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22160

Ladies’ Heavy

20 22 24 26 27

28 30 32 36 39

46 57 70 72 74

rozmiary • sizes:
xs, s, m, l, xl, xl+

waga • weight: 
160g/m2

skład • composition: 
100% bawełny półczesanej 
• semicombed cotton

elastyczny ściągacz; podwójne szwy /
elastic rib; double stitching

21172

Heavy 170

20 22 24 26

27 28 30 32

36 39 46 47

55 57 70 72

74

rozmiary • sizes:
s, m, l, xl, xxl

waga • weight: 
170g/m2

skład • composition: 
100% bawełny półczesanej 
• semicombed cotton

elastyczny ściągacz; taśma wzmacniająca 
na ramionach; boki bezszwowe; podwójne szwy  /  

elastic rib; arm-to-arm taping; 
seamless sides; double stitching

21150

Standard 150

20 22 24

26 28 30

32 36 46

rozmiary • sizes:
xs, s, m, l, xl, xxl 

waga • weight: 
150g/m2

skład • composition: 
100% bawełny 
półczesanej 
• semicombed cotton

elastyczny ściągacz;
taśma wzmacniająca 
na ramionach; boki bezszwowe; 
podwójne szwy  /  

elastic rib; arm-to-arm taping; 
seamless sides; double stitching

21159

Standard 150

20 22 24

26 27 28

30 32 36

46

rozmiary • sizes:
122, 132, 144, 156, 168

waga • weight: 
150g/m2

skład • composition: 
100% bawełny 
półczesanej 
• semicombed cotton

elastyczny ściągacz;
taśma wzmacniająca 
na ramionach; boki bezszwowe; 
podwójne szwy  /  

elastic rib; arm-to-arm taping; 
seamless sides; double stitching
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21185

Premium

20 22 26 31

48 66 70

rozmiary • sizes:
s, m, l, xl, xxl

waga • weight: 
190g/m2

skład • composition: 
100% bawełny półczesanej 
• semicombed cotton
kolor • colour 48:
skład • composition:
85% bawełny półczesanej  
• semicombed cotton
15% wiskozy 
• viscose

elastyczny ściągacz; taśma wzmacniająca 
na ramionach; boki bezszwowe; podwójne szwy  /  

elastic rib; arm-to-arm taping; 
seamless sides; double stitching

22200

Ladies’ Blouse

20 22 26 46

rozmiary • sizes:
xs, s, m, l, xl, xl+ 

waga • weight: 
220g/m2

skład • composition: 
100% bawełny czesanej • 
combed cotton

elastyczny ściągacz; podwójne szwy /
elastic rib; double stitching

21201

Excellence
round neck

20 22 26

rozmiary • sizes:
xs, s, m, l, xl, xxl 

waga • weight: 
200g/m2

skład • composition: 
80% bawełny czesanej  
• combed cotton
20% poliestru 
• polyester

miękki, gładki i błyszczący materiał; 
elastyczny ściągacz; taśma 
wzmacniająca na ramionach; 
boki bezszwowe; podwójne szwy / 
soft, smooth and shining fabric; 
elastic rib; arm-to-arm taping;
seamless sides; double stitching

22201

Excellence
V-neck

20 22 26

rozmiary • sizes:
xs, s, m, l, xl, xxl 

waga • weight: 
200g/m2

skład • composition: 
80% bawełny czesanej  • combed cotton
20% poliestru • polyester

miękki, gładki i błyszczący materiał; elastyczny ściągacz; 
taśma wzmacniająca na ramionach; boki bezszwowe; 
podwójne szwy / 
soft, smooth and shining fabric; elastic rib; arm-to-arm taping;
seamless sides; double stitching

22155

V-neck

20 22 26

30 32

rozmiary • sizes:
s, m, l, xl, xxl 

waga • weight: 
160g/m2

skład • composition: 
100% bawełny 
półczesanej 
• semicombed cotton

elastyczny ściągacz;
taśma wzmacniająca 
na ramionach; boki bezszwowe; 
podwójne szwy  /  

elastic rib; arm-to-arm taping; 
seamless sides; double stitching

21360

Short Heavy

20 22 26

30 36 55

rozmiary • sizes:
s, m, l, xl, xxl 

waga • weight: 
160g/m2

skład • composition: 
100% bawełny 
półczesanej 
• semicombed cotton

elastyczny ściągacz; boki bezszwowe; 
podwójne szwy  /  elastic rib; seamless 
sides; double stitching
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21170

Cruise

20/30 20/32

rozmiary • sizes:
s, m, l, xl, xxl

waga • weight: 
175g/m2

skład • composition: 
100% bawełny czesanej 
• combed cotton

elastyczny ściągacz; boki bezszwowe; podwójne szwy /
elastic rib; seamless sides; double stitching

22300

Lily

22 26 31 33

rozmiary • sizes:
xs, s, m, l, xl

waga • weight: 
210g/m2

skład • composition: 
95% bawełny czesanej  • 
combed cotton 
5% elastanu • elasthan

elastyczny ściągacz; podwójne szwy /
elastic rib; double stitching

21403

Ladies’ Voyage

20 22 26 30

70

rozmiary • sizes:
xs, s, m, l, xl, xl+ 

waga • weight: 
175g/m2

skład • composition: 
100% bawełny czesanej • 
combed cotton

elastyczny ściągacz; podwójne szwy /
elastic rib; double stitching

21400

Men’s Voyage

20 22 26 30

70

rozmiary • sizes:
s, m, l, xl, xxl

waga • weight: 
175g/m2

skład • composition: 
100% bawełny czesanej • 
combed cotton

elastyczny ściągacz; podwójne szwy /
elastic rib; double stitching

21370

Violet

20 26 74

rozmiary • sizes:
xs, s, m, l, xl, xl+ 

waga • weight: 
180g/m2

skład • composition: 
95% bawełny • cotton 
5% elastanu • elasthan

szwy overlock; podwójne szwy /
overlock stitching; double stitching

21600

Slim

20 26

rozmiary • sizes:
s, m, l, xl, xxl 

waga • weight: 
180g/m2

skład • composition: 
95% bawełny czesanej  • 
combed cotton 
5% elastanu • elasthan

dopasowany krój; elastyczny ściągacz; 
podwójne szwy /
tailored fit; elastic rib; double stitching
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42195

Ladies’ Cotton

20 22 24 26

27 28 30 32

36 46 47 57

72 74

rozmiary • sizes:
xs, s, m, l, xl, xl+

waga • weight: 
200g/m2

skład • composition: 
95% bawełny czesanej • 
combed cotton
5% poliestru • polyester

płaski kołnierz z podwójnymi strukturalnymi 
paskami; taśma twillowa; rozcięcie na bokach; 
podwójne szwy /
flat collar with double structural stripes; twill tape; 
cuts on bottom sides; double stitching

42250

Cotton

20 22 24 26

27 28 30 32

36 46 57 70

72 74

rozmiary • sizes:
s, m, l, xl, xxl

waga • weight: 
200g/m2

skład • composition: 
95% bawełny czesanej • 
combed cotton
5% poliestru • polyester

płaski kołnierz z podwójnymi strukturalnymi 
paskami; taśma twillowa; rozcięcie na bokach; 
podwójne szwy /
flat collar with double structural stripes; twill tape; 
cuts on bottom sides; double stitching

42176

Standard

20 22 24

26 28 30

32 70

rozmiary • sizes:
xs, s, m, l, xl, xxl 

waga • weight: 
175g/m2

skład • composition: 
35% bawełny • cotton
65% poliestru • polyester

płaski kołnierz; rozcięcie na bokach; 
podwójne szwy /
flat collar; cuts on bottom sides; 
double stitching

42350

Long Cotton

20 22 26

30 32

rozmiary • sizes:
xs, s, m, l, xl, xxl 

waga • weight: 
200g/m2

skład • composition: 
95% bawełny czesanej • 
combed cotton
5% poliestru • polyester

płaski kołnierz z podwójnymi 
strukturalnymi paskami; taśma 
twillowa; rozcięcie na bokach; 
podwójne szwy /
flat collar with double structural 
stripes; twill tape; cuts on bottom 
sides; double stitching

42259

Cotton

22 28 32

rozmiary • sizes:
122, 132, 144, 156, 168

waga • weight: 
200g/m2

skład • composition: 
95% bawełny czesanej • 
combed cotton
5% poliestru • polyester

płaski kołnierz z podwójnymi 
strukturalnymi paskami; 
taśma twillowa; rozcięcie na bokach; 
podwójne szwy /
flat collar with double structural 
stripes; twill tape; cuts on bottom 
sides; double stitching
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42192

Sea

20 22 26 31

46

rozmiary • sizes:
xs, s, m, l, xl

waga • weight: 
210g/m2

skład • composition: 
95% bawełny • cotton 
5% elastanu • elasthan

dopasowany krój; elastyczny ściągacz; 
podwójne szwy /
tailored fit; elastic rib; double stitching

42270

Coast

20 22 26

rozmiary • sizes:
xs, s, m, l, xl, xxl

waga • weight: 
240g/m2

skład • composition: 
95% bawełny czesanej • 
combed cotton 
5% poliestru • polyester

dopasowany krój; rozcięcie na bokach; 
podwójne szwy /
tailored fit; cuts on bottom sides; double stitching

42150

Cool

20

rozmiary • sizes:
xs, s, m, l, xl, xxl

skład • composition: 
100% poliestru • polyester

oddychający, szybkoschnący materiał, 
utrzymujący suchość ciała i jego optymalną 
temperaturę; materiał nadający się 
do sublimacji /
breathable, quick-drying fabric, 
maintaining body dryness and 
its optimal temperature; 
sublimationable fabric

42400

Level

20/22 22/70 26/74 31/70

rozmiary • sizes:
s, m, l, xl, xxl

waga • weight: 
240g/m2

skład • composition: 
60% bawełny czesanej • 
combed cotton
40% poliestru • polyester

kryty zamek błyskawiczny; 
rozcięcie na bokach; podwójne szwy /
covered zipper; cuts on bottom sides; 
double stitching

42310

Stripe

26/50 29/41 78/47

rozmiary • sizes:
s, m, l, xl, xxl

waga • weight: 
200g/m2

skład • composition: 
80% bawełny czesanej • 
combed cotton
20% poliestru • polyester

rozcięcie na bokach; podwójne szwy /
cuts on bottom sides; 
double stitching

42260

Edge

78/46/72

rozmiary • sizes:
s, m, l, xl, xxl

waga • weight: 
180g/m2

skład • composition: 
100% bawełny czesanej • 
combed cotton

rozcięcie na bokach /
cuts on bottom sides
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61300

Weekend

20 22 24 26

28 30 32 72

rozmiary • sizes:
xs, s, m, l, xl, xxl

waga • weight: 
300g/m2

skład • composition: 
55% bawełny • cotton
45% poliestru • polyester

dzianina szczotkowana; 
elastyczny ściągacz / 
brushed fabric; elastic rib

65300

Firewall

22 26 28 30

32 34 72

rozmiary • sizes:
xs, s, m, l, xl, xxl

waga • weight: 
300g/m2

skład • composition: 
55% bawełny • cotton
45% poliestru • polyester

dzianina szczotkowana; elastyczny ściągacz; 
rozcięcie na bokach / 
brushed fabric; elastic rib; 
cuts on bottom sides

66450

Street

22 31

rozmiary • sizes:
xs, s, m, l, xl, xxl 

waga • weight: 
260g/m2

skład • composition: 
100% bawełny • cotton

dwuwarstwowy kaptur; 
elastyczny bawełniany ściągacz; 
kieszeń „kangur”/
double-layer hood; 
elastic cotton rib; 
one cangaroo pocket
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65400

Pocket Polo

22/74 26/74 31/26 70/50

rozmiary • sizes:
xs, s, m, l, xl, xxl

waga • weight: 
300g/m2

skład • composition: 
55% bawełny czesanej • 
combed cotton
45% poliestru • polyester

kieszonka na piersi zapinana na zamek;
elastyczny ściągacz; rozcięcie na bokach / 

chest pocket fastened with zipper; elastic rib; 
cuts on bottom sides

75500

Pansy

22/70 31/70

rozmiary • sizes:
xs, s, m, l, xl

skład • composition: 
100% poliestru • polyester

regulacja w pasie /
expandable waist

75600

Team

22/70

rozmiary • sizes:
xs, s, m, l, xl, xxl

skład • composition: 
100% poliestru • polyester

regulacja w pasie /
expandable waist

75000

Palm

22 74

rozmiary • sizes:
s, m, l, xl, xxl

skład • composition: 
100% bawełny • cotton

bawełniany materiał w celu 
zapewnienia maksymalnego komfortu; 
kieszenie trójwymiarowe /
cotton fabric to provide 
maximum comfort; 3D pockets

73000

Sand

20 26

rozmiary • sizes:
xs, s, m, l, xl

waga • weight:
230g/m2

skład • composition: 
95% bawełny • cotton  
5% elastanu • elasthan

elastyczna dzianina;
regulacja w pasie  /  

elastic fabric; expandable waist
62000

Ocean

20 26 46

rozmiary • sizes:
xs, s, m, l, xl

waga • weight:
230g/m2

skład • composition: 
95% bawełny • cotton  
5% elastanu • elasthan

elastyczna dzianina;
podwójny ściągacz z elastanem  /  

elastic fabric; double elasthan rib
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69600

Jasmine

22 26

rozmiary • sizes:
xs, s, m, l, xl, xl+

waga • weight: 
250g/M

skład • composition: 
45% bawełny • cotton 
37% akrylu • acrylic
18% elastanu • elasthan

ubiór biurowy damski / 
ladies

,
 office wear 

69200

Manhattan

22 26 31 50

rozmiary • sizes:
xs, s, m, l, xl, xxl

waga • weight: 
260g/L

skład • composition: 
100% bawełny • cotton

klasyczny ubiór biurowy / 
office wear

18



94300

Short Brook

46

rozmiary • sizes:
xs, s, m, l, xl

skład • composition: 
70% bawełny • cotton
30% poliestru • polyester

ubiór biurowy damski / 
ladies

,
 office wear

93300

Brook

46

rozmiary • sizes:
xs, s, m, l, xl

skład • composition: 
70% bawełny • cotton
30% poliestru • polyester

ubiór biurowy damski / 
ladies

,
 office wear

93100

River

46

rozmiary • sizes:
s, m, l, xl, xxl

skład • composition: 
70% bawełny • cotton
30% poliestru • polyester

ubiór biurowy męski / 
men’s office wear

94100

Short River

46

rozmiary • sizes:
s, m, l, xl, xxl

skład • composition: 
70% bawełny • cotton
30% poliestru • polyester

ubiór biurowy męski / 
men’s office wear

69100

Business 
Sweater

22 26

rozmiary • sizes:
s, m, l, xl, xxl

waga • weight: 
544g/L

skład • composition: 
50% bawełny czesanej • 
combed cotton 
50% akrylu • acrylic

klasyczny ubiór biurowy /
office wear

69000

Business 
Vest

22 26

rozmiary • sizes:
s, m, l, xl, xxl

waga • weight: 
360g/L

skład • composition: 
50% bawełny czesanej • 
combed cotton 
50% akrylu • acrylic

klasyczny ubiór biurowy /
office wear
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68600

Single

22 26 28

rozmiary • sizes:
s, m, l, xl, xxl 

waga • weight: 
250g/m2 ; 375g/m

skład • composition: 
100% poliestru •
 polyester

system ściągaczy u dołu wewnątrz /
expandable bottom inside

68100

Men’s Double

22 26 28

30 32

rozmiary • sizes:
s, m, l, xl, xxl 

waga • weight: 
280g/m2 ; 420g/m

skład • composition: 
100% poliestru • 
polyester

system ściągaczy u dołu wewnątrz /
expandable bottom inside

68103

Ladies’ Double

22 26 28

30 32

rozmiary • sizes:
s, m, l, xl, xl+

waga • weight: 
280g/m2 ; 420g/m

skład • composition: 
100% poliestru • 
polyester

system ściągaczy u dołu wewnątrz /
expandable bottom inside
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68002

Ladies’ Swing

22/31 22/70 26/70 30/22

32/70 50/26 55/26 72/26

rozmiary • sizes:
xs, s, m, l, xl, xl+

waga • weight: 
280g/m2 ; 420g/m

skład • composition: 
100% poliestru • polyester

kieszenie zapinane na zamek; 
system ściągaczy u dołu wewnątrz /
pockets with zippers; 
expandable bottom inside

68001

Men’s Swing

22/31 22/70 26/70 30/22

32/70 50/26 55/26 72/26

rozmiary • sizes:
s, m, l, xl, xxl 

waga • weight: 
280g/m2 ; 420g/m

skład • composition: 
100% poliestru • polyester

kieszenie zapinane na zamek; 
system ściągaczy u dołu wewnątrz /
pockets with zippers; 
expandable bottom inside

68110

Lane

22 31 50

63 74

rozmiary • sizes:
s, m, l, xl, xxl 

waga • weight: 
320g/m2 ; 480g/m

skład • composition: 
100% poliestru • polyester

wykończenia antypilingowe 
i antyelektrostatyczne; 
elastyczny ściągacz / 
antipilling and antielectrostatic 
finishing; elastic rib

68120

Gambler

49/74 74/74

rozmiary • sizes:
s, m, l, xl, xxl

waga • weight: 
600g/m2 ; 900g/m

skład • composition: 
100% poliestru • polyester

wiatroszczelna powłoka;
wykończenia swetrowe; elastyczny ściągacz / 
windproof coating; sweater cuffs & bottom; 
elastic rib

68010

Camp

26/31* 78/78

rozmiary • sizes:
xs, s, m, l, xl, xxl 

waga • weight: 
250g/m2 ; 375g/m

skład • composition: 
100% poliestru • polyester

polar pokryty membraną; 
wodoodporność: 1000mm słupa wody; oddychalność: 
800g/m2/24h; kieszenie zapinane na zamek; 
siatka w środku; system ściągaczy 
u dołu wewnątrz / 
fleece with membrane; water resistance:1000mm; 
water vapour permeability: 800g/m2/24h; 
pockets with zippers; mesh inside; 
expandable bottom inside

* patrz strona 21 / see page 21
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68201

Vest

22 26 28

32 55 72

rozmiary • sizes:
xs, s, m, l, xl, xxl 

waga • weight: 
280g/m2 ; 420g/m

skład • composition: 
100% poliestru • polyester

system ściągaczy u dołu wewnątrz /
expandable bottom inside

68900

Light

22 26 55

rozmiary • sizes:
s, m, l, xl, xxl 

waga • weight: 
240g/m2 ; 360g/m

skład • composition: 
100% poliamidu • polyamide
+100% poliestru •  polyester

model dwustronny - druga strona polarowa;
system ściągaczy u dołu /  
reversable style - fleece on the other side; 
expandable bottom

68810

Daisy

26 31 70

rozmiary • sizes:
xs, s, m, l, xl, xl+ 

waga • weight: 
280g/m2 ; 420g/m

skład • composition: 
100% poliestru • polyester

odpinany kaptur; 
kieszenie zapinane na zamek / 
detachable hood; 
pockets with zippers

68925

New Road

22/70 26/26 30/22

rozmiary • sizes:
s, m, l, xl, xxl

waga • weight: 
250g/m2

skład • composition: 
100% poliestru • polyester

polar wewnątrz kołnierza; 
system ściągaczy u dołu wewnątrz; 
kieszenie zapinane na zamek /
fleece inside collar; 
expandable bottom inside; 
pockets with zippers
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31000

Classic

20 22 24 26

27 28 30 32

36 38 46

rozmiary • sizes:
jeden rozmiar • one size

skład • composition: 
65% bawełny • cotton 
35% poliestru • polyester

31101

Active

20 22 24 26

28 30 32 36

38 50

rozmiary • sizes:
jeden rozmiar • one size

skład • composition: 
100% bawełny • cotton

materiał szczotkowany / brushed fabric

31001

Comfort

20 21 22 24

26 28 30 32

36 38 50 52

rozmiary • sizes:
jeden rozmiar • one size

skład • composition: 
100% bawełny • cotton

materiał szczotkowany / brushed fabric

31200

Comfort

20 22 24 26

28 30 32 36

38 50

rozmiary • sizes:
jeden rozmiar • one size

skład • composition: 
100% bawełny • cotton

materiał szczotkowany / brushed fabric
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31104

Race

20/31 22/70 72/70

rozmiary • sizes:
jeden rozmiar • one size

skład • composition: 
100% bawełny • cotton

81050

Cube

22/32

skład • composition: 
100% poliamidu • polyamide

plecak i torba na kółkach /
rucksack and luggage trolley  

31102

Pilot

22/70 26/70 31/70 32/70

36/26 63/74 74/70

rozmiary • sizes:
jeden rozmiar • one size

skład • composition: 
100% bawełny • cotton

31300

Army/Ranger

20 22 26 31

43 54 55 70

74

rozmiary • sizes:
jeden rozmiar • one size

skład • composition: 
100% bawełny • cotton

33300

Safari

43

rozmiary • sizes:
s, l

skład • composition: 
100% bawełny • cotton

33000

Summer

20 22 74

rozmiary • sizes:
s, l

skład • composition: 
100% bawełny • cotton

32110

Sunvisor

20 22 24 26 28 30 32

rozmiary • sizes:
jeden rozmiar • one size

skład • composition: 
100% bawełny • cotton

dzianina frotte wewnątrz / terry fabric inside

34002

Tulip

22 26 74

rozmiary • sizes:
jeden rozmiar • one size

skład • composition: 
100% bawełny • cotton

81070

Magic

30

skład • composition: 
100% poliestru • polyester

zwijana i pakowana w dno siatki / 
folded and packed into bottom of the bag

34001

Surf

22 26 74

rozmiary • sizes:
m, l

skład • composition: 
100% bawełny • cotton
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51503

Snowflake

25/50 32/26

rozmiary • sizes:
xs, s, m, l, xl, xl+ 

skład • composition: 
100% poliamidu • polyamide

damska kurtka narciarska / 
ladies’ ski jacket

odpinany pas biodrowy; kieszonka na 
skipass; lycra w mankiecie; 
wodoodporność: 2000mm słupa wody; 
oddychalność: 2000g/m2/24h /
detachable hip belt; skipass pocket; 
lycra cuffs; water resistance: 
2000mm; water vapour permeability: 
2000g/m2/24h

51500

Snowkite

26/32 50/25

rozmiary • sizes:
s, m, l, xl, xxl 

skład • composition: 
100% poliamidu • polyamide

męska kurtka narciarska / 
men’s ski jacket

odpinany pas biodrowy; kieszonka na 
skipass; lycra w mankiecie; 
wodoodporność: 2000mm słupa wody; 
oddychalność: 2000g/m2/24h /
detachable hip belt; skipass pocket; 
lycra cuffs; water resistance: 
2000mm; water vapour permeability: 
2000g/m2/24h

51001

Windbreaker

22 24 26

28 30 32

54 98 * 99 *

rozmiary • sizes:
xs, s, m, l, xl, xxl 

skład • composition: 
100% poliestru • polyester

kurtka wiatroszczelna /
windproof jacket     
     
pakowana w wewnętrzną kieszeń / 
 packed into inside pocket 

* kolory fluorescencyjne / 
   fluoroscent colours
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55531

Men’s Ski

22/74 29/49 31/26 36/26 49/26

rozmiary • sizes:
s, m, l, xl, xxl 

waga • weight: 
polar • fleece 260g/m2 ; 420g/m

skład • composition: 
100% poliamidu • polyamide

męska kurtka jesienno-zimowa / men 
,
s  autumn-winter jacket

odpinany polar oraz rękawy polaru; regulowane mankiety - rzepy; 
kaptur chowany w kołnierzu; kieszonka na skipass; klejone szwy;
oddychająca kurtka: wodoodporność: 3500mm słupa wody; 
oddychalność: 6400g/m2/24h / 
detachable fleece and fleece sleeves; cuff regulation on velcro; 
hood hidden inside collar; skipass pocket; all seams taped;
breathable jacket: water resistance: 3500mm;
water vapour permeability: 6400g/m2/24h

55529

Target

31/26 37/26 55/26 65/70 74/26

rozmiary • sizes:
s, m, l, xl, xxl 

skład • composition: 
100% poliamidu • polyamide

ciepła kurtka zimowa / warm winter jacket
 
kaptur odpinany / removable hood

55532

Ladies’ Ski

29/49 31/26 46/70

rozmiary • sizes:
xs, s, m, l, xl 

waga • weight: 
polar • fleece 260g/m2 ; 420g/m

skład • composition: 
100% poliamidu • polyamide

damska kurtka jesienno-zimowa / 
ladies’  autumn-winter jacket

odpinany polar oraz rękawy polaru; regulowane 
mankiety - rzepy; kaptur chowany w kołnierzu; 
kieszonka na skipass; klejone szwy; oddychająca 
kurtka: wodoodporność: 3500mm słupa wody; 
oddychalność: 6400g/m2/24h / 
detachable fleece and fleece sleeves; cuff regulation 
on velcro; hood hidden inside collar; skipass pocket; 
all seams taped; breathable jacket: 
water resistance: 3500mm; 
water vapour permeability: 6400g/m2/24h

55535

Check

22/70 41/70 74/63

rozmiary • sizes:
s, m, l, xl, xxl 

waga • weight: 
polar • fleece: 250g/m2 ; 
375g/m

skład • composition: 
100% poliamidu • polyamide

ciepła, męska kurtka zimowa / 
warm men 

,
s  winter jacket

odpinany polar; klejone szwy;
regulowane mankiety - rzepy;
oddychająca kurtka:
wodoodporność: 2000mm słupa wody;
oddychalność: 4000g/m2/24h / 
detachable fleece; seams taped;
cuff regulation on velcro;
breathable jacket: 
water resistance: 2000mm;
water vapour permeability: 4000g/
m2/24h

55536

Flow

22/70 41/70 74/63

rozmiary • sizes:
xs, s, m, l, xl

waga • weight: 
polar • fleece: 250g/m2 ; 375g/m

skład • composition: 
100% poliamidu • polyamide

ciepła, damska kurtka zimowa / warm ladies’ winter jacket

odpinany polar; klejone szwy; regulowane mankiety - rzepy;
oddychająca kurtka: wodoodporność: 2000mm słupa wody;
oddychalność: 4000g/m2/24h / 
detachable fleece; seams taped; cuff regulation on velcro;
breathable jacket: water resistance: 2000mm;
water vapour permeability: 4000g/m2/24h

55530

One

22 26 55

rozmiary • sizes:
s, m, l, xl, xxl 

skład • composition: 
100% poliamidu • polyamide

lekka kurtka jesienna z polarem /
light autumn jacket with fleece

kaptur odpinany; 
regulowane mankiety – rzepy /
removable hood; cuff regulation 
on velcro
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55533

Forest

22 28 63

rozmiary • sizes:
s, m, l, xl, xxl 

skład • composition: 
100% poliamidu • polyamide

kurtka jesienno-wiosenna z polarem /
autumn-spring jacket with fleece

regulowane mankiety – rzepy / 
cuff regulation on velcro

51400

Shell

26

rozmiary • sizes:
s, m, l, xl, xxl 

skład • composition: 
94% poliestru • polyester
6% elastanu • elasthan

męska oddychająca kurtka 
z membraną / 
men’s breathable jacket with 
membrane 

materiał typu softshell 
połączony z polarem; 
wodoodporność: 1000mm słupa wody; 
oddychalność: 800g/m2/24h  / 
softshell fabric bounded with fleece; 
water resistance: 1000mm;
water vapour permeability: 
800g/m2/24h

51600

Stonehenge

26

rozmiary • sizes:
xs, s, m, l, xl, xxl 

skład • composition: 
100% poliamidu • polyamide

mocna, ciepła kurtka 
jesienno-zimowa /
strong, warm autumn-winter jacket 

pokrycie PCV; 
wodoodporność: 1000mm słupa wody; 
regulowane mankiety – rzepy / 
PVC coating; water resistance: 1000mm; 
cuff regulation on velcro

51403

Soft

26

rozmiary • sizes:
xs, s, m, l, xl, xl+ 

skład • composition: 
94% poliestru • polyester
6% elastanu • elasthan

damska oddychająca kurtka 
z membraną / 
ladies’ breathable jacket with 
membrane 

materiał typu softshell 
połączony z polarem; 
wodoodporność: 1000mm słupa wody; 
oddychalność: 800g/m2/24h  / 
softshell fabric bounded with fleece; 
water resistance: 1000mm;
water vapour permeability: 
800g/m2/24h

51303

Ladies’ Sail

22/26 26/26 31/26

55/26

rozmiary • sizes:
xs, s, m, l, xl, xl+ 

skład • composition: 
100% poliamidu • polyamide

damska lekka kurtka jesienno-wiosenna /
ladies’ light autumn-spring jacket

regulowane mankiety - rzepy / 
cuff regulation on velcro

51300

Sail

22/26 26/26 31/26

55/26 74/26

rozmiary • sizes:
s, m, l, xl, xxl 

skład • composition: 
100% poliamidu • polyamide

męska lekka kurtka jesienno-wiosenna /
men’s light autumn-spring jacket

regulowane mankiety - rzepy / 
cuff regulation on velcro
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Tabela produktów PROMOSTARS 2010
symbol /
code /                                  
Symbol

nazwa produktu / 
item name / 
Bezeichnung

rozmiary / sizes / 
Grossen kolory /colours / Farben

skład /
composition /

Zusammensetzung
waga / weight / Gewicht

ilość sztuk w opak. / 
no of pcs in carton / 
Stuckzahl pro Karton

min. Ilość zakupu / 
min. Order/ 

Mindestbestellung

T-
sh

irt
y /

 T-
sh

irt
s

1 21150 standard 150 xs, s, m, l, xl, xxl 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 46 100% sc 150g/m2 100 5

2 21159 standard 150 122, 132, 144, 
156, 168 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 36, 46 100% sc 150g/m2 50 5

3 21170 cruise s, m, l, xl, xxl 20/30, 20/32 100% cc 175g/m2 50  -

4 21172 heavy 170 s, m, l, xl, xxl 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 36, 39, 
46, 47, 55, 57, 70, 72, 74 100% sc 170g/m2 100 5

5 21185 premium s, m, l, xl, xxl 20, 22, 26, 31, 48, 66, 70 100% sc / 85% sc, 
15% v (colour 48) 190g/m2 50 5

6 21201 excellence 
round neck xs, s, m, l, xl, xxl 20, 22, 26 80% cc, 20% p 200g/m2 50  -

7 21360 short heavy s, m, l, xl, xxl 20, 22, 26, 30, 36, 55 100% sc 160g/m2 50  -

8 21370 violet xs, s, m, l, xl, xl+ 20, 26, 74 95% c, 5% e 180g/m2 50  -

9 21400 men’s voyage s, m, l, xl, xxl 20, 22, 26, 30, 70 100% cc 175g/m2 50  -

10 21403 ladies’ voyage xs, s, m, l, xl, xl+ 20, 22, 26, 30, 70 100% cc 175g/m2 50  -

11 21600 slim s, m, l, xl, xxl 20, 26 95% cc, 5% e 180g/m2 50  -

12 22155 v-neck s, m, l, xl, xxl 20, 22, 26, 30, 32 100% sc 160g/m2 100 5

13 22160 ladies’ heavy xs, s, m, l, xl, xl+ 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 36, 39, 
46, 57, 70, 72, 74 100% sc 160g/m2 50 5

14 22200 ladies’ blouse xs, s, m, l, xl, xl+ 20, 22, 26, 46 100% cc 220g/m2 50  -

15 22201 excellence v-neck xs, s, m, l, xl, xxl 20, 22, 26 80% cc, 20% p 200g/m2 50  -

16 22300 lily xs, s, m, l, xl 22, 26, 31, 33 95% cc, 5% e 210g/m2 50  -

Po
lo

 / 
Po

lo
s

17 42150 cool xs, s, m, l, xl, xxl 20 100% p  - 50  -

18 42176 standard xs, s, m, l, xl, xxl 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 70 35% c, 65% p 175g/m2 50 5

19 42192 sea xs, s, m, l, xl 20, 22, 26, 31, 46 95% c, 5% e 210g/m2 50  -

20 42195 ladies’ cotton xs, s, m, l, xl, xl+ 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 36, 46, 
47, 57, 72, 74 95% cc, 5% p 200g/m2 50 5

21 42250 cotton s, m, l, xl, xxl 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 36, 46, 
57, 70, 72, 74 95% cc, 5% p 200g/m2 50 5

22 42259 cotton 122, 132, 144, 
156, 168 22, 28, 32 95% cc, 5% p 200g/m2 50 5

23 42260 edge s, m, l, xl, xxl 78/46/72 100% cc 180g/m2 50  -

24 42270 coast xs, s ,m ,l xl, xxl 20, 22, 26 95% cc, 5% p 240g/m2 50  -

25 42310 stripe s, m, l, xl, xxl 26/50, 29/41, 78/47 80% cc, 20% p 200g/m2 50  -

26 42350 long cotton xs, s, m, l, xl, xxl 20, 22, 26, 30, 32 95% cc, 5% p 200g/m2 50 5

27 42400 level s, m, l, xl, xxl 20/22, 22/70, 26/74, 31/70 60% cc, 40% p 240g/m2 50  -

Bl
uz

y /
 S

we
at

s

28 61300 weekend xs, s, m, l, xl, xxl 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 72 55% c, 45% p 300g/m2 25 5

29 62000 ocean xs, s, m, l, xl 20, 26, 46 95% c, 5% e 230g/m2 20  -

30 65300 firewall xs, s, m, l, xl, xxl 22, 26, 28, 30, 32, 34, 72 55% c, 45% p 300g/m2 25 5

31 65400 pocket polo xs, s, m, l, xl, xxl 22/74, 26/74, 31/26, 70/50 55% cc, 45% p 300g/m2 25  -

32 66450 street xs, s, m, l, xl, xxl 22, 31 100% c 260g/m2 20  -

33 73000 sand xs, s, m, l, xl 20, 26 95% c, 5% e 230g/m2 20  -

34 75000 palm s, m, l, xl, xxl 22, 74 100% c  - 20  -

35 75500 pansy xs, s, m, l, xl 22/70, 31/70 100% p  - 50  -

36 75600 team xs, s, m, l, xl, xxl 22/70 100% p  - 50  -

Sw
et

ry
 / 

Pu
llo

ve
rs

Ko
sz

ul
e 

/ S
hi

rts

37 69000 business vest s, m, l, xl, xxl 22, 26 50% cc, 50% a 360g/L 25  -

38 69100 bisiness sweater s, m, l, xl, xxl 22, 26 50% cc, 50% a 544g/L 25  -

39 69200 manhattan xs, s, m, l, xl, xxl 22, 26, 31, 50 100% c 260g/L 20  -

40 69600 jasmine xs, s, m, l, xl, xl+ 22, 26 45%c, 37%a, 18%e 250g/M 20  -

41 93100 river s, m, l, xl, xxl 46 70% c, 30% p  - 50  -

42 93300 brook xs, s, m, l, xl 46 70% c, 30% p  - 50  -

43 94100 short river s, m, l, xl, xxl 46 70% c, 30% p  - 50  -

44 94300 short brook xs, s, m, l, xl 46 70% c, 30% p  - 50  -

Tabela produktów PROMOSTARS 2010
symbol /
code /                                  

Bezeichnung

nazwa produktu / 
item name / 
Bezeichnung

rozmiary / sizes / 
Grossen kolory /colours / Farben

skład /
composition /

Zusammensetzung
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ilość sztuk w opak. / 
no of pcs in carton / 
Stuckzahl pro Karton

min. Ilość zakupu / 
min. Order/ 
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Po
la

ry
 / 

Fl
ee

ce

45 68001 men’s swing s, m, l, xl, xxl 22/31, 22/70, 26/70, 30/22, 32/70, 
50/26, 55/26, 72/26 100% p 280g/m2, 420g/m 20  -

46 68002 ladies’ swing xs, s, m, l, xl, xl+ 22/31, 22/70, 26/70, 30/22, 32/70, 
50/26, 55/26, 72/26 100% p 280g/m2, 420g/m 20  -

47 68010 camp xs, s, m, l, xl, xxl 26/31, 78/78 100% p 250g/m2, 375g/m 20  -

48 68100 men’s double s, m, l, xl, xxl 22, 26, 28, 30, 32 100% p 280g/m2, 420g/m 20  -

49 68103 ladies’ double s, m, l, xl, xl+ 22, 26, 28, 30, 32 100% p 280g/m2, 420g/m 20  -

50 68110 lane s, m, l, xl, xxl 22, 31, 50, 63, 74 100% p 320g/m2, 480g/m 20  -

51 68120 gambler s, m, l, xl, xxl 49/74, 74/74 100% p 600g/m2, 900g/m 10  -

52 68201 vest xs, s, m, l, xl, xxl 22, 26, 28, 32, 55, 72 100% p 280g/m2, 420g/m 25  -

53 68600 single s, m, l, xl, xxl 22, 26, 28 100% p 250g/m2, 375g/m 20 5

54 68810 daisy xs, s, m, l, xl, xl+ 26, 31, 70 100% p 280g/m2, 420g/m 20  -

55 68900 light s, m, l, xl, xxl 22, 26, 55 100% n + 100% p 240g/m2, 360g/m 25  -

56 68925 new road s, m, l, xl, xxl 22/70, 26/26, 30/22 100% p 250g/m2 (fleece inside 
collar) 20  -

Cz
ap

ki
 / 

Ca
ps

57 31000 classic one size 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 36, 38, 46 65% c, 35% p  - 120 10

58 31001 comfort one size 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 
38, 50, 52 100% c  - 120 10

59 31101 active one size 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 50 100% c  - 120 10

60 31102 pilot one size 22/70, 26/70, 31/70, 32/70, 36/26, 
63/74, 74/70 100% c  - 120 10

61 31104 race one size 20/31, 22/70, 72/70 100% c  - 120  -

62 31200 comfort one size 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 50 100% c  - 120 10

63 31300 army / ranger one size 20, 22, 26, 31, 43, 54, 55, 70, 74 100% c  - 120 10

64 32110 sunvisor one size 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 100% c  - 120 10

65 33000 summer s, l 20, 22, 74 100% c  - 120 10

66 33300 safari s, l 43 100% c  - 120  -

67 34001 surf m, l 22, 26, 74 100% c  - 200 10

68 34002 tulip one size 22, 26, 74 100% c  - 120  -

Ku
rtk

i /
 Ja

ck
et

s

69 51001 windbreaker xs, s, m, l, xl, xxl 22, 24, 26, 28, 30, 32, 54, 98, 99 100% p  - 50 5

70 51300 sail s, m, l, xl, xxl 22/26, 26/26, 31/26, 55/26, 74/26 100% n  - 20  -

71 51303 ladies’ sail xs, s, m, l, xl, xl+ 22/26, 26/26, 31/26, 55/26 100% n  - 20  -

72 51400 shell s, m, l, xl, xxl 26 94% p, 6% e bounded with fleece 10  -

73 51403 soft xs, s, m, l, xl, xl+ 26 94% p, 6% e bounded with fleece 10  -

74 51500 snowkite s, m, l, xl, xxl 26/32, 50/25 100% n  - 5  -

75 51503 snowflake xs, s, m, l, xl, xl+ 25/50, 32/26 100% n  - 5  -

76 51600 stonehenge xs, s, m, l, xl, xxl 26 100% n  - 5  -

77 55529 target s, m, l, xl, xxl 31/26, 37/26, 55/26, 65/70, 74/26 100% n  - 10  -

78 55530 one s, m, l, xl, xxl 22, 26, 55 100% n  - 10  -

79 55531 men’s ski s, m, l, xl, xxl 22/74, 29/49, 31/26, 36/26, 49/26 100% n 260g/m2 (fleece inside) 5  -

80 55532 ladies’ ski xs, s, m, l, xl 29/49, 31/26, 46/70 100% n 260g/m2 (fleece inside) 5  -

81 55533 forest s, m, l, xl, xxl 22, 28, 63 100% n  - 10  -

82 55535 check s, m, l, xl, xxl 22/70, 41/70, 74/63 100% n 250g/m2 (fleece inside) 10  -

83 55536 flow xs, s, m, l, xl 22/70, 41/70, 74/63 100% n 250g/m2 (fleece inside) 10  -

To
rb

y 
Ba

gs 84 81050 cube  - 22/32 100% n  - 10  -

85 81070 magic  - 30 100% p  - 100  -

122 132 144 156 168

122   132 144 156  168

60 66 72 79 86

Rozmiary dziecięce / Children’s body sizes

wzrost / height / Grösse 162 168 176 182 185 188

XS   S M L  XL XXL

88 92 96 100 104 108

Rozmiary męskie / Men's body sizes

Tabele rozmiarowe / Size specifications / Grössenverzeichniss

26/31kolor główny
main colour
Hauptfarbe

kolor wykończenia
colour of finishing
Farbe der Absetzung

klatka piersiowa / chest / Brustumfang

158 164 168 172 176 176

XS   S M L  XL  XL+

84 88 92 96 100 104

Rozmiary damskie / Ladies’ body sizes

c
cc

- bawełna / cotton / Baumwolle
- bawełna czesana / combed cotton / 
  gekämmte Baumwolle

sc

p

- bawełna półczesana / semicombed cotton / 
  halbgekämmte Baumwolle
- poliester / polyester / Polyester

a
n
e
v

- akryl / acrylic / Acryl
- poliamid / polyamide / Polyamid
- elastan / elasthan / Elastan
- wiskoza / viscose / Viskose

* 98, 99 kolory fluorescencyjne / fluoroscent colours / fluoreszirende Farben 

2010 kolory/colours/Farben

20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

34 36 37 38 39 41 43 46 47 48 49 50 52

54 55 57 62 63 65 66 70 72 74 78 98* 99*
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