγχρονου στυλ. Διπλο -ραμμένες 
ραφές δίνουν μια εύρωστη εμφάνιση και 
ανθεκτικότητα στο ένδυμα. 

   Kingsmill    65% Πολυεστέρας, 
35% Βαμβάκι   210g 

  Μαύρο , Γκρι  S-XXL , 
 Σκούρο Μπλε XS-3XL 



  Reg  Tall

  Black   76 - 112   76 - 112 
  Bott le Green   76 - 112   80 - 100 

  Maroon   76 - 112  
  Navy   72 - 116   72 - 116 

  S891    C703    S987  

 Δημιουργήθηκαν για το σημερινό Εργασιακό Περιβάλλον 

 Τσέπη διπλού 
Κανόνα 

 Πολλαπλές τσέπες Αποθήκευσης  Τσέπη βάθους 

 Δύο τσέπες πίσω 

 Ελαστική Μέση πίσω  Τσέπες πλευρικής πρόσβασης  Δύο τσέπες πίσω 

 Πολλαπλές τσέπες Αποθήκευσης 

 Τσέπες 
Επιγονατίδων 

 Τσέπες 
Επιγονατίδων 

 Δαχτύλιος D 

 Bradford παντελόνια    
 Με μια πληθώρα από έξυπνα χαρακτηριστικά, 
το παντελόνι Μπράντφορντ είναι μεταξύ των 
καλύτερων στην αγορά. Τα poly-βαμβακερό 
ύφασμα είναι σκληρό-φορώντας και πολύ άνετο 
και οι γενναιόδωρου μεγέθους τσέπες είναι 
ιδανικές για εργαλεία και τιμαλφή. 

  Kingsmill   65% Πολυεστέρας, 
35% Βαμβάκι   245 g

  Μαύρο ,  Πράσινο μπουκαλιού , 
 Βυσσινί καφέ ,  Μπλέ σκούρο 

 Combat Παντελόνι Εργασίας     
 Τα παντελόνια εργασίας είναι σχεδιασμένα 
για να αντέχουν τη φθορά λόγω χρήσης. 
Η ισχυρή, στιβαρή κατασκευή του 
παντελονιού είναι δημοφιλής μεταξύ των 
επαγγελματιών που αναζητούν ένα μακράς 
διαρκείας, χωρίς ταλαιπωρία ένδυμα.
Το πολυεστερικό-βαμβάκι ύφασμα είναι 
εξαιρετικά άνετο για να φορεθεί και πλένετε 
καλά. Οι μεγάλες τσέπες δράσης είναι μια 
μοντέρνα προσθήκη. 

  Kingsmill   65% Πολυεστέρας, 
35% Βαμβάκι   245 g

  Σκούρο Μπλε XS-3XL 

 Παντελόνια με Πολλές Τσέπες    
 Αυτό το βαρέων καθηκόντων παντελόνι 
είναι ιδανικό για τις σκληρότερες συνθήκες 
εργασίας. Οι ραφές είναι τριπλό-ραμμένες 
για δύναμη και η τσέπη στο μηρό προσθέτει 
στην εμφάνιση. Η ελαστική μέση και η τσέπη 
μηρού προσθέτουν στην εμφάνιση. Οι τσέπες 
επιγονατίδων εξασφαλίζουν ότι η άνεση του 
χρήστη είναι μια προτεραιότητα. 

   65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι   
    300g  

  Κανονικό :  Μπλέ σκούρο S-3XL 
 Ψηλό :  Μπλέ σκούρο S-XXL 



  2860  

  2885    2085  
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  Reg  Tall
  Black   28 - 46   30 - 44 

  Bott le Green   28 - 46   32 - 40 

  Graphite   30 - 44   32 - 40 

  Navy   26 - 52   28 - 46 

  Royal   28 - 44   32 - 40 

  Reg  Tall
  Navy   28 - 48   28 - 44 

  Bott le Green   32 - 46  

  Royal   30 - 44  

  Black   30 - 46   32 - 42 

 Μοντέρνο Στυλ με 
Ρέλι Αντίθεσης 

 Εξαιρετική Διατήρηση της Βαφής και Πλήρως προ-συρρικνωμένο 

 Τσέπη βάθους  Τσέπη βάθους 

 Ραμμένο στην κεντρική μπροστινή ραφή 
 Ραμμένο στην κεντρική μπροστινή ραφή 

 Κλείσιμο με γάντζο και μπάρα  Κλείσιμο με γάντζο και μπάρα 

 Τσέπη στο μανίκι 

 Μέση με πλαϊνή ελαστικότητα  Μανσέτες ρυθμιζόμενες με τρούκ 

 Τσέπη τηλεφώνου 

 Κρυφό μπροστινό με τρούκ 

 Κλασικό σακάκι εργασίας    

 Αυτό το έξυπνο σακάκι έχει 
διάφορες τσέπες για αποθήκευση και 
τελειώματα με χρωματική αντίθεση. 
Ελαστικοποίηση μέσης παρέχει άνεση 
και ευκολία κινήσεων. 

  Fort is   65% Πολυέστερ 
, 35% Βαμβάκι   245g 

  Μπλέ σκούρο, Μπλε 
Ανοιχτό S-XXL 

 Preston παντελόνια    

 Αυτό το κλασικό στυλ είναι 
ανθεκτικό και άνετο με ραμμένη 
μπροστά πτυχή η οποία 
προσθέτει στην επαγγελματική 
εμφάνιση. Τα χαρακτηριστικά του 
περιλαμβάνουν δύο πλαϊνές τσέπες 
και μια πίσω τσέπη με καπάκι. 

  Fort is   65% Πολυέστερ, 
35% Βαμβάκι   245g 

  Μαύρο ,  Πράσινο 
μπουκαλιού ,  Γραφίτη , 
 Μπλέ σκούρο , 
 Μπλε Ανοιχτό 

 Wakefield Παντελόνια    

 Κατασκευασμένα από ανθεκτικό 
πολυ/ βαμβακερό ύφασμα, 
τα παντε λόνι α Wake el d 
προσφέρουν άνεση και αντοχή. 
Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα 
περιλαμβάνουν μια ραμμένη 
μπροστινή πτυχή και κλείσιμο με 
γάντζο. 

  Fort is    65% Πολυέστερ, 
35% Βαμβάκι  300g

  Μπλέ σκούρο ,  Μαύρο , 
 Πράσινο μπουκαλιού , 
 Μπλε Ανοιχτό 



  C876    C875  

  Reg  Tall
  Navy   S - 4XL   M - XXL 

  Royal   S - 3XL  
  Red   S - XXL  

  C820  
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 Τσέπες 
Επιγονατίδων 

 Fortis ύφασμα είναι 65% πολυεστέρας 35% βαμβάκι και διατίθεται σε δύο βάρη? 245g και 
300g. Αυτό το μείγμα προσφέρει αντοχή, προστασία και εξαιρετική άνεση του χρήστη. 
Η βαθμολογία UPF 50+ μπλοκάρει το 98% της υπεριώδους ακτινοβολίας. Η Fort is έχει 
κατασκευαστεί με υψηλές προδιαγραφές και είναι η πρακτική επιλογή για όλες τις ανάγκες 
ρουχισμού της εργασίας σας. 

 Πίσω τσέπη 
μπάλωμα 

 Ελαστική Μέση 
πίσω 

 Τσέπη Κανόνα 

 Τσέπη διπλού Κανόνα 

 Ευρύχωρες τσέπες 

 Τιράντα 9 τσέπες    
 Αυτό το δημοφιλές στυλ έχει 
σχεδιαστεί για την εξυπηρέτησή 
σας.Μία διπλή τσέπη κανόνα και 
πολυεπίπεδη τσέπη στο στήθος 
είναι μεταξύ των πολλών πρακτικών 
λύσεων αποθήκευσης. Πίσω ελαστικό 
πάνελ προσφέρει άνεση και ευκολία 
κινήσεων. 

  Fort is   65% Πολυέστερ 
, 35% Βαμβάκι   245g 

  Μπλέ σκούρο S-3XL, 
Μπλε Ανοιχτό S-XXL 

 Burnley Τιράντα    
 Αυτή η κομψή φόρμα με τιράντες είναι διαθέσιμη σε 
μια σειρά από μοντέρνα χρώματα. Βολικές επιλογές 
αποθήκευσης περιλαμβάνουν μια κρυφή τσέπη στο 
στήθος με φερμουάρ και μια τσέπη κανόνα. Πίσω 
ελαστικό πάνελ προσφέρει όλη την ημέρα άνεση. 

  Fort is   65% Πολυέστερ , 
35% Βαμβάκι   245g 

  Μπλέ σκούρο ,  Μπλε Ανοιχτό  

  Κόκκινο 

 Premium ρουχισμός στη πιο ανταγωνιστική τιμή 

 Υγειονομικής περίθαλψης 
χιτώνας 
 Αυτός ο ανδρικός χιτώνα της υγειονομικής 
περίθαλψης είναι κατασκευασμένος από 
υψηλής ποιότητας Kingsmill ύφασμα. Τα 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν 
αιχμή άκρη κολάρου με κρυφό φερμουάρ στο 
μπροστινό μέρος, μια τσέπη ψαλίδι στο στήθος 
και δύο κάτω τσέπες. Το μίγμα από βαμβακερό 
ύφασμα και πολυεστέρα θα διατηρήσει φρέσκια 
πλύση και εμφάνιση μετά το πλύσιμο. 

   Kingsmill    65% Πολυεστέρας, 
35% Βαμβάκι ,  210g 

  Μπλέ σκούρο, Λευκό S-3XL 

 Πολυέστερ / Βαμβακερή 
Υγειονομικής Περίθαλψης 

Πουκαμίσα 



  C859  

C859

  S710  

  S885  
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S885 S710

 Ανωτέρας Ποιότητας ρουχισμός 

 London παντελόνια    

 Κατ ασκευάζοντ α ι  από υψη λής 
ποιότητας πολυ-βισκόζη ύφασμα, αυτό 
το σύγχρονο παντελόνι προσφέρει 
πλήρη άνεση και στυλ. Δύο πλαϊνές 
τσέπες και μία κουμπωμένη πίσω 
τσέπη παρέχουν άφθονη αποθήκευση. 

  65% Πολυεστέρας , 
35% Βισκόζη   260 g

  Κανονικό :  Μαύρο 28-46  

    Ψηλό :  Μαύρο   32  -44 

 Mayo Παντελόνι   

 Άνεση και  αντοχή είναι τα κύρια 
χαρακ τηριστ ικά του παντ ελονιού. 
Κατασκευασμένο από το υψηλής ποιότητάς 
μας, προ συρρικνωμένο πολύ βαμβακερό 
ύφασμα TradeGuard, το παντελόνι παρέχει 
δύο πλαϊνές τσέπες και μία jet ted πίσω 
τσέπη με κουμπί. Μια ραμμένη ραφή 
ολοκληρώνει το στυλ αυτού του πάντα 
δημοφιλούς ενδύματος. 

  Trade Guard   65% πολυεστέρας, 
35% Βαμβάκι   245g 

  Κανονικό :  Μπλέ σκούρο   72 - 136 

    Ψηλό :  Μπλέ σκούρο   76 - 112 

 Mayo Μπουφάν, Τέσσερις Τσέπες     
 Χαρακτηριστ ικά αυτού του έξυπνου μπουφάν 
περιλαμβάνουν δραστική πλάτη για την άνεση και 
πολλαπλές τσέπες για ευκολία. 

  Trade Guard   65% πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι   
    245g 

  Μπλέ σκούρο S-3XL 

 Η άνεση και η ανθεκτικότητα είναι τα βασικά 
χαρακτηριστικά αυτής της top σειράς πώλησης 
ενδυμάτων εργασίας. Κατασκευασμένο από 65% 
πολυεστέρα 35% βαμβάκι, προ-συρρικνωμένο 
ύφασμα Tradeguard, αυτά τα στυλ παρέχουν άριστη 
διατήρηση του χρώματος και θα κρατήσει το σχήμα 
τους πλύση μετά την πλύση. 

 Καλύπτοντας Όλες τις ανάγκες 
σας για ρουχισμό Εργασίας 

 Τσέπη τηλεφώνου 

 Ενεργή Πλάτη 

 Κρυφό μπροστινό με τρούκ 

 Πίσω Τσέπη  Τσέπη βάθους 



 CHEMICAL 
WORKWEAR 

  CR10  
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  CR12  

EN 13034

 Εξαιρετική Χημική προστασίας και αντίσταση 

 Οφέλη Ενδυμασίας 
 Αυτή η σειρά των χημικών ανθεκτικών ενδυμάτων έχει μια θεραπεία που εφαρμόζεται στο 
ύφασμα, το οποίο προσφέρει εξαιρετική προστασία χημική αντίσταση υγρό. Κλειστές τσέπες 
και στερεώσεις εξασφαλίσει δεν παρουσιάζεται διάβρωση. Εχεί πιστοποιηθεί απο τον ΕΝ , 
κορυφαία απόδοση και εξαιρετική προστασία σε όσους εργάζονται σε βιομηχανίες που 
εκτίθενται σε υγρούς χημικούς κινδύνους.
 

 Ανθεκτικά στις χημικές ουσίες σακάκια 
  EN 13034 ΤΥΠΟΥ 6  PB 

 Αυτό το σακάκι είναι πλήρως πιστοποιημένη με EN13034 και προσφέρει 
εξαιρετική ανώτερο προστασία του σώματος από χημικές ουσίες. 
Κατασκευασμένο σε ένα ανώτερο από βαμβακερό ύφασμα και πολυεστέρα 
που αντιμετωπίζεται για απόλυτη αντοχή. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα 
περιλαμβάνουν ένα ασφαλές μπροστινό στήριγμα και μια κρυφή τσέπη 
κινητού τηλεφώνου. 

   80% Πολυέστερ, 20% Βαμβάκι ,  245g 
  Μπλε ανοιχτό S-3XL 

 Ανθεκτικές στις χημικές ουσίες Φόρμες 
  EN 13034 ΤΥΠΟΥ 6  PB 

 Αυτή η φόρμα προσφέρει προστασία στο άνω και κάτω μέρος του σώματος 
από χημικά. Κατασκευασμένο σε ένα ανώτερο βαμβακιού και και πολυεστέρα 
επεξεργασμένου μείγματος ύφασμα διαγωνάλ γωνίας για απόλυτη αντοχή. Τα 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν ασφαλή κλειστές τσέπες κάτω 
εμπρός και πίσω. Μια ασφαλής μέθοδος κατασκευής εξασφαλίζει μέγιστη 
προστασία για το χρήστη. 

   80% Πολυέστερ, 20% Βαμβάκι ,  245g 

  Μπλε ανοιχτό S-3XL 

 Θηλιά για Ράδιο 

 Πλήρης εξήγηση του EN 13034 πρότυπο στη 
σελίδα  129

 Κρυφό μπροστινό με τρούκ 

 Bartacked σε όλα τα 
σημεία πίεσης 

 Πλευρικές 
Τσέπες 



  C852    C851  
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 Κανονική Ρόμπα    

 Για τους μηχανικούς ή εργασίες στο εργαστήριο, το υπέροχο αυτό ένδυμα θα 
ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις της εργασίας σας. Αεριζόμενο πίσω για την άνεση,η 
ρομπα διαθέτει ένα κρυφό τρούκ μπροστά και συνδυάζει δύο τσέπες κάτω μαζί με 
μια ενιαία τσέπη στο στήθος. Άριστη διατήρηση βαφής και πλήρως προπλυμένη 
ημιραφιναρισμένη, αυτό το  μοντέρνο ρούχο θα διατηρήσει φρέσκια εμφάνιση 
πλύσιμο μετά το πλύσιμο. 

  Kingsmill   65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι   245 g 

  Μπλέ σκούρο S-4XL 

  Λευκό XS-4XL 

 Κανονική ρόμπα   

 Χαρακτηριστικά αυτού του δημοφιλούς στύλ περιλαμβάνουν, ένα 
κρυμμένο μπροστά τρούκ, δύο κάτω τσέπες και μία τσέπη στο 
στήθος. Φτιαγμένο από 100% βαμβάκι, αυτό το υπέροχο ένδυμα 
είναι ανθεκτικό και άνετο. 

  100% Βαμβάκι,3111,Προπλυμένο 
ημιραφιναρισμένο   305 g

  Λευκό XS-3XL 

 Παλτά Εργαστηρίων με Εξαιρετική Αντοχή στη Φθορά 

 Πρακτικά και 
γερά 

 100% Βαμβάκι για 
Άνεση και 

Ανθεκτικότητα 

 ΠΑΝΩΦΟΡΙ 
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  Reg

  Black   S - XXL 

  Bott le Green   S - XXL 

  Navy   XS - 3XL 

  Royal   S - XXL 

  White   XXS - 5XL 

  C865  

 Ιδανικό για βιομηχανικό τομέα υγείας 

 Howie ρόμπα-Texpel φινίρισμα    
 Η ρόμπα Χάουι έχει διάφορα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και έξυπνη 
σχεδίαση. Πλεκτές μανσέτες προσφέρουν προστασία. Δύο κάτω 
επιπλέον τσέπες παρέχουν εύκολη αποθήκευση και μια αριστερή 
θωρακική τσέπη επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση. Το ένδυμα είναι 
προστατευμένο με ένα Texpel φινίρισμα σε νερό και βρωμιά απωθητικό. 

  Kingsmill με φινίρισμα Texpel  
 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι   245 g

  Λευκό XXS-4XL 

 Κανονική ρόμπα    
 Πίσω εξαεριζόμενη για επιπλέον άνεση, αυτό το ευέλικτο παλτό διαθέτει 
ένα κρυφό μπροστά στήριγμα, δύο τσέπες κάτω επίθεμα και μια ενιαία 
τσέπη στο στήθος. 

  Fort is   65% Πολυέστερ , 35% Βαμβάκι   245g 
  Μπλέ σκούρο, Πράσινο μπουκαλιού, Μπλε Ανοιχτό, Μαύρο 
  Λευκό 



  2802  
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  Reg  Tall
  Navy   XS - XXL   M - XXL 

  White   XS - 3XL  

  Royal   S - 3XL  

 Μέση ελαστική 
κατά το ήμισυ 

 Τσέπη Κανόνα 

 Κρυφό μπροστινό με τρούκ 

 Κανονική Φόρμα    
 Αυτή η έξυπνη ολόσωμη διαθέτει μια τσέπη στο στήθος με καπάκι για ασφαλή αποθήκευση και δύο πλαϊνές 
τσέπες. Άνεση, πρακτικότητα και αντοχή είναι εξασφαλισμένα. 

  Fort is   65% Πολυέστερ , 35% Βαμβάκι   245g 

  Μπλέ σκούρο ,  Λευκό ,  Μπλε Ανοιχτό 

 Υπεροχή στην Άνεση της Εργασίας 

 Σκληροφόρετο 
ύφασμα εύκολης 

φροντίδας 

 ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ FORTIS 



  C813  

  Reg  Tall
  Bott le Green   S - XXL  

  Navy   XS - 5XL   S - 3XL 
 Royal   S - 3XL  

  Graphite   S - XXL  
  Black   S - 3XL   M - XXL 

  Red   S - 3XL  

  Orange   S - XXL  

          

      
  

    
    

                     
   

 Liverpool Φόρμα με Φερμουάρ    
 Το προ-συρρικνωμένο, υψηλής ποιότητας ύφασμα συμβάλλει στην επαγγελματική 
εμφάνιση του ενδύματος. Διάφορες τσέπες και μια θηλιά σφυριού συμπληρώνουν το 
κάθε χρήσης στυλ. 

  Kingsmill   65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι   245 g

  Πράσινο μπουκαλιού, Μπλέ σκούρο, Μπλε Ανοιχτό 

  Γραφίτη, Μαύρο, Κόκκινο 

  Πορτοκαλί 

 Ευπώλητη ολόσωμη φόρμα με φερμουάρ 

 Πίσω τσέπη μπάλωμα 

 Τσέπη Κανόνα 

 Τσέπη τηλεφώνου 

 Ενεργή Πλάτη 
 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ/ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ 
ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ 

   
      



  C802    S999    Reg  Tall  XTall

  White   M - XXL   

  Bott le Green   S - 3XL   M - XXL  

  Graphite   S - 3XL   

  Navy   S - 6XL   M - 5XL   M - XXL 

  Royal   S - 5XL   M - XXL  

  Black   S - XXL   M - XXL  

  Red   S - 3XL   

  Reg  Tall

  Bott le Green   S - XXL  

  Navy   XS - 5XL   S - 3XL 

  Red   S - XXL  

  Royal   S - 3XL  

 Τσέπη Κανόνα 

 Τσέπη τηλεφώνου 

 Τσέπη Κανόνα 
 Μέση ελαστική κατά το 
ήμισυ 

 Ελαφρού βάρους 

 Τσέπη Κανόνα 
 Πίσω τσέπη 
μπάλωμα 

 Κρυφό 
μπροστινό με 
τρούκ 

 Σκληροφόρετο Kingsmill Ύφασμα 

 Φόρμα Ολόσωμη Euro Work    
 Χαρακτηριστικά γνωρίσματα αυτής της ανθεκτικής 
ολόσωμης φόρμας περιλαμβάνουν, δύο τσέπες στο 
στήθος, μία τσέπη βασική και ένα κρυφό τρούκ μπροστά. 
Ιδανικό για όλες τις απαιτήσεις της εργασίας σας. 

  Kingsmill   65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι    
    210g 

  Πράσινο μπουκαλιού ,  Μπλέ σκούρο  
 Κόκκινο ,  Μπλε Ανοιχτό 

 Ελαστική Μέση πίσω 

 Διαθέσιμα σε μία Συλλογή απο 
Μοντέρνα Χρώματα 

 Κλασσική Φόρμα    
 Τα χαρακτηριστικά αυτής της δημοφιλούς ολόσωμης 
περιλαμβάνουν,Μία τσέπη στήθους,μία κανόνα και δύο 
πλαϊνές τσέπες. Πίσω ελαστικό παρέχει άνεση όλη την 
ημέρα. 

  Kingsmill   65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι  
 245 g

  Λευκό 

  Πράσινο μπουκαλιού ,  Γραφίτη , 
 Μπλέ σκούρο , Μπλε Ανοιχτό 

  Μαύρο ,  Κόκκινο 

 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ/ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ 
ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ 



  S816    C808   Orkney φόρμα με φόδρα    
 EN 342   0.311M2.K/W B , X, 2, X 

 Συνδυάζοντας κορυφαίο Kingsmill ύφασμα, με πολυεστερικές 
βάτες επένδυσης, αυτό το δυνατό ένδυμα προστατεύει από το 
χειρότερο κρύο. 

  Kingsmill   65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι   245 g
  100% πολυεστερική Βάτα :  200 g

  Μπλέ σκούρο S-3XL 

 Portwest Φόρμα - Texpel SOS Finish    
 Αυτό το εντυπωσιακό ένδυμα προσφέρει υψηλής απόδοσης ύφασμα, 
κορυφαία προστασία και απόλυτη άνεση. Μια επίστρωση Texpel παρέχει 
φινίρισμα απωθητικό νερού και βρωμιάς. Τσέπες με φερμουάρ προσφέρουν 
επιπλέον ασφάλεια. 

  Kingsmill με φινίρισμα Texpel  
 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι   300g 

  Κανονικό :  Μπλέ σκούρο S-3XL 
 Ψηλό :  Μπλέ σκούρο M-XXL 

 Τσέπη 
τηλεφώνου 

 Θηλιά για Ράδιο 

 Τσέπη στο 
μανίκι 

 Ενεργή Πλάτη  Τσέπες με 
φερμουάρ 

 Τσέπη Κανόνα 
 Πίσω τσέπη μπάλωμα 

 Τσέπη διπλού 
Κανόνα 

 Θηλιά για σφυρί 
 Δύο πίσω τσέπες 

μπάλωμα 

 Ενεργή Πλάτη 

 Τσέπη στο μανίκι 

 Εργατική Ενδυμασία για όλες τις Εποχές 

 ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ 



C811

C811

  C811    Reg
  Navy   XS - 4XL 

  Orange   XS - 4XL 

 Βαμβακερή Φόρμα    

 Αυτό η έξυπνη φόρμα προσφέρει την απόλυτη άνεση και προστασία. 
Χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν διπλό ράψιμο παντού, φερμουάρ 
ορείχαλκου και αρκετές ασφαλείς τσέπες. Διαθέσιμη σε μια σειρά από 
μοντέρνα χρώματα. 

  100% Βαμβάκι   260g 

  Μπλέ σκούρο ,  Πορτοκαλί   XS - 4XL 

 Τσέπη Κανόνα 

 7 τσέπες για 
άπλετη 

αποθήκευση 

 100% Βαμβάκι για Άνεση και Ανθεκτικότητα 

 Δύο πίσω τσέπες 
μπάλωμα 

 Πλευρική Πρόσβαση 

 ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΟΛΟΣΩΜΗ 
ΦΟΡΜΑ 



  C814    C812  

 Βαμβακερές ολόσωμες φόρμες για Θερμά κλίματα 

 100% Βαμβακερές Φόρμες 

 Iona  Ολόσωμη Βαμβακερή    
 Αυτή η βαμβακερή ολόσωμη προσφέρει πρακτικότητα και ελαφριά 
άνεση. Αντανακλαστική ταινία παρέχει αυξημένη ορατότητα 
εξασφαλίζοντας την ασφάλεια στο χώρο εργασίας. 

  100% Βαμβάκι   190 g

  Χακί , Μπλέ σκούρο S-XXL 

 Dubai  Φόρμα    
 Αυτή η βαμβακερή Ολόσωμη προσφέρει ελαφριά άνεση για καθημερινή 
χρήση. Με πολλαπλές τσέπες φερμουάρ παντού και μία γενναιόδωρη 
εφαρμογή αυτό το στυλ είναι ιδανικό για όλες τις ανάγκες ρουχισμού εργασίας 
σας. 

  100% Βαμβάκι    190 g

  Χακί , Μπλέ σκούρο S-XXL 

 Τσέπη τηλεφώνου  Θηλιά για Ράδιο 

 Μέση με 
πλαϊνή 
ελαστικότητα 

 Τσέπη Κανόνα 

 Τσέπη Κανόνα 

 Πίσω τσέπη μπάλωμα 
 Τσέπες με 
φερμουάρ 

 Ενεργή Πλάτη 

 Θηλιά για Ράδιο 



  C806    C881  
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 Οφέλη Ενδυμασίας 
 Αυτή η σειρά από έξυπνες δημιουργίες παραδοσιακών σχεδίων έχουν 
κατασκευαστεί χρησιμοποιώντας το δικό μας υψηλών προδιαγραφών 100% 
βαμβακερό,305γρ ύφασμα. 
 Υψηλής ποιότητας υλικά σε συνδυασμό με την άνεση, τη δύναμη και την αντοχή, 
κάνουν αυτά τα ενδύματα μια πρακτική επιλογή για όλες τις ανάγκες ρουχισμού 
εργασίας σας. 

 Τσέπη στυλό 

 Τσέπη Κανόνα 

 Κρυφό μπροστινό με τρούκ 

 Ευρύχωρες τσέπες 

 Τσέπη Κανόνα 

 Ελαστική Μέση πίσω 

 Πίσω τσέπη 
μπάλωμα 

 Ο μεγαλύτερης αξίας βαμβακερός ρουχισμός 

 Βαμβακερή φόρμα    

 Χαρακτηριστικά της κομψής αυτής ολόσωμης περιλαμβάνουν ένα κρυφό 
μπροστά άνοιγμα τρούκ και μία εύχρηστη τσέπη στο στήθος. Το βαμβακερό 
ύφασμα ποιότητας πλένεται καλά και προσφέρει υπέρτατη άνεση. 

  100% Βαμβάκι,3111,Προπλυμένο ημιραφιναρισμένο   305 g

  Μπλέ σκούρο S-3XL 

  Λευκό S-3XL 

 Φόρμα Τιράντα    

 Κατασκευασμένο από την υψηλότερη ποιότητα βαμβακιού, 
αυτό το δημοφιλές στυλ προσφέρει όλη την ημέρα άνεση. 
Άνετα χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν πλευρική 
πρόσβαση, μια τσέπη στο στήθος και πίσω ελαστικά για την 
ευκολία της κίνησης. 

  100% Βαμβάκι,3111,Προπλυμένο 
ημιραφιναρισμένο   305 g

  Μπλέ σκούρο S-4XL 

 ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΕΝΔΥΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 



LOW LINT260g

 24 
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130g

  C803  

 24 

4

 Μέση με πλαϊνή 
ελαστικότητα 

 Τα καλύτερα σε πωλήσεις στη Βιομηχανία χρόνο με το χρόνο 

 Τσέπη Κανόνα 

 Κρυφό μπροστινό 
με τρούκ 

 Πίσω τσέπη μπάλωμα 

 Euro Work βαμβακερή φόρμα    
 Αυτή η ολόσωμη βαμβάκερή προσφέρει διάφορες τσέπες για εύκολη 
αποθήκευση, συμπεριλαμβανομένης μιας τσέπης κανόνα. Ελαστικό πλάι 
παρέχει επιπλέον άνεση και ευκολία στη μετακίνηση. 

  100% Βαμβάκι   260g 
  Κανονικό :  Μαύρο S-3XL, Μπλέ σκούρο XS-3XL 
 Ψηλό :  Μπλέ σκούρο S-XXL 

 Χαμηλό Χνούδι 

 Τσέπη Κανόνα 

 Φόρμα Νάυλον Φερμουάρ     

 Κατασκευασμένη από ελαφρύ ύφασμα νάιλον, αυτή η ευέλικτη 
Ολόσωμη είναι δροσερή και άνετη. Εξέχοντα χαρακτηριστικά 
περιλαμβάνουν μια τσέπη στο στήθος, τσέπη κανόνα και ελαστική 
μέση. 

  100% Νάυλον   130g 

  Μπλέ σκούρο S-4XL 



  F813    S916  

 Ανακλαστικές ταινίες 
προσδίνουν επιπλέον 

ορατότητα 

 Τσέπες Επιγονατίδων 

 Τσέπες με φερμουάρ 

 Δύο πίσω τσέπες 
μπάλωμα 

 Θηλιά για σφυρί 

 Καλυμμένο άνοιγμα με 
φερμουάρ 

 Τσέπη Κανόνα 

 Ελαστική πλάτη 

 Τσέπη 
Στήθους 

 Τσέπη διπλού 
Κανόνα 

 Αντανακλαστική ταινία 

 Πληροφίες 
Υφάσματος 
 Η σειρά ενδυμάτων εργασίας 
Iona χρησι μοποι ε ί  ένα 
Kingsmill 65% πολυεστέρα 
35%βαμβάκι  ύφασμα. Οι 
συνδυασμένες ιδιότ ητ ες 
των ινών αυτών παρέχουν 
απορρόφηση, άνεση και 
αντοχή, το ιδανικό ύφασμα για 
ρουχισμό εργασίας. 

 Οφέλη Ενδυμασίας 
 Η σειρά ΙΟΝΑ συνδυάζει 
πρακτικό σχεδιασμό και 
χρώματα με ανακλαστικές 
λωρ ί δες που δ ί νουν 
επιπλέον ορατότητα σε 
συνθήκ ες εξωτ ερ ι κού 
χώρου.Τα ενδύματα έχουν 
εύκολη εφαρμογή και έχουν 
μια σειρά από πρακτικά 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα 
συμπεριλαμβανομένης 
ελαστ ικότητα μέσης και 
πολλαπλές τσέπες. 

 Iona Φόρμα    
 Ασφάλεια και άνεση είναι τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής 
της νέας φόρμας. Τα χαρακτηριστικά της περιλαμβάνουν 
τσέπες επιγονατίδων, δραστική πλάτη και ρυθμιζόμενες 
μανσέτες. Αυτά συμπληρώνουν τις λειτουργικές τσέπες 
και βρόχο σφυριού. Hi-Vis αντανακλαστική ταινία στο 
στήθος, τα χέρια και τα πόδια. 

  Kingsmill   65% Πολυεστέρας, 
35% Βαμβάκι   245 g

  Μαύρο  S-3XL ,  Μπλέ σκούρο S-4XL 

 Iona τιράντα    
 Η Iona φόρμα τιράντα, προσφέρει 
άνεση, ασφάλεια και λειτουργικότητα. 
Χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν ευρύχωρη 
θωρακική τσέπη, διπλή τσέπη κανόνα και 
αντανακλαστική ταινία. 

  Kingsmill   65% Πολυεστέρας, 
35% Βαμβάκι   245 g

  Μπλέ σκούρο S-3XL, 
Μαύρο M-XXL 

 Βελτιωμένη ορατότητα για μέγιστη ασφάλεια 

 Θηλιά για Ράδιο 
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  Reg  Tall
  Dark Navy   XS - 4XL   S - XXL 
  Black   S - XXL  
  Bottle Green   S - XXL  

 Τσέπη Κανόνα 

 Τσέπη βάθους 

 Ελαστική Μέση πίσω 

 Τσέπες Επιγονατίδων 

 Πολλαπλές 
τσέπες 
Αποθή-
κευσης 

 Αντανακλα-
στική ταινία 

 Ελαστική Μέση πίσω 

 Βαλλιστικό ύφασμα Ανθεκτικό στη 
τριβή 

 Αντανακλαστική ταινία 

 Δύο πίσω τσέπες μπάλωμα 

 Iona Πόλο    
 Αυτό το μοντέρνο μπλουζάκι Πόλο ενσωματώνει θεατότητας αντανακλαστική 
ταινία για να κάνει τον φέροντα πιο ορατό. Το άνετο ύφασμα έχει ανώτερες 
ιδιότητες ύγρανσης έτσι η υγρασία απομακρύνεται γρήγορα από το σώμα - 
ιδανικό για ζεστές συνθήκες. 

  100% πολυεστέρας, πλεχτό   155g 

  Μαύρο  S-XXL  ,  Μπλέ σκούρο S-5XL 

 Φούτερ Iona    
 Μια πολύτιμη προσθήκη στη σειρά Iona, αυτό το κομψό πουλόβερ 
συνδυάζει την άνεση και την ασφάλεια στο εργασιακό περιβάλλον. Η Hi-Vis 
αντανακλαστική ταινία εξασφαλίζει ότι ο χρήστης είναι πιο ορατός, ενώ το 
ύφασμα που συνδυάζει πολυεστέρα και βαμβάκι παρέχει άνεση, ζεστασιά 
και αντοχή. 

  65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι   300g 

  Μαύρο, Μπλέ σκούρο   S  -3XL 

 Iona παντελόνι 
ασφαλείας    
 Μια πληθώρα χρήσιμων 
χαρακτηριστικών καθιστούν 
το νέο παντελόνι Ασφάλειας 
Io n a μ ι α  δη μο φ ι λή 
επιλογή για τους εργάτες 
στις τοποθεσίες όπου η 
ορατότητα είναι απαραίτητη.
Το σκληρό ύφασμα και 
τσέπες επιγονατίδων κάνουν 
αυτό το στυλ ιδανικό για 
καθημερινή χρήση στα 
περισσότερα περιβάλλοντα.
Το γενναιόδωρο μέγεθος σας 
κρατά άνετα και ανεμπόδιστα 
στην εργασία σας. 

  Kingsmill   65% 
Πολυεστέρας, 35% 
Βαμβάκι   245 g

  Σκούρο Μπλε, 
Μαύρο, Πράσινο 
μπουκαλιού 

 Παντελόνια 
βαλλιστικά    
 Αυ τό τ ο στ υλ ε ί ναι 
κατασκευασμένο από άριστης 
ποιότητας πολυ-βαμβάκι . 
Βαλλιστικών νάιλον φάσες στα 
εξωτερικά πόδια προσφέρουν 
μέγιστη προστασία από γυαλί, 
τσίγκινα δοχεία και άλλα 
επικίνδυνα υλικά, κάνοντας 
αυτό το παντελόνι ένα νικητή 
για τους εργαζομένους 
στα απορρ ίμματα. Δύο 
αντανακλαστ ικές ταινί ες 
γύρω από το κάτω τμήμα του 
ποδιού παρέχουν επιπλέον 
ασφάλεια, εξασφαλίζοντας την 
ορατότητα. 

  Kingsmill   65% 
Πολυεστέρας, 35% 
Βαμβάκι   245 g

  Πράσινο 
μπουκαλιού S-XXL , 
 Μπλέ σκούρο S-3XL , 
 Μαύρο  S-3XL 

 Αναμείξτε τα Στυλ για την Τέλεια Στολή 



  CH12  

EN 381

S T A N D A R D

 Μέση ελαστική κατά το 
ήμισυ 

 Τσέπη διπλού Κανόνα 

 Πλευρικές Τσέπες 

 Καλυμμένο άνοιγμα με φερμουάρ 

 Επιγονατίδα με κλειδαριά και 
επιγονατίδα με ρυθμιστή μήκους 

 Δύο κουμπότρυπες στο 
τέλος της πλευρικής 
ραφής στο πόδι 

 Εννέα Επίπεδα Προστασίας για Ασυμβίβαστη Ασφάλεια 

 EN 381-5 : 1995 
 Τα προϊόντα προστασίας έχουν 
δοκιμαστεί σύμφωνα με EN 381-
5:1995 για απόδοση κλάσης 1. 
EN381-5:1995 πιστ οποιημένα 
ρούχα είναι σχεδιασμένα για να 
παρέχουν προστασία στα κάτω 
άκρα κατά την τυχαία επαφή με μια 
μηχανή φορητού αλυσοπρίονου 
(προστασία σε γραμμικές ταχύτητες 
Αλυσοπρίονου έως και 20 m/s). 

 Οφέλη Ενδυμασίας 
 Η σειρά Αλυσοπρίονου είναι σχεδιασμένη 
για μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Η σειρά 
σχεδιάστηκε για ακραίες καιρικές συνθήκες 
και ενσωματώνει τα τεντωμένα υφάσματα σε 
βασικούς τομείς για μεγαλύτερη ευελιξία. Με 
αδιάβροχο φινίρισμα και πρακτικές τσέπες, αυτό 
το ολοκαίνουργιο σχέδιο θα σας δώσει καλή 
εμφάνιση και αίσθηση δροσιάς την ίδια στιγμή. 

 Πληροφίες Υφάσματος 
 Το εξωτερικό ύφασμα είναι 65% πολυεστέρας, 
35% βαμβάκι, 245 g. Αυτό είναι ιδιαίτερα 
ανθεκτικό και έχει ένα φινίρισμα απωθητικής 
ουσίας νερού. Τα πιστοποιημένα στυλ έχουν 
εννέα επίπεδα προστασίας στο μπροστινό 
μέρος του κάθε ποδιού. Το υλικό αυτό προσθέτει 
ανώτερη προστασία, αναπνοή και άνεση. 

 Oak τιράντα    
 EN 381 5 :  1995   ΚΛΆΣΗ 1,ΤΎΠΟΣ Α   20 M/S 
 CERTIFIED TO KWF STANDARD 

 Αυτό το μοντέλο Oak έχει 9 επίπεδα προστασίας στο μέτωπο του κάθε ποδιού και κατά κύριο 
λόγο προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για δασικά έργα από επαγγελματίες υλοτόμους που 
εργάζονται με τα δύο πόδια στο έδαφος. Με εξαιρετική αναπνοή και αδιάβροχες ιδιότητες αυτής 
της Φόρμας με τιράντες για ύγρανσή της απο τον ιδρώτα, ελαφρύτερη και πιο ευέλικτη ενώ 
παράλληλα θα δοθεί η μέγιστη κινητικότητα χρήστη. 

  65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι   245g 

  43%Πολυεστέρας 57%Πολυπροπυλένιο 120g 

  Μαύρο / Πορτοκαλί S-3XL 

 Ιδανικό για 
Δασική Εργασία 
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S T A N D A R D

 CH11 

 CH10 

 PW98 

A290

 FD01 

 Ελαφρύ, Αναπνέον, Ανθεκτικό 

 Καπάκι θύελλας 
μπροστά 

 Διπλό στρώμα από 
πορτοκαλί ύφασμα 

στο κάτω μέρος 
και τα πλαϊνά 

 Μανσέτες ρυθμιζόμενες με 
hook & loop 

 Πλευρικές Τσέπες   Πίσω 
Τσέπη 

 Θυλήκια στη 
ζώνη μέσης 

 Ελαστική Μέση πίσω 

 Oak Μπουφάν    

  65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι   245g 

  Μαύρο / Πορτοκαλί S-3XL 

 Oak Παντελόνια    
 EN 381 5 :  1995   ΚΛΆΣΗ 1,ΤΎΠΟΣ Α   20 M/S 
 CERTIFIED TO KWF STANDARD 

  65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι   245g 

  43%Πολυεστέρας 57%Πολυπροπυλένιο 120g 

  Μαύρο / Πορτοκαλί S-XXL 



EN 1149

EN 1149

  AS20  

  AS21  

EN 1149

 Οφέλη Ενδυμασίας 
 Μια δημιουργία ηλεκ τροστατ ι κής 
εκκένωσης (ESD) μπορεί να καταστρέψει 
ευαίσθητα ηλεκτρονικά εξαρτήματα ή 
να δημιουργήσει κίνδυνο φωτιάς κατά το 
χειρισμό διαλυτών και άλλων εύφλεκτων 
υλικών. Τα ενδύματα αυτά είναι ιδανικά για 
χρήση σε ηλεκτροστατικά προστατευόμενες 
περιοχές.Οι αγώγιμες ίνες στα ρούχα 
λειτουργούν με την πρόληψη δημιουργίας 
του στατικού φορτίου , επιτρέποντάς του 
να διαφύγει μέσω των αγώγιμων ινών και να 
πάει στη γη. 

 Πληροφίες Υφάσματος 
 Υφάσματα που χρησιμοποιούνται για την 
σειρά ESD είναι ισχυρά και ανθεκτικά. Η 
υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι στα 
ενδύματα δίνει άνεση και απορρόφηση. 
Τα ανθρακονήματα υφασμένα μέσα στο 
ύφασμα παρέχουν εξαιρετική αντιστατική 
προστασία. 

 EN 61340-5-1 :  2002 
 Προστασία των ηλεκτρονικών 
συσκευών από ηλεκτροστατικά 
φαινόμενα 

 Εξαιρετική Αντιστατική Προστασία που Υπερβαίνει την ΕΝ 1149 

 Αντιστατικό,ESD T-shirt    
  EN 1149    
  EN 61340 5 1    

 Αυτό το προστατευτικό t-shirt είναι ελαφρύ και άνετο. Ιδανικό για περιβάλλοντα όπου 
ηλεκτροστατική αντίσταση απαιτείται. 

  96% Βαμβάκι , 4% Ίνες Άνθρακα   195 g

  Νοσοκομείου Μπλε ,  Λευκό   S  -XXL 

 Aντιστατικό ESD πουκάμισο Πόλο      
 EN 1149 
 EN 61340 5 1 

 Αυτό το πουκάμισο πόλο βαμβακιού προσφέρει όλες τις ανέσεις και την προστασία που απαιτείται 
για περιβάλλοντα ESD. 

  96% Βαμβάκι , 4% Ίνες Άνθρακα   195 g

  Νοσοκομείου Μπλε ,  Λευκό   S  -XXL 

 EN 1149-5 : 2008
 Αυτό το Ευρωπαϊκό Πρότυπο 
προδιαγράφει τις απαιτήσεις των 
υλικών και του σχεδιασμού για 
τον ηλεκτροστατ ικώς αρνητ ικό 
προστατευτ ικό ρουχισμό, που 
χρησιμοποιείται ως μέρος ενός 
συνολικού συστήματος γείωσης, 
για την αποφυγή εμπρηστικών 
εκφορτ ήσεων. Οι  απαιτήσεις 
μπορεί να μην είναι επαρκείς 
σε εμπλουτ ισμένες με οξυγόνο 
εύφλεκ τες ατμόσφαιρες. Αυτό 
το Πρότυπο δεν εφαρμόζεται 
για την προστασία από την τάση 
τροφοδοσίας. 
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 A198  A199  FC01  FC02  FC03  A196  A197 

 Μανσέτες ρυθμιζόμενες με 
hook & loop 

 Πλευρικές Τσέπες 

 Ελαστική Μέση πίσω 

 Πλαϊνός Αερισμός 

 Άλλα προϊόντα στη σειρά μας ESD 

 Ιδανικό για χρήση σε Ηλεκτροστατικά Προστατευμένες Περιοχές 

 Αντι-στατική ESD Επένδυση    
  EN 1149    
  EN 61340 5 1    

 Αυτή η εγγενώς αντι-στατική ρόμπα είναι ιδανική για περιβάλλοντα 
όπου ηλεκτροστατική αντίσταση απαιτείται. Σχεδιασμένο με ασφάλεια 
και άνεση κατά νου, χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν πλευρικούς 
αεραγωγούς και ρυθμιζόμενες μανσέτες. 

  65% Πολυεστέρας, 34% Βαμβάκι,1% Αγώγιμες ίνες   210 g

  Νοσοκομείου Μπλε ,  Λευκό   XS  -3XL 

 Αντιστατικό, ESD παντελόνι    
  EN 1149    
  EN 61340 5 1    

 Σχεδιασμένο για την ασφάλεια και την άνεση αυτό το παντελόνι unisex. 
Ειδικά σχεδιασμένο για την βιομηχανία ηλεκτρονικών ειδών και το χειρισμό 
συστατικών. 

  65% Πολυεστέρας, 34% Βαμβάκι,1% Αγώγιμες ίνες   210 g

  Νοσοκομείου Μπλε ,  XS  -XXL 



 CV03  CV04 

B195

CV02

TX32

FW17

1

               
                 

                  
                 

  
  

   
 

   
   
  

       
      
 

 Το νεώτερο στην τεχνολογία ψύξης 

    
 

 

 Στεφάνη Ψύξης με Σκίαστρο 

λαιμού 

 Αυτή η Στεφάνη Ψύξης είναι ελαφριά και 
πολύ άνετη όταν χρησιμοποιείται. Μπορεί 
να βοηθήσει στη μείωση της θερμοκρασίας 
του σώματος για αρκετές ώρες. Τοποθετείται 
στα περισσότερα κράνη και καπέλα. Αυτό 
το εξάρτημα βοηθάει στην προστασία της 
κεφαλής και του λαιμού από το θερμικό στρες 
και τις ακτίνες του ήλιου.

  100% Πολυεστερικό   100g 
    Πορτοκαλί / Μπλε   Ένα Μέγεθος 

 Κάλυμμα Ψύξης για το Κεφάλι 

 Το Κάλυμμα Ψύξης για το Κεφάλι έχει 
σχεδιαστεί έτσι ώστε να κρατάει τον χρήστη 
δροσερό σε ζεστά κλίματα. Είναι ελαφρύ 
και εύκολο στη χρήση. Μπορεί να φορεθεί 
κάτω από κράνη και καπέλα ή από μόνο 
του και προσφέρει ώρες ψύξης χωρίς να 
διακυβεύεται η κινητικότητα. 

  100% πολυεστέρας, πλεχτό   175g 
  Μπλε   Ένα Μέγεθος 
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COOLING

 Τεχνολογία ψύξης με εξάτμιση 

 Βοηθά στην διακοπή της Υπερθέρμανσης του 
Πυρήνα 

 Υψηλής Ευκρίνειας Γιλέκο Ψύξης 
 EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2 

 Το γιλέκο αυτό είναι κατασκευασμένο από υλικό που κατασκευάζεται 
ειδικά για την ψύξη του σώματος. Αυτή η κατασκευή είναι για 
να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των επιβλαβών συνεπειών της 
θερμικής πίεσης. Αυτό το γιλέκο μειώνει τη θερμοκρασία του 
σώματος και μπορεί να ξαναψυχθεί σε λίγα λεπτά που προσφέρει 
ώρες ψύξης χωρίς να διακυβεύεται η κινητικότητα. Η εφαρμογή 
αυτού του γιλέκου έχει σχεδιαστεί για να απελευθερώνει τη μέση 
σας, παρέχοντας ευκολία όταν κάθεστε ή στέκεστε. 

  100% πολυεστέρας, Πλεκτά   440g 
  Υψηλής ορατότητας Κίτρινο S/M-L/XL 

 Διατηρείται 
δροσερό για 
έως και 8 

ώρες 

 Γιλέκο Ψύξης  

 Ένα νέο επαναστατικό προϊόν που κρατά τους εργαζόμενους δροσερούς έως και 
8 ώρες. Χρησιμοποιώντας τεχνολογίες και υλικά σχεδιασμένα για την πρόληψη 
της θερμικού στρες, αυτό το γιλέκο κρατά το σώμα σε ιδανική θερμοκρασία, 
για να εργαστείτε με άνεση ακόμη και τις πιο ζεστές και πιο υγρές καιρικές 
συνθήκες. Απλά βυθίστε το γιλέκο στο νερό και πιέστε για να αφαιρέσετε τυχόν 
υπερβολές. Το γιλέκο μπορεί στη συνέχεια να φορεθεί και δεν θα βρέξει τα 
ρούχα από κάτω. Όταν το γιλέκο γίνεται ξηρό, απλά επαναλάβετε για περαιτέρω 
8 ώρες δροσερής άνεσης. 

  100% πολυεστερικό διχτυωτό, PVA βάτες, μπαμπού νήματα   440g 
  Γκρι  Ένα Μέγεθος 

 Πληροφίες Υφάσματος 
 Τα προϊόντα Portwest ψύξης με εξάτμιση είναι κατασκευασμένα από ένα 
καινοτόμο από πολλές στρώσεις ύφασμα PVA το οποίο χρησιμοποιεί μια μοναδική 
πολυμερής χημεία. Απλά ενεργοποιήστε με μούλιασμα στο νερό δημιουργώντας 
μια χημική αντίδραση μέσα στο ύφασμα που επιτρέπει στα ενδύματα να ενεργούν 
σαν σφουγγάρι: διατηρώντας το νερό, διατηρώντας το σώμα δροσερό σε ζεστές 
καιρικές συνθήκες. 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΆ
Υ ΉΣ

Τ
ΕΧ

Ν

ΟΛΟΓΙΆ
Υ ΉΣ ΜΕ Ε

ΆΤΜ
ΙΣΉ

Θερμότητα Δ έ ρμ α

 ΕΠΊΔΡΑΣΗ 
ΨΎΞΗΣ ΑΠΌ 

ΤΗΝ ΕΞΆΤΜΙΣΗ 

 ΕΞΆΤΜΙΣΗ 
ΥΓΡΑΣΊΑΣ ΑΠΌ ΤΟ 

ΈΝΔΥΜΑ 



  C775  

C837

C071

 Πληροφίες Υφάσματος 
 Κατασκευασμένο απο 100% Βαμβάκι 
ποιότητας, αυτό το ύφασμα είναι 
εγγυημένο να σας κρατά δροσερό και 
άνετο σε ζεστές συνθήκες εργασίας.
Υψηλής ποιότητας υλικό συνδυασμένο 
με δύναμη, στυλ και αντοχή, κάνουν 
αυτές τ ις ενδυμασίες μία πρακτική 
επιλογή για τις απαιτητικές συνθήκες 
εργασίας. 

  Πρακτικά, κομψά και ανθεκτικά, 
αυτά τα ενδύματα έχουν σχεδιαστεί 
για να σας κρατήσουν δροσερούς σε 
θερμό περιβάλλον εργασίας. 

 Μια σειρά σχεδίων, από κλασικό σε 
μοντέρνο, αυτή η σειρά είναι ένας 
ολόπλευρος νικητής. 

 Σακάκι Σεφ Cambridge     

 Δροσερό και άνετο, το Cambridge σακάκι προσφέρει πολλά πρακτικά και κομψά χαρακτηριστικά, 
συμπεριλαμβανομένων γαλλικές μανσέτες, αναστρέψιμο μπροστά με ρέλι αντίθεσης, τσέπη στο 
στήθος και στο μανίκι, 6 σειρές αποσπώμενα poppers, MeshAir πλέγματα στις μασχάλες, δύο κομματιών 
μανίκι και πάνελ πλάτης για σύγχρονη εφαρμογή. Το πολυτελές ύφασμα και το κλασικό σχέδιο θα σας 
κάνουν να δείχνετε και να νιώθετε καλά. 

  100% Βαμβάκι   190g 

  MeshAir   100% Πολυεστερικό διχτυωτό   110g 

  Λευκό XS-XXL 

 Ιδανική Επιλογή για Ζεστά περιβάλλοντα Κουζίνας 

 Γαλλικές Μανσέτες 

 Τσέπη Στήθους 

 Τσέπη στο μανίκι 

 Μαγείρων Ένδυση 

 Σακάκι και Παντελόνι Σεφ για Γυναίκες επίσης Διαθέσιμα 

 Διχτυωτή 
ενίσχυση 
μασχάλης 

 Η Αποκλειστική μας συλλογή ρουχισμού σεφ 
προσφέρει πλήρη ευελιξία και λειτουργικότητα για 
όλους τους επαγγελματίες του χώρου. 

 ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΣΑΚΑΚΙ 

 Ροή αέρα για 
Ολοήμερη Άνεση 



TM

  C771      C772    Σακάκι Σεφ Norwich    

 Κομψό και εκλεπτυσμένο, το Norwich σακάκι διαθέτει μια σειρά από χρήσιμα 
χαρακτηριστικά, όπως μια τσέπη πρακτική στο μανίκι, γαλλικές μανσέτες, 
αναστρέψιμο μπροστινό μέρος, 6 σειρές αποσπώμενα poppers, αεριζόμενα 
MeshAir στις μασχάλες, δύο κομματιών μανίκι και πάνελ πλάτης για μια 
σύγχρονη εφαρμογή. 

  100% Βαμβάκι   190g 

  MeshAir   100% Πολυεστερικό διχτυωτό   110g 

  Λευκό XS-XXL 

 Σακάκι Σεφ Newport    

 Το Newport σακάκι έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την άνεση και 
την πρακτικότητα. Χαρακτηριστικά από αυτό το κλασικό σακάκι 
περιλαμβάνουν μια τσέπη πρακτική στο μανίκι, αναστρέψιμο 
μπροστινό, 6 σειρές αποσπώμενα poppers, αεριζόμενα MeshAir στις 
μασχάλες και πάνελ πλάτης για μία σύγχρονη εφαρμογή. 

  100% Βαμβάκι   190 g

  MeshAir   100% Πολυεστερικό διχτυωτό   110g 

  Λευκό XS-XXL 

 Τσέπη στο 
μανίκι 

 Γαλλικές 
Μανσέτες 

 Τσέπη στο 
μανίκι 

 Λευκός τρουκ 

 Διχτυωτή ενίσχυση μασχάλης 
 Η αποκλειστική μας σειρά απο ελαφριά 100% βαμβάκι σεφ σακάκια με 
χαρακτηριστικά MeshAir ™ αεριζόμενα πάνελ μασχάλης. Κατασκευασμένα 
από 100% πολυεστέρα, MeshAir διχτυωτό 110γρ βελτιώνει τη ροή του 
αέρα και απομακρύνει την υγρασία μακριά από το δέρμα. Ειδικές κοίλες 
ίνες πολυεστέρα βελτιώνουν την κυκλοφορία του αέρα, βοηθώντας να σας 
κρατήσουν δροσερό, στεγνό και άνετο. 

Διχτυωτή 
ενίσχυση 
μασχάλης 

 Λευκός τρουκ 

 Το MESHAIR είναι εμπορικό σήμα της Portwest. 

Mesh Air -  Μέγιστη Αναπνοή Ροή Αέρα 



  C773  

  C836  

  C774  1

2

3

21

3

 Λευκό 
πρεσσαριστό 

τρούκ 

 Κουμπιά από ελαστικό 

 Τσέπη 
στο 
μανίκι 

 Γαλλικές 
Μανσέτες 

 Μανίκι δύο 
κοματιών 

 Έξη σειρές από 
πρεσσαριστά 
τρούκ 

 Τσέπη στο 
μανίκι 

 Πλαϊνά 
πάνελ 

 Διχτυωτή 
ενίσχυση 
μασχάλης 

 Έξη σειρές από 
πρεσσαριστά 
τρούκ 

 Σακάκι Σεφ Dundee  

 Σχεδιασμένο για τους πολυάσχολους επαγγελματίες τροφοδοσίας, 
το σακάκι Dundee είναι η τέλεια επιλογή για περιβάλλοντα ζεστής 
κουζίνας. Αυτό το σακάκι έχει χαρακτηριστικά γνωρίσματα που 
περιλαμβάνουν μια τσέπη πρακτική στο μανίκι, γαλλικές μανσέτες, 
6 σειρές από λευκά τρούκ, πλέγματα MeshAir στις μασχάλες, δύο 
κομματιών μανίκι και πάνελ πλάτης για σύγχρονη εφαρμογή. 

  100% Βαμβάκι   190 g

  MeshAir   100% Πολυεστερικό διχτυωτό   110g 

  Λευκό XS-XXL 

 Σακάκι Σεφ Aberdeen     
 Πρακτικό, κομψό και ανθεκτικό, το σακάκι Aberdeen έχει μια σειρά 
από χρήσιμα χαρακτηριστικά, όπως: μία πρακτική τσέπη στο 
μανίκι, 6 σειρές από λευκά πρεσσαριστά τρούκ,  MeshAir πλέγματα 
στις μασχάλες και πάνελ πλάτης για μια σύγχρονη εφαρμογή. Το 
ανθεκτικό ύφασμα επιτρέπει στο ένδυμα να κρατήσει το σχήμα 
μετά από κάθε πλύσιμο. 

  100% Βαμβάκι   190 g

  MeshAir   100% Πολυεστερικό διχτυωτό   110g 

  Λευκό XS-XXL 

 Sussex Σακάκι Σέφ     

 Αυτό το σακάκι είναι το απόλυτο για την άνεση του χρήστη. 
Κατασκευασμένο από 100% ανώτερο βαμβάκι, είναι απορροφητικό 
και άνετο στο δέρμα. Σταυρωτό εμπρός και κουμπί από καουτσούκ 
είναι χαρακτηριστικά που ενισχύουν το κλασικό στυλ του ενδύματος. 

  100% βαμβάκι ύφανση σατέν   280g 

  Λευκό XS-3XL 

 ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΣΑΚΑΚΙ 



  C676    C776  

C676

 Τσέπη στο 
μανίκι 

 Τσέπη 
Στήθους 

 Τσέπη Στήθους 

 Μανσέτες με 
άνοιγμα 

 Σειρίτι αντίθεσης 

 Τσέπη στο 
μανίκι 

 Σειρίτι αντίθεσης 

 Πολυεστερικό Διχτυωτό πίσω 

 Πληροφίες Υφάσματος 
 Κατασκευασμένα από 60% βαμβάκι και 40% πολυεστέρα, 245g με ένα αντι λεκιαστικό 
φινίρισμα. Πλούσιο σε βαμβάκι ύφασμα συνδυάζει την άνεση και την απορροφητικότητα 
του βαμβακιού με την δύναμη και την απόδοση του πολυεστέρα. Με εξαιρετική αντίσταση 
σε σχίσιμο και γδαρσίματα, αυτό το ύφασμα είναι η ιδανική επιλογή για τα πιο απαιτητικά 
περιβάλλοντα εργασίας. 

 Αεριζόμενο Σακάκι Μαγείρων 

 Όταν δημιουργείται ζέστη στην κουζίνα, αυτό το είδος αποτελεί την ιδανική 
λύση. Με ένα αεριζόμενο τμήμα πλέγματος στη πλάτη αυτό το σακάκι βγήκε 
στην κορυφή για την ικανότητα να αναπνέει όταν δοκιμάστηκε σε χρήση σε 
κουζίνες. Κομψό ρέλι, τσέπες στο στήθος και στα μανίκια, μαζί με την ταινία 
κουμπιών προσθέτουν το γενικό ύφος αυτού του ενδύματος. Κατασκευασμένο 
από εξαιρετικό ύφασμα πλούσιο σε βαμβάκι με φινίρισμα κατά της τσάκισης. 

  Cot ton Rich   60% Βαμβάκι , 40% Πολυέστερ, Αντι-
τσαλακώματος φινίρισμα   245 g

  MeshAir   100% Πολυεστερικό διχτυωτό   110g 

  Λευκό XS-3XL 

 Executive Σακάκι Σεφ     

 Διαθέτοντας ρέλι αντίθεσης, μασχάλη με εξαερισμό και μία 
εύχρηστη τσέπη στο στήθος, το Executive Jacket έχει σχεδιαστεί 
για την πρακτικότητα και την εμφάνιση. Το κατά του τσαλακώματος 
φινίρισμα εξασφαλίζει καλή εμφάνιση όλη την ημέρα ενώ το πλούσιο 
σε ύφασμα βαμβάκι προσφέρει άνεση που διαρκεί. 

  Cot ton Rich   60% Βαμβάκι , 40% Πολυέστερ, Αντι-
τσαλακώματος φινίρισμα   245 g

  Λευκό XS-3XL 

 ΣΑΚΑΚΙ ΠΛΟΥΣΙΟ ΣΕ 
ΒΑΜΒΑΚΙ 



  C834    C833  

 Το σκληρό υφασμάτινο φινίρισμα βοηθά στην απώθηση 
πετρελαίου, νερού και βρωμιάς. 

 Somerset σακάκι Σεφ     

 Το σακάκι Somerset μπορεί να υπερηφανεύεται για ανώτερη 
άνεση και ποιότητα κατασκευής. Το ανθεκτικό ύφασμα 
ανάμεικτο Πολυέστερ Βαμβάκι θα κρατήσει το σχήμα και 
το χρώμα πλύσιμο μετά το πλύσιμο. Χαρακτηριστικά αυτού 
του δημοφιλούς στυλ περιλαμβάνουν, Unisex εφαρμογή, 
αναστρέψιμο μπροστά και αεραγωγούς μανσέτας. 

  Kingsmill   65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι   190g 

  Λευκό XXS-4XL 

  Μαύρο XS-3XL 

 Suffolk Σεφ Σακάκι     

 Σχεδιασμένο για πολυάσχολους επαγγελματίες, το σακάκι 
Su olk είναι ιδανικό για το σύγχρονο περιβάλλον της κουζίνας. 
Προσφέροντας ευκολία στη μετακίνηση και ένα εύχρηστο 
κλείσιμο τρούκ, αυτό το είδος θα σας κρατήσει καλή εμφάνιση 
και αίσθηση φρεσκάδας όλη μέρα 

  Kingsmill   65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι   190g 

  Λευκό XS-3XL 

  Μαύρο  XS-3XL 

 Κατασκευασμένο από 65% πολυεστέρα, 35% βαμβάκι ,το 
Kingsmill™ ύφασμα εγγυάται υψηλές επιδόσεις και μέγιστη 
άνεση. Το υλικό είναι πλήρως προπλυμένο ημιραφιναρισμένο, 
έχει ανώτερη χρωστικής ουσίας κατακράτηση και όλα τα 
χαρακτηριστικά που θα περιμένατε από ένα ύφασμα μοντέρνο. 

 Ύφασμα Απωθητικό σε Λεκέ και κατά του 
ξεθωριάσματος 

 Τσέπη στο 
μανίκι 

 Τσέπη στο 
μανίκι 

 Μανσέτες με άνοιγμα  Μπροστά τρούκ 
δαχτύλιος 

 Πληροφίες Υφάσματος  Πληροφορίες Επίστρωσης 

 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ/ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΣΑΚΑΚΙ 

 Το TEXPEL και το KINGSMILL είναι εμπορικά σήματα της Portwest. 



  C730  

  C734    C733  

  C831  

 Kent Σεφ Σακάκι     

  Kingsmill   65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι   190g 

  Λευκό XS-XXL 

  Μαύρο  XS-XXL 

 Cumbria Σεφ Σακάκι     

  Kingsmill   65% Πολυεστέρας, 35% 
Βαμβάκι   190g 

  Λευκό XS-4XL 

  Μαύρο  XS-4XL 

 Cornwall Σεφ Σακάκι     
 Unisex εφαρμογή με διπλής όψεως το μπροστινό μέρος 

  Kingsmill με φινίρισμα Texpel  
 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι   190 g

  Λευκό XS-3XL 

 Cross-Over Σεφ Σακάκι 

  Kingsmill   65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι   190g 
  MeshAir   100% Πολυεστερικό διχτυωτό   110g 

  Λευκό XS-3XL 

  Μαύρο  XS-3XL 

 Τσέπη στο μανίκι 

 Τσέπη στο 
μανίκι 

 Αποσπώμενα 
κουμπιά 

 Μπροστά τρούκ 
δαχτύλιος 

 Αποσπώμενα κουμπιά 

 Κρυφό μπροστινό με 
τρούκ 

 Μανσέτες με 
άνοιγμα 

 Γαλλικές 
Μανσέτες 

 Διχτυωτή 
ενίσχυση 
μασχάλης 

 Τσέπη στο 
μανίκι 



  C079    C078    S884  

 Μέγιστη Άνεση και Απόδοση 

 Κλείσιμο με γάντζο και μπάρα 
 Πλευρικές 
Τσέπες 

 Τσέπη 
βάθους 

 Πίσω Τσέπη 

 Πλήρως 
ελαστικοποιημένη 

ζώνη μέσης  Πίσω 
Τσέπη 

 Πλήρως ελαστικοποιημένη 
ζώνη μέσης 

 Καλυμμένο 
άνοιγμα με 
φερμουάρ 

 Πλευρική 
Τσέπη 

 Εξεζητημένος Σχεδιασμός, σκληρά υφάσματα εργασίας 

 Greenwich Παντελόνια Σέφ     

 Αυτό το έξυπνο παντελόνι είναι 
κατασκευασμένο από 100% βαμβακερά 
νήματα βαμμένα, κρατώντας σας άνετο 
και δροσερό. Το κλασικό σχέδιο είναι ένα 
διαχρονικό χαρακτηριστικό αυτού του 
πρακτικού ενδύματος.Το Στυλ περιλαμβάνει 
δύο πλαϊνές τσέπες, μία τσέπη ισχίου με 
κουμπί,άνοιγμα φερμουάρ με γάντζο και 
μπάρα στερέωσης. 

  100% Βαμβάκι   190 g

  Μπλε / Λευκό Σκάκι , Reg 
76-100 cm

 Bromley Παντελόνια Σεφ     

 Το παντελόνι Bromley συνδυάζει εύκολο 
στυλ που ταιριάζει με βαμβακερό ύφασμα 
υψηλής ποιότητας. Εγγυημένο για να σας 
κρατήσει άνετα και δροσερά όλη την ημέρα, 
χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν μια τσέπη 
ισχίου, κρυφό φερμουάρ, πλήρως ελαστική 
μέση με κορδόνι. 

  100% Βαμβάκι   190 g

  Μαύρο / Λευκό Σκάκι , Reg XS-4XL 
 Μπλε / Λευκό Σκάκι, Reg XXS-4XL 
 Μπλε / Λευκό Σκάκι, Tall S-3XL 

 Chester Παντελόνια Σεφ     

 Πρακτικό, κομψό και ανθεκτικό, το Τσέστερ 
παντελόνι σεφ έχει μια σειρά από χρήσιμα 
χαρακτηριστικά, όπως:ευέλικτη τσέπη στο 
μηρό, μία τσέπη ισχίου, κρυφό φερμουάρ, 
πλήρως ελαστική μέση και κορδόνι. 

  100% Βαμβάκι   190 g

  Μπλε / Λευκό Σκάκι , Reg S-3XL 

 ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 



  C075    S068    C070  

 Εξαιρετική επιλογή των υφασμάτων 

 Τσέπη 
βάθους 

 Πλευρικές 
Τσέπες  Ελαστική Μέση 

πίσω 

 Κλείσιμο με γάντζο 
και μπάρα 

 Πλήρως ελαστικοποιημένη 
ζώνη μέσης  Πλευρικές Τσέπες 

 Barnet Παντελόνια Σεφ     

 Η υψηλή θερμοκρασία των συνθηκών 
εργασίας, δεν μπορεί να νικήσει την 
απόδοση του 100% βαμβακερού 
ενδύματος. Απορροφητικό και άνετο, 
το ελαφρύ ύφασμα θα σας κρατήσει 
δροσερούς όλη την ημέρα. 

  100% Βαμβάκι   190 g

  Μπλε / Λευκό Σκάκι, Reg 
XS-3XL; Μπλε / Λευκό Σκάκι, 
Tall XS-3XL 

 Harrow Παντελόνια Σεφ   

 Δοκιμασμένα και ελεγμένα, αυτά τα παντελόνια είναι 
το απόλυτο στην λειτουργικότητα και την άνεση. Μισή 
πίσω ελαστική μέση εξασφαλίζει μια άνετη εφαρμογή, 
ενώ οι πλαϊνές τσέπες και μία εύχρηστη πίσω τσέπη 
θα κρατήσουν τα προσωπικά σας αντικείμενα κοντά 
στο χέρι. Τελείωμα με ένα επίστρωμα Texpel υψηλής 
ποιότητας με το οποία τα υγρά κυλούν και το ένδυμα 
προστατεύεται από τα καθημερινά πιτσιλίσματα και 
εξασφαλίζεται μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. 

  Kingsmill με φινίρισμα Texpel 
 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι   190 g

  Μαύρο Σκακιέρα  XS-3XL 
  Μαύρο / Λευκό τετραγωνάκι XS-3XL 

 Παντελόνια με κορδόνι     

 Αυτό το άνετο, ελαφρύ παντελόνι έχει 
φινίρισμα με ένα επίστρωμα Texpel που 
επιτρέπει στα υγρά να τρέχουν δίνοντας 
προστασία από λερώματα. Χαρακτηριστικά 
περιλαμβάνουν δύο πλαϊνές τσέπες και μια 
πλήρως ελαστική μέση με κορδόνι. 

  Kingsmill με φινίρισμα Texpel 
 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι  
 190 g

  Μαύρο, Reg XXS-4XL 
 Μαύρο, Tall XXS-3XL 

 Τσέπη βάθους 

 Πίσω 
Τσέπη 

 Ηγετικά στυλ στη 
Βιομηχανία 

 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ/ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ 
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 



  S837    S894    S845  

  S839    S855    S849  

  S899    S900    S895  

     

   

  

 Ποδιά Κρεοπώλη     

  100% Βαμβάκι   280g 
  Μπλε βαθυ/λευκή λωρίδα, 
Κόκκινο/άσπρη λωρίδα   

 Ποδιά κρεοπώλη με τσέπη     

  100% Βαμβάκι   280g 

  Μπλε βαθυ/λευκή λωρίδα, 
Κόκκινο/άσπρη λωρίδα 
 Πλάτος 72cm X Ύψος 95cm 

 Αδιάβροχη ποδιά λαιμού     

  100% νάυλον, Αδιάβροχο   260 g

  Μπλε βαθυ/λευκή λωρίδα, 
Κόκκινο/άσπρη λωρίδα   

 Καπέλο Σεφ   

  Kingsmill με φινίρισμα Texpel 
 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι   190 g

  Λευκό   Ένα Μέγεθος 

  Μαύρο   Ένα Μέγεθος 

 Harrow Καπέλο Σεφ     

  Kingsmill με φινίρισμα Texpel   190g 

  Μαύρο Σκακιέρα   Ένα Μέγεθος 

  
 

  

 

 Κανονική Ποδιά     

  100% Βαμβάκι   280g 

  Λευκό   Π94εκ Χ Υ72εκ 

  Μαύρο   Π94εκ Χ Υ72εκ 

 Ποδιά Μέσης     

  Kingsmill με φινίρισμα Texpel 
 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι   245g 

  Μαύρο , Λευκό    

 Ποδιά Μπάρ     

  Kingsmill   65% Πολυεστέρας, 35% 
Βαμβάκι   190g 

  Μαύρο   Π72εκ Χ Υ38εκ 

 Λεκέ Απωθητικό Texpel Φινίρισμα 

   
 

   

   

    

 MeshAir Skull Καπέλο 

  Kingsmill   65% Πολυεστέρας, 35% 
Βαμβάκι   190g 

  MeshAir   100% Πολυεστερικό 
διχτυωτό   60g 

  Λευκό ,  Μαύρο   Ένα Μέγεθος 



  S795    S794    S796  

  S843    S840  

  C600    S903    S896  

  S841  

   

 Ποδιά μέσης 120     

  Kingsmill   65% Πολυεστέρας, 
35% Βαμβάκι   190g 

  Μαύρο  Ένα Μέγεθος 

 Ποδιά Μέσης με Τσέπη     

  Kingsmill   65% Πολυεστέρας, 35% 
Βαμβάκι   190g 

  Μαύρο , Λευκό   Π71εκ Χ Υ76εκ 

 Split Ποδιά 80 εκατοστά 

  Kingsmill   65% Πολυεστέρας, 
35% Βαμβάκι   190g 

  Μαύρο   W99cm X H80cm  

      

 Σαμαράκι με τσέπη     

  Kingsmill   65% Πολυεστέρας, 
35% Βαμβάκι   190g 

  Μαύρο , Πράσινο μπουκαλιού, 
Μπλέ σκούρο, Κόκκινο , Μπλε 
Ανοιχτό, Λευκό S/M-XXL 

 Βαμβακερή Ποδιά Τιράντα     

  100% Βαμβάκι   280g 

  Λευκό    

  Μαύρο , Μπλέ σκούρο    

 Καπέλο Trilby    

  100% Πολυεστερικό Διχτυωτό 

  Λευκό S-XL 

 Μπαντάνα Σεφ 

  Kingsmill   65% Πολυεστέρας, 
35% Βαμβάκι   190g 

  Μαύρο  Ένα Μέγεθος 

 Καπέλο Snood      

  100% Βαμβάκι   280g 

  MeshAir   100% Πολυεστερικό   65g 

  Λευκό   Ένα Μέγεθος 

  
 

  
  

 Πολυβαμβάκι ποδιά λαιμού     

  Kingsmill με φινίρισμα Texpel 
 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι   190g 

  Μαύρο , Μπλέ σκούρο, Λευκό 
    W72cm X H95cm 
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 Πληροφίες Υφάσματος  
 Fortis Plus ύφασμα έχει σχεδιαστεί για να αντέχει 
στις κακουχίες του σημερινού σύγχρονου 
εργασιακού χώρου. Αυτό το ύφασμα προσφέρει 
μεγαλύτερη αντοχή, ανώτερες προστατευτικές 
ιδιότητες και εξαιρετική άνεση του χρήστη (65% 
πολυεστέρας / 35% Βαμβάκι). 

 Οφέλη Ενδυμασίας 
 Η σειρά των ενδυμάτων της βιομηχανίας τροφίμων έχει αναπτυχθεί 
για να ανταποκριθεί στις αυστηρές απαιτήσεις από την παρασκευή 
τροφίμων και περιβάλλοντα catering. Τα ρούχα έχουν ένα 
βελτιωμένο σχεδιασμό και χαμηλό κόστος συντήρησης για εύκολη 
φροντίδα. Ανθεκτική και λειτουργική, αυτή η σειρά είναι η τέλεια 
επιλογή για τον απαιτητικό επαγγελματία. 

 Μια μεγάλη γκάμα από Πρακτικά Στυλ 

 Ανδρική ρόμπα Τροφίμων, 3 τσέπες 

  Fort is Plus   65% πολυεστέρας, 35% 
Βαμβάκι   245g 

  Λευκό XS-3XL 

 Εσωτερική 
τσέπη 
στήθους 

 Φόρμα Τροφίμων     

  Fort is Plus   65% πολυεστέρας, 35% 
Βαμβάκι   245g 

  Λευκό, Reg S-3XL 
 Λευκό, Tall M-XXL 

  Μπλε Ανοιχτό, Reg S-XXL  

 Εσωτερική 
τσέπη στήθους 

 Πλευρική 
Τσέπη 

 Ανδρική ρόμπα Τροφίμων, μία τσέπη 

  Fort is Plus   65% πολυεστέρας, 35% 
Βαμβάκι   245g 

  Λευκό XS-4XL 

  Μπλέ σκούρο, Μπλε Ανοιχτό S-3XL 

 Εσωτερική 
τσέπη 
στήθους 

 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
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 Γυναικεία ρόμπα εστίασης, μία 
τσέπη     

  Fort is Plus   65% πολυεστέρας, 35% 
Βαμβάκι   190 g

  Λευκό XS-3XL 

 Εσωτερική τσέπη 
στήθους 

 Πλευρική 
Τσέπη 

 Πουκάμισο αρτοποιών, κοντό 
μανίκι     

  Fort is Plus   65% πολυεστέρας, 35% 
Βαμβάκι   190 g

  Λευκό XS-3XL 

  Μπλε Ανοιχτό XS-3XL 

 Παντελόνια αρτοποιών     

  Fort is Plus   65% πολυεστέρας, 
35% Βαμβάκι   190 g

  Λευκό XXS-4XL 

  Μπλε Ανοιχτό XS-3XL 

 Πουκάμισο Αρτοποιού, Μακρύ 
Μανίκι 

  Fort is Plus   65% πολυεστέρας, 
35% Βαμβάκι   190 g 

  Λευκό S-XXL 

 Αμάνικο Μπουφάν 
Βιομηχανίας Τροφίμων 

  100% Πολυεστερικό   50g 

  Λευκό S-XXL 

 Εσωτερική τσέπη 
στήθους 

 Εσωτερική 
τσέπη στήθους 

 Αντιεμπλοκής 
Σφυκτήρες 

 Ποδιά Βιομηχανίας Τροφίμων 

     880g 

  Λευκό   Ένα Μέγεθος 
 Π67εκ x Υ97εκ   


