
 

     Czym jest BUFF®? 
          Buff® to innowacyjny, użyteczny, wygodny, zabawny, multi-funkcjonalny 
element stroju, który w zależności od pogody chroni Cię przed wiatrem, zimnem    
lub prażącym słońcem. 
 
Buff® jest kawałkiem mikrofibry, całkowicie bezszwowej, z której w łatwy sposób 
dzięki odpowiedniemu ułożeniu materiału, możesz zrobić czapkę, opaskę, maskę 
chroniącą od kurzu lub śniegu, bandankę, gumkę jak również wykorzystać na wiele 
innych sposobów, jakie tylko przyjdą ci do głowy, gdy tylko dostaniesz w swoje ręce 
ten niesamowity produkt. 
 
Dzięki swej wielofunkcyjności, niewielkiej wadze i bardzo dobrym właściwościom 
materiału Buff®a można nosić o każdej porze roku i w każdych warunkach 
pogodowych, a wykorzystanie go przy dowolnej aktywności daje komfort, wygodę     
i nieodparte poczucie wolności. 
 
 
 
 

 

 
CUSTOM BUFF® czyli zastosowanie w reklamie 

Oferujemy oryginalne, hiszpańskie Buff ®-y do celów reklamowo - promocyjnych  produkowane ze 
zindywidualizowanym projektem. Ich wszechstronność i jego nieograniczone możliwości twórcze sprawiają, że 
idealnie pasuje on  do promocyjnych i reklamowych działań na rynkach specjalistycznych (kluby i drużyny sportowe,  
eventy sportowe, imprezy korporacyjne, festiwale, programy lojalnościowe, stowarzyszenia, szkoły, premiery 
produktów i wiele innych działań motywacyjnych). Możliwy jest druk każdej dostarczonej grafiki, ograniczonej tylko 
przez wyobraźnię. Minimalna ilość to 25 sztuk. Jakość druku jest taka sama jak druk Original BUFF® - ów. Możliwe 
jest też dostarczenie BUFF®-ów zapakowanych w zindywidualizowane koperty, scrolle – także z nadrukowanym 
logiem. 



 



Uniwersalność Buff®-a pozwala używać go uprawiając każdy sport m.in. żeglarstwo, narciarstwo, jazda na rowerze, 
skuterze, motorze, rolkach czy desce, tenis, bieganie, a nawet jako element ozdobny stroju. 

 

 
Buff® został stworzony poprzez proces odpowiedniego splotu włókna. Używa się 100% włókna poliestrowego 
zwanego Mikrofibrą. Pory na zewnętrznej warstwie tkaniny są tak małe, by chronić przed wodą i wiatrem, wewnętrzne 
są natomiast znacznie większe, aby zapewnić dobrą przepuszczalność. BUFF posiada antybakteryjne wykończenie 
na bazie jonów srebra Polygiene Active Odor Control, który ogranicza namnażanie się bakterii odpowiadających za 
przykry zapach 
Jest tak utkany, że zachowuje elastyczność na boki, ale na długość pozostaje zawsze taki sam. 

 

Buff® jest dostępny  w setkach kolorów i wzorów. Posiada licencjonowane wzory National Geographic, FC Barcelona, 
Moto GP i wiele linii dla dzieci m.in. Hello Kitty, Cars, Księżniczki, Batman, Kubuś Puchatek. Istnieje również 
możliwość stworzenia swoje własnego niepowtarzalnego modelu – CUSTOM BUFF® 



 

Najpowszechniej używanym Buff®-em jest model Original Buff® – najprostszy i najbardziej wszechstronny. Oprócz 
tego w ofercie letniej i zimowej można znaleźć jeszcze takie produkty jak: 

RODZAJE BUFF®-ów – wersje letnie i zimowe: 
 
 - Women Slim Fit Buff®   
 - Buff®  Headband - opaska 
 - High UV Protection Buff® - z filtrem UV 
 - Visor Buff®, Visor Buff® Evo_2, Visor Buff® Evo_2 Fun Collection – z neoprenowym daszkiem, chroniącym przed 
słońcem, o zwiększonej odporności na promieniowanie UV i z dodatkiem Coolmax’u, żeby szybciej wysychał  
 - Baby Buff® - linia stworzona specjalnie dla najmłodszych 
 - Baby Polar Buff® - zimowa wersja dziecięcych chust 
 - Reflective Buff® – z odblaskowym elementem dla pasjonatów dwóch kółek  
 - Polar Buff® - doskonały na zimę,  
 - Storm Buff® – krótka wersja z Windstopper®-em 
- Combi Buff® i Combi Buff®  Thermal Pro – (pochodna Polar Buff®) wykonany z Polartec’u 100, posiada specjalny      
ściągacz ułatwiający zrobienie z niego czapki lub opaski na szyję - Cyclone Buff®  – wykonany z Windstopper’a, 
zapewnia jeszcze lepszą wiatroodporność 
...i wiele innych, bo BUFF® nie spoczywa na laurach i będąc liderem wciąż wyznacza nowe trendy i kierunki. 
 

 
 

Zapraszamy do składania zapytań. 
 
 
 


