
Producent 
najwyższej jakości 
odzieży ochronnej
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o nas

odzież letnia

odzież zimowa

bezrękawniki

kurtki

odzież clean

dane techniczne

Marka Vestim to nowoczesne 
ubrania ochronne, łączące 
komfort i jakość wyrobu

Naszą misją jest produkcja najwyższej jakości odzieży ochronnej,  
która zapewni użytkownikowi wysoki poziom bezpieczeństwa  
w ekstremalnych warunkach pracy.



o nas
Kim jesteśmy i czym się zajmujemy

Co nas wyróżnia?

Jesteśmy producentem wysokiej klasy 
odzieży roboczej i ochronnej, zarów-
no na polskim jak i zagranicznym ryn-

ku. Posiadamy własny zakład produkcyjny, 
wyposażony w nowoczesny park maszy-
nowy. Zatrudniamy wykwalifikowany per-
sonel z dużym doświadczeniem w produk-
cji odzieży ochronnej – nasi pracownicy 
to profesjonaliści w swojej dziedzinie. 

Jako producent odzieży szczególną uwagę 
przykładamy do doboru tkanin i dodat-
ków. Naszą odzież wykonujemy wyłącznie 
z materiałów o doskonałych parametrach 
technologicznych, potwierdzonych przez 
akredytowane laboratoria. 

Dbamy o staranność wykonania naszych 
wyrobów. Nasza odzież robocza to więcej 
niż sam produkt – to grupa ludzi, projek-
tantów, konstruktorów, krawców, którzy 
codziennie dbają o każdy szczegół, abyś Ty 
czuł się bardziej komfortowo. 

 » szycie na zamówienie z idealnym do-
pasowaniem rozmiaru

 » szybki czas realizacji zleceń
 » szeroka paleta wzorów odzieży 
 » możliwość produkcji odzieży pod mar-

ką własną klienta
 » możliwość stworzenia ubrania od pod-

staw, pod konkretne zlecenie klienta
 » produkcja krajowa 
 » najwyższa jakość
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Każdego dnia dążymy do tego, aby nasza 
odzież była bardziej zaawansowana i funk-
cjonalna. Wszystko to z myślą o fachow-
cach, którzy codziennie muszą mierzyć 
się z trudami pracy w różnych warunkach. 
Wysoka jakość naszych produktów, ory-
ginalne wzornictwo, bogata kolorystyka, 
przystępne ceny i nieustannie poszerzany 
asortyment sprawiają, że śmiało możemy 
konkurować ze światowymi producentami 
odzieży ochronnej.



odzież letnia
Letnia odzież ochronna Vestim 

charakteryzuje się wyjątkową estety-

ką, trwałością i jakością wykonania. 

Zastosowanie najnowocześniejszych 

technologii szycia oraz wysokiej klasy 

materiałów gwarantuje bardzo dobry 

komfort użytkowania

Skład: 100% Bawełna
Gramatura: 245g/m², 280g/m², 300g/m²,  
   350g/m²
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Skład: 60% Bawełna, 40% Poliester 
Gramatura: 250g/m²

Skład: 65% Poliester, 35% Bawełna
Gramatura: 245g/m², 280g/m², 310g/m²
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kolory przedstawione na powyższych próbkach w wydruku mogą kolorystycznie 
nieznacznie odbiegać od koloru farb używanych w materiałach tekstylnych
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bluzy 
ochronne
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Dwukolorowa bluza ochronna zapinana na zamek błyskawiczny kryty plisą.  
Dodatkowe zapięcia  na napy. Dwie kieszenie z przodu przykryte patkami. 
Mankiet przy rękawach zapinany na guziki. 
W pasie  wszyta guma dopasowująca ubranie do ciała, dzięki czemu bluza nie 
odstaje. Kontrastowe elementy.

Profesjonalna dwukolorowa bluza szwedzka z ozdobną lamówką.  Zapinana 
na zamek błyskawiczny kryty plisą. Dodatkowe zapięcia na rzepy. Na dole blu-
zy podwójne multifunkcjonalne kieszenie wzmocnione dodatkową tkaniną, 
dzięki czemu zapewniają bezpieczeństwo i komfort przenoszenia narzędzi  
i przyrządów pomiarowych. 
Na górze znajdują się dwie kieszenie w tym kieszeń na telefon zapinana  
na napy. Mankiet przy rękawach zapinany na rzepy.  W tył bluzy wszyta guma, 
dzięki czemu bluza nie odstaje i zabezpiecza przed wiatrem.

Prosty klasyczny krój bluzy ochronnej zapinanej na guziki  z elementami od-
blaskowymi. Na klatce piersiowej i rękawach naszyta szara taśma  odblasko-
wa dla poprawienia widoczności z dużych odległości. W pasie wszyta gum-
ka regulującą obwód. Dwie kieszenie z patkami zapinane na guziki. Podkrój 
szyi wykończony kołnierzem. Rękawy zakończone mankietami, zapinane  
na guziki.

Klasyczna bluza ochronna zapinana na guziki z ozdobną lamówką.  
Z przodu znajdują się dwie górne kieszenie przykryte patką.  W pasie  wszyta 
guma dopasowująca ubranie do ciała, dzięki czemu bluza nie odstaje. Mankiet 
przy rękawach zapinany na guziki.

Bluza ochronna wykończona pomarańczowymi wstawkami.  Zapinana na za-
mek błyskawiczny kryty plisą. Uniwersalny obwód, dzięki regulacji na guziki. 
Bluza robocza posiada cztery przednie wielofunkcyjne kieszenie.  
Dwie górne, umieszczone na klatce piersiowej i dwie dolne, zapinane na napy, 
kryte patką.  Mankiet przy rękawach zapinany na napy.

Bluza z kontrastowymi wstawkami przeznaczona do prac całorocznych w po-
mieszczeniach oraz w sezonie wiosennym, letnim i jesiennym na zewnątrz. 
Chroni przed zanieczyszczeniami, olejo– i wodoodporna. 
Zapinana na zamek błyskawiczny przykryty plisą zapinaną na napy. Guma 
wszyta w pasie bluzy sprawia, iż fason jest bardziej dopasowany, a duża ilość 
funkcjonalnych kieszeni ułatwia organizację pracy. Mankiet przy rękawach  
z możliwością regulacji zapinany na rzep.

Code B2L

Code B4L

Code B6L

Code B1L

Code B3L

Code B5L



Modne spodnie ogrodniczki z charakterystycznymi wstawkami w kolorze po-
marańczowym. Podwyższony przód z kieszenią zapinaną na zamek błyskawicz-
ny.  Dwie funkcjonalne kieszenie skośne po bokach oraz jedna na nogawce. 
Regulowane szelki zapinane z przodu na klamry z tylnym karczkiem połączone 
taśmą gumową niekrępującą ruchów. Zapięcie w pasie na guziki regulowane 
gumowym ściągaczem. Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny.

Nowoczesne spodnie ogrodniczki ze wzmocnieniami. Dzięki zastosowaniu 
wzmocnień z Cordury, nadają się doskonale do prac, w których istnieje ryzyko 
przetarcia nogawek czy tyłu spodni.
Możliwość regulacji w pasie dzięki dodatkowym guzikom oraz w długości szel-
kami, które to dodatkowo mają w tylnej partii gumkę. Dwie boczne kieszenie 
oraz jedna na nogawce. Dodatkowo dwie kieszenie w górnej partii spodni, 
w tym jedna na suwak i telefon. Wykonane z wysokiej jakości materiału, któ-
ry zapewnia, iż po wielokrotnym praniu kolory pozostają wciąż intensywne,  
a rozmiar stabilny.

Code S2L

Code S4L

Bardzo komfortowe, a zarazem klasyczne ogrodniczki  z podwyższonym przo-
dem i kieszenią zapinaną na zamek błyskawiczny. Możliwość regulacji w pasie 
dzięki dodatkowym guzikom oraz w długości szelkami, które to dodatkowo 
mają w tylnej partii gumkę.
Rozporek zapinany na guziki. Spodnie wykonane z wysokiej jakości materiału, 
który zapewnia, iż po wielokrotnym praniu kolory pozostają wciąż intensywne, 
a rozmiar stabilny.

Spodnie ogrodniczki z charakterystycznymi wstawkami w kolorze pomarań-
czowym. Podwyższony przód z kieszenią zapinaną na zamek błyskawiczny. 
Liczne kieszenie, w tym dodatkowa kieszeń na telefon komórkowy.
Wzmocnienia na kieszeniach, ryglówki w miejscach szczególnie narażonych  
na rozprucie. Spodnie posiadają szerokie, elastyczne szelki z klamerkami  
z przodu oraz gumkę w pasie dopasowującą spodnie do ciała. Rozporek zapi-
nany na zamek błyskawiczny.

Spodnie ochronne o zwiększonej odporności na zabrudzenia. Wykonane z ma-
teriału olejo– i wodoodpornego. Podwyższony przód, liczne kieszenie. 
Regulowane szelki zapinane z przodu na klamry, z tylnym karczkiem połączo-
ne taśmą gumową niekrępującą ruchów. Rozporek zapinany na zamek błyska-
wiczny.

Code S1L

Code S3L

Code S5L

spodnie 
ochronne
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spodnie, 
kombinezony 

ochronne

Spodnie do pasa zapinane na zamek błyskawiczny. Dwie kieszenie po bokach.  
Możliwość regulacji w pasie dzięki gumce w bocznych partiach.  Dostępna wer-
sja z odpinanymi nogawkami.

Code SP7L

Bardzo popularny produkt wśród pracowników kolei i drogownictwa. Spodnie 
ogrodniczki z podwyższonym przodem i kieszenią zapinaną na zamek błyska-
wiczny . Posiadają szerokie, elastyczne szelki z klamerkami z przodu oraz wszy-
tą gumkę w pasie. Rozporek zapinany na guziki. 
Elementy odblaskowe na nogawkach.

Code S6L

6 7

Spodnie do pasa monterskie zapinane na zamek błyskawiczny. Dwie podwójne 
boczne kieszenie oraz dwie tylne. Taśma nośna na młotek. Kieszenie na nogaw-
kach, w tym na telefon komórkowy. 
Na kolanach dodatkowe wzmocnienia. Spodnie chronią podczas pracy, za-
pewniając przy tym dużą wygodę. Gwarancja fasonu i koloru po wielokrotnym 
praniu.

Kombinezon wykonany z materiału o zwiększonej odporności na zabrudzenia.  
Zapinany na zamek błyskawiczny. Dwie kieszenie zapinane na zatrzaski. Z tyłu 
kombinezonu wszyta guma dopasowująca się do sylwetki ciała. 
Rękawy zakończone mankietem zapinanym na rzep. Ubranie wykonane z ma-
teriału olejo– i wodoodpornego.

Kombinezony

Code SP8L

Code K2L

Kombinezon zapinany na zamek błyskawiczny dwubiegowy kryty plisą zamy-
kaną na rzepy. Liczne kieszenie. Z tyłu kombinezonu ściągacz dopasowujący 
kombinezon do sylwetki ciała. Wzmocnienia na kolanach i kieszeniach. Rękawy 
zakończone mankietem  zapinanym na rzep. Ubranie wykonane z wysokiej ja-
kości materiału, który zapewnia, iż po wielokrotnym praniu kolory pozostają 
wciąż intensywne, a rozmiar stabilny.

Code K1L



odzież zimowa
Nasza odzież zimowa jest tak 

zaprojektowana aby spełniała swoje 

zadania w najcięższych warunkach 

atmosferycznych. 

Ubranie zimowe charakteryzuje się 

wyjątkową estetyką, trwałością i jako-

ścią wykonania. Są ciepłe i wygodne 

dzięki czemu użytkownik nie jest nara-

żony na spadek temperatury ciała
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kolory przedstawione na powyższych próbkach w wydruku mogą kolorystycznie 
nieznacznie odbiegać od koloru farb używanych w materiałach tekstylnych
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Skład: 100% Bawełna
Gramatura: 245g/m², 280g/m², 300g/m²,  
   350g/m²

Skład: 60% Bawełna, 40% Poliester 
Gramatura: 250g/m²

Skład: 65% Poliester, 35% Bawełna
Gramatura: 245g/m², 280g/m², 310g/m²



bluzy 
ocieplane

Klasyczna bluza ocieplana pikówką o gramaturze 150 g/m2. Zapinana na zamek 
błyskawiczny kryty plisą, rękaw  zakończony ściągaczem. Tył na całej szerokości 
ściągnięty w pasie ściągaczem w celu dopasowania do sylwetki użytkownika.

 Bluza ocieplana z regulowanym odpinanym kapturem i elementami odblasko-
wymi. Zapinana na zamek błyskawiczny kryty plisą zapinaną na rzepy. 
Dwie kieszenie po bokach i dwie na piersi, zapinane na guziki. Rękaw zakoń-
czony mankietem. W pasie i na dole bluzy wszyta guma ściągająca, dzięki cze-
mu z łatwością dopasowuje się do ciała użytkownika. Pikówka o gramaturze 
150 g/m2 zapewnia utrzymanie temperatury w najcięższych warunkach atmos-
ferycznych. Elementy odblaskowe na rękawach.

Bluza zimowa w wersji przedłużanej z odpinanym kapturem. Zapinana na za-
mek błyskawiczny kryty plisą z dodatkowym zapięciem na napy. Posiada dwie 
dolne kieszenie zapinane na napy, jedną górną oraz kieszonkę wewnętrzną. 
Rękaw zakończony regulowanym ściągaczem. W pasie wszyty ściągacz , dzię-
ki czemu ubranie z łatwością dopasowuje się do ciała użytkownika. Ubranie 
ocieplone pikówką o gramaturze 150 g/m2 zapewnia utrzymanie temperatury 
w najcięższych warunkach atmosferycznych.   

Bluza dwukolorowa z ozdobną lamówką, ocieplana pikówką o gramaturze 
150 g/m2. Zapinana na zamek błyskawiczny kryty plisą zapinaną na napy.  
Liczne kieszenie. Rękaw  zakończony ściągaczem.
Tył na całej szerokości ściągnięty w pasie ściągaczem w celu dopasowania 
do sylwetki użytkownika. 

Odblaskowa bluza ocieplana z odpinanym regulowanym kapturem. Zapinana 
na zamek błyskawiczny. Dwie kieszenie po bokach i dwie na rękawach, zapina-
ne na zamki lub guziki. Rękaw zakończony ściągaczem. W pasie i na dole blu-
zy  wszyty ściągacz dzięki czemu ubranie z łatwością dopasowuje się do ciała 
użytkownika. Bluza ocieplana pikówką o gramaturze 150 g/m2 zapewnia utrzy-
manie temperatury w najcięższych warunkach atmosferycznych. Elementy od-
blaskowe zapewniają widoczność z dużej odległości. Dodatkowym atutem jest 
możliwość odpinania rękawów.

Code BO2Z

Code BO4Z

Code BO1Z

Code BO3Z

Code BO5Z
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bluza
polarowa

Klasyczna bluza typu polar  zapinana  na zamek błyskawiczny. Wersja z dwoma 
lub trzema  ukośnie zapinanymi kieszeniami  na zamek po zewnętrznej stronie. 
Na dole uchwyt do regulacji obwodu. 
Polar bardzo miły w dotyku, dzięki czemu komfort użytkowania jest na wyso-
kim poziomie. Stosowane wykończenie antypillingowe gwarantuje wysoką 
jakość naszych wyrobów.

Bluza polarowa Code BP06 

Kolorystyka bluz polarowych
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Skład: 100% Poliester
Gramatura: 270g/m², 360g/m² 

kolory przedstawione na powyższych próbkach w wydruku mogą kolorystycznie 
nieznacznie odbiegać od koloru farb używanych w materiałach tekstylnych

i



spodnie 
ocieplane
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Spodnie ochronne

Funkcjonalne spodnie ogrodniczki z bardzo miękkim i ciepłym wypełnieniem. 
Liczne kieszenie  z dodatkową kieszenią na telefon komórkowy. Posiadają sze-
rokie, elastyczne szelki z klamerkami, rozporek zapinany na zamek oraz gumę 
wszytą  w pasie.

Code SO2Z

Klasyczne spodnie ogrodniczki ocieplane  z podwyższonym przodem i kiesze-
nią zapinaną na zamek. Możliwość regulacji  w długości szelkami, które dodat-
kowo mają w tylnej partii gumę, zwiększającą swobodę ruchu. 
Rozporek zapinany na guziki. Spodnie wykonane z wysokiej jakości materiału, 
który zapewnia, iż po wielokrotnym praniu kolory pozostają wciąż intensywne, 
a rozmiar stabilny.

Code SO1Z

Spodnie ogrodniczki do pracy w bardzo niskiej temperaturze zaprojektowane 
dla zapewnienia pełnej ochrony przed zimnem.  
Liczne kieszenie zapinane na guziki. Posiadają szerokie, elastyczne szelki 
z klamerkami z przodu oraz gumę ściągającą wszytą w pasie. Rozporek zapi-
nany na guziki. Na nogawkach umieszczone pasy odblaskowe poprawiające 
widoczność.

Code SO4Z

Modne i eleganckie ocieplane spodnie ogrodniczki. Bawet (klapa) z przodu 
z nakładaną kieszenią zapinaną na zamek błyskawiczny. Regulowane pasy 
z krótkiego i mocnego elastycznego materiału z plastikowymi klamrami.  
Rozporek zapinany na zamek oraz guma wszyta w pasie. Wykonane z wysokiej 
jakości materiału, który zapewnia, iż kolory po wielokrotnym praniu pozostają 
wciąż intensywne, a rozmiar stabilny.

Code SO3Z

Spodnie ogrodniczki ocieplane  z podwyższonym przodem, kieszenią zapinaną 
na zamek. Możliwość regulacji w długości szelkami, które dodatkowo w tylnej 
partii mają gumę zwiększającą swobodę ruchów. Rozporek zapinany na zamek 
błyskawiczny.
Na nogawkach umieszczone podwójne fluorescencyjne pasy poprawiające 
widoczność.

Code SO5Z



bezrękawniki
Bezrękawnik to uniwersalna część 

odzieży. Doskonale pasuje na chłod-

niejsze dni, kiedy można go założyć 

na bluzkę z długim rękawem, koszulę 

flanelową czy nawet bluzę, chroniąc 

przed chłodem i wiatrem. Nasze bez-

rękawniki wykonane są tak aby użyt-

kownikom pracowało się w nich  

komfortowo niezależnie od pogody

12 13

Skład: 100% Bawełna
Gramatura: 245g/m², 280g/m², 300g/m²,  
   350g/m²
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Skład: 100% Poliester 
Gramatura: 120g/m²
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Skład: 65% Poliester, 35% Bawełna
Gramatura: 245g/m², 280g/m², 310g/m²

kolory przedstawione na powyższych próbkach w wydruku mogą kolorystycznie 
nieznacznie odbiegać od koloru farb używanych w materiałach tekstylnych
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bezrękawniki

12 13

Bezrękawnik ocieplany dwukolorowy z ozdobną lamówką. Skład: 65% polie-
ster, 35% bawełna,  ocieplany pikówką 150g/m2. Zapinany z przodu na zamek 
błyskawiczny kryty plisą zapinaną na napy. Dwie kieszenie wpuszczane w bok.  
Zastosowanie: zarówno do pracy, jak i codziennego użytkowania.

Code V02

Klasyczny dwukolorowy wzorzec.  Bawełna 100%, bezrękawnik ocieplany pi-
kówką 150 g/m2, zapinany na zamek błyskawiczny kryty plisą. Możliwość regu-
lacji obwodu pasa. Dwie kieszenie kryte patkami zapinanymi na rzep. 
Kołnierz zakończony  stójką.  Zapewnia doskonałą ochronę przed chłodem.

Code V01

Bezrękawnik ortalionowy 100% poliester ocieplany ociepliną 150g/m2.  Zapi-
nany na zamek kryty plisą. Kołnierz w stójkę. Dzięki dużej ilości kieszeni wyko-
rzystywany przez montażystów oraz wędkarzy.

Code V04

Najbardziej popularny bezrękawnik dwukolorowy. Powłoka 100% poliester. Na 
zewnątrz bezrękawnik pikowany ortalionem z ociepliną 150g/m2, wewnątrz 
polar. Kaptur chowany w stójkę. Na dole ściągacz ze stoperami do regulacji 
obwodu. Kieszenie wpuszczane w bok.
Zastosowanie: zarówno do pracy, jak i codziennego użytkowania.

Code V03



kurtki
Dzięki nowatorsko zaawansowanym 

materiałom odzież Vestim zapewnia 

niezawodną ochronę przez cały rok. 

Nasze kurtki chronią o każdej porze 

roku. Jest to doskonałe zabezpieczenie 

dla pracownika przed wilgocią, wia-

trem czy zimnem.  

Jednocześnie nasza odzież zapewnia 

elastyczność i funkcjonalność

14 15

Tkanina Poliestrowa z wykończeniem 
wodoochronnym
Skład: 100% Poliester
Gramatura: 170g/m²

1 3 62 54

kolory przedstawione na powyższych próbkach w wydruku mogą kolorystycznie 
nieznacznie odbiegać od koloru farb używanych w materiałach tekstylnych
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Tkanina Poliestrowa z apreturą wodo-
ochronną
Skład: 100% Poliester 
Gramatura: 120g/m²



kurtki

14 15

Modna kurtka ocieplana łącząca jakość z funkcjonalnością. Tkanina 100% po-
liester o gramaturze 170g/m2 ocieplany ociepliną 150g/m2. Kurtka zapinana  
na zamek błyskawiczny kryty plisą zapinaną na napy. Odpinany kaptur. Dwie 
kieszenie po bokach zapinane na napy, jedna na piersi i jedna na telefon ko-
mórkowy w wewnętrznej części. Mankiet przy rękawach zapinany na rzep. 
System wentylacji pod pachami umożliwia cyrkulację powietrza i zwiększa 
komfort użytkowania.

Code KT02

Kurtka wiosenna dwukolorowa z ozdobną lamówką. Tkanina 100% poliester  
o gramaturze 170g/m2 ocieplana pikówką 120g/m2. Zapinana na zamek bły-
skawiczny kryty plisą zapinaną na napy. Regulowane mankiety na nadgarstek. 
Idealne połączenie doskonałej ochrony z wysokim komfortem użytkowania   
i modnym designem.

Code KT01

Modna  kurtka ocieplana łącząca nowoczesny styl pracy z komfortem. Materiał 
wierzchni – 100% Oxford, podszewka i wyściółka – 100% poliester. 
Kurtka pikowana o profilowanym damskim kroju, nieprzemakalna, paroprze-
puszczalna. Zapięcie na zamek błyskawiczny kryty plisą zapinaną na rzepy. 
Liczne kieszenie. Mankiet rękawa regulowany patką na rzep.

Code KT04

Kurtka ocieplana 100% poliester plus ocieplacz 150g/m2. Zapinana na suwak  
z dodatkową zakładką na napy. Kaptur chowany w kołnierzu, ściągany na trocz-
ki. Dwie kieszenie dolne na napy oraz dwie na klatce piersiowej, w tym jedna 
na napy, druga na suwak.
Kieszeń wewnętrzna na telefon. Regulacja rękawów na rzep oraz dół kurtki 
ściągany na troczki zapewniają dodatkową ochronę przed zimnem i wiatrem.

Code KT03



odzież clean
Nasza oferta skierowana jest do leka-

rzy, stomatologów, pielęgniarek,

farmaceutów, fizjoterapeutów i innych 

przedstawicieli branży medycznej. 

Nasze produkty wykonywane są z naj-

wyższej klasy elanobawełny i bawełny, 

są trwałe i funkcjonalne

16 17

Skład: 100% Bawełna
Gramatura: 155g/m²
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kolory przedstawione na powyższych próbkach w wydruku mogą kolorystycznie 
nieznacznie odbiegać od koloru farb używanych w materiałach tekstylnych

i

Bluza zapinana na guziki, dopasowana, o kroju jak w typowym żakiecie. 
Dwie dolne kieszenie i jedna na piersi.

Code C01
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Skład: 65% Poliester, 35% Bawełna
Gramatura: 170g/m², 185g/m², 205g/m²



odzież 
clean

16 17

Spodnie męskie, krój klasyczny, z paskiem i gumkami po boku. Dwie wpuszcza-
ne kieszenie. Nogawki proste.

Code C04

 Bluza wkładana przez głowę, dekolt w szpic.

Code C03

Klasyczny fartuch zapinany z przodu na guziki. Posiada trzy kieszenie. Charak-
teryzuje się znakomitym krojem i bardzo dużą trwałością.  Z powodzeniem 
służył będzie  przez wiele lat.

Code C06

Klasyczne męskie spodnie, zaprasowane w kant, nogawki lekko zwężane. 
Dwie kieszenie z przodu, w talii pasek z szlufkami. Regulacja obwodu pasa  
za pomocą gumek wszytych po bokach.

Code C05

Bluza zapinana na guziki, dopasowana, o kroju jak w typowym żakiecie. 
Dwie dolne kieszenie i jedna na piersi.

Code C02



 Zaletami naszej odzieży są:

 Zdobienie

18 19

Podwójny lub potrójny szew w wewnętrznej części 
nogawek
Rygle wzmacniające w miejscach szczególnie podat-
nych na rozerwanie
Automatyczne naszywanie kieszeni gwarantujące po-
wtarzalność formy
Ergonomiczne szelki niekrępujące ruchów
Możliwość wyboru zapięcia według preferencji (guzi-
ki, zamek błyskawiczny, napy, rzepy)
Wytrzymałe szlufki, równomierne wszywanie pasa
Dokładność równomiernego podwijania spodni
Stosowanie  wzmocnień z cordury w miejscach szcze-
gólnie narażonych na rozerwania
Komputerowe znakowanie odzieży: haft, nadruk

Haft komputerowy
Haft komputerowy jest doskonałym sposobem  
na trwałe znakowanie odzieży roboczej, ochronnej  
i firmowej oraz innych tekstyliów. Charakteryzuje się 
on bardzo wysoką odpornością na spieranie i działa-
nie innych czynników zewnętrznych. Jest jedną z naj-
bardziej szlachetnych i prestiżowych form oznakowa-
nia odzieży.

Druk termotransferowy
Druk termotransferowy jest techniką nadruku pole-
gającą na termicznym wgrzaniu w materiał wcześniej 
przygotowanego dekoru. Nadruk wykonany tą tech-
niką charakteryzuje się wysoką jakością oraz dużą 
wytrzymałością na spieranie i działanie czynników 
zewnętrznych. Dodatkową zaletą jest to, że może być 
wykonany w miejscach niedostępnych dla innych 
technik znakowania. 
Techniki termotransferu:
Folia – technika ta polega na wgrzaniu w tka-
ninę dekorów wyciętych ze specjalnej folii  
o strukturze gładkiej (folia FLEX) lub meszku (fo-
lia FLOCK). Idealnie nadaje się do prostych na-
druków takich jak napis, grafika jednokolorowa. 

Na życzenie klientów znakujemy naszą odzież na-
stępującymi technikami:

Sitodruk termotransferowy
Sitodruk termotransferowy to technika znakowania 
odzieży polegająca na drukowaniu dekoru metodą 
sitodruku na papierze lub foli transferowej. Tak wy-
drukowany dekor przenoszony jest na tkaniny pod 
wpływem wysokiej temperatury. Sitodruk termo-
transferowy umożliwia również wykonywanie wszel-
kiego rodzaju nadruków wielokolorowych, w których 
poszczególne kolory nachodzą na siebie. Główne 
zalety tej metody znakowania to: wysoka trwałość 
i elastyczność nadruku, bardzo duża dokładność  
w odwzorowaniu dekoru, brak wpływu podłoża  
na jakość nadruku.
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Rozmiary odzieży

Konserwacja i normy odzieży ochronnej

18 19

Rozmiary męskie S M L XL XXL

A Wzrost 164 170 176 182 188

B Obwód klatki 92-96 96-100 104-108 112-116 120

C Obwód w pasie 78-82 86-90 94-98 102-106 110

Rozmiary damskie S M L XL XXL

A Wzrost 152-158 152-158 158-164 164-170 170-176

B Obwód klatki 80-84 88-96 96-104 104-112 112-120

D Obwód w talii 64-58 70-78 86-94 94-102 102-110

E Obwód bioder 92-96 96-104 104-112 112-120 128-136

prać w 30oC
prać bardzo 
delikatnie  
w 40oC

prasować w 
temp. do 150oC

można suszyć 
w suszarce

nie prać

prać delikat-
nie w 30oC

prać ręcznie nie prasować
można suszyć 
delikatnie w 
suszarce

inny materiał

prać bardzo 
delikatnie  
w 30oC

można chlorować
dopuszcza się 
użycie nadchlorku 
etylenu

nie suszyć w 
suszarce

materiał 
włókienniczy

prać w 40oC nie chlorować
nie dopuszcza 
się użycie nad-
chlorku etylenu

suszyć rozłożone skóra

prać delikat-
nie w 40oC

prasować w 
temp. do 110oC

nie czyścić 
chemicznie

nie wyciskać

PN-EN 340 Odzież ochronna - Wymagania ogólne.
Norma określa ogólne wymagania z zakresu ergono-
mii, oznaczenia wielkości, nieszkodliwości i znakowa-
nia odzieży ochronnej oraz informacji, które powinien 
dostarczyć producent wraz z odzieżą ochronną.
Niniejsza norma nie powinna być stosowana odręb-
nie, lecz tylko w powiązaniu z inną normą szczegóło-
wą zawierającą wymagania dla określonego produk-
tu w celu zapewnienia ochrony.

PN-EN 342 Odzież ochronna - Zestawy i wyroby odzie-
żowe chroniące przed zimnem. Norma określa wyma-
gania i metody badania zestawów odzieżowych (np. 
ubrań dwuczęściowych lub kombinezonów) i poje-
dynczych wyrobów odzieżowych przeznaczonych do 
ochrony przed zimnem.

PN-EN 343 Odzież ochronna - Ochrona przed desz-
czem. Norma określa odporność na przenikanie wody 
(od 0 do 3) czyli poziom przesiąkania odzieży, odpor-
ność na przenikanie pary (od 0 do 3) czyli poziom „od-
dychania” odzieży oraz określa właściwości chroniące 

przed złą pogodą, wiatrem, zimnem w temperaturach 
poniżej -5oC.

PN-EN 470-1 Odzież ochronna dla spawaczy i osób 
wykonujących zawody pokrewne. Niniejsza norma opi-
suje metody badań i wymagania dotyczące odzieży 
ochronnej stosowanej przez osoby wykonujące spa-
wanie i inne czynności podobnego typu i o zbliżonym 
poziomie zagrożeń.

PN-EN 471 Odzież ostrzegawcza o intensyw-
nej widzialności do użytku profesjonalnego.  
Norma określa wymagania dotyczące odzieży 
wizualnie sygnalizującej obecność użytkowni-
ka, aby go zauważyć i widzieć w warunkach nie-
bezpiecznych przy świetle nocnym, dziennym  
i przy świetle reflektorów. 

PN-EN 1149 Odzież ochronna - Właściwości elektrosta-
tyczne. Norma określa wymagania elektrostatyczne 
dla odzieży ochronnej rozładowującej elektryczność 
statyczną, aby wykluczyć iskry mogące spowodować 
wybuch lub pożar.
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Vestim - producent najwyższej jakości odzieży ochronnej


