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Profesjonalna odzież sportowa to zawsze 
dobra inwestycja. Tak samo sportowcy - 
wspieranie ich, to powód do dumy.

W 2012 roku na polskim rynku przedsta-
wiliśmy markę profesjonalnej odzieży że-
glarskiej D.A.D Sportswear. Od początku 
wiedzieliśmy, że dotarcie do szerszego gro-
na z tymi produktami nie będzie łatwe. Zna-
jąc walory produktów, zaproponowaliśmy ich 
noszenie polskim sportowcom, a kluczowym 
imprezom żeglarskim w Polsce, wsparcie 
i nasze produkty jako nagrody lub mundurki 
dla organizatorów.

Szybko nasze produkty zostały docenio-
ne przez środowisko, do tego stopnia,  
że w 2013 roku D.A.D Sportswear podpisał 
umowę na sponsorowanie Polskiego Związ-
ku Żeglarskiego, a tym samym Reprezentacji 
Polski. Dostarczamy odzież z naszej oferty 
kolejny, już trzeci rok, którą z dumą noszą 
sportowcy reprezentujący nasz kraj na mię-
dzynarodowych zawodach.

W związku z tą kooperacją stworzyliśmy 
wyjątkową kolekcję ubrań. Modele Stirling 
(softshell, w który ubrana jest reprezentacja 
Polski na zdjęciu na tej stronie), Gosford, 
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OFICJALNY 
PARTNER

Eaton, Crosscut i Wilmington udekorowa-
ne godłem Polski, flagą i logiem PZŻ, noszą 
nie tylko reprezentanci Polski, ale można je 
kupić w wybranych sklepach żeglarskich. To 
kolejny krok promocji marki D.A.D w Polsce. 

Obecnie do naszych działań należy również 
sponsorowanie żeglarskich wydarzeń (m.in. 
Polish Match Tour, Żeglarski Puchar Trójmiasta, 
NordCup, Biznes Liga Żeglarska) oraz spor-
towców.

Niezwykle nas cieszy, że już kolejny rok 
mamy możliwość sponsorowania reprezen-
tacji oraz kluczowych eventów sportowych. 

Zawsze z sympatią myślimy też o młodych 
adeptach tego pięknego sportu, dlatego 
wspieranie Akademii Kusznierewicza jest dla 
nas bardzo ważne. 

Mamy nadzieję, że zarówno profesjonalni 
sportowcy, jak i amatorzy pasjonujący się że-
glarstwem docenią jakość i funkcjonalność 
oferowanych przez nas produktów i nasze 
zaangażowanie w promowanie tego wspa-
niałego sportu w Polsce i zagranicą. Mamy 
z czego być dumni!



6

Każdy, kto chciałby spróbować swoich sił 
w żeglarstwie lub potrenować umiejętności 
regatowe, czy wystartować w firmowej ry-
walizacji może przyjechać do Sopotu i wziąć 
udział w aktywnościach GSC Yachting. Więk-
szość działań prowadzona jest na sporto-
wych jachtach Delphia 24 One Design na 
terenie Mariny Sopot.

Trenowanie umiejętności żeglarskich, a tak-
że regatowych odbywa się przez szkolenia 
Yachting Clinic dedykowane osobom pry-
watnym oraz przedsiębiorstwom. Szkolenia 
teoretyczne i praktyczne prowadzone są 
przez doświadczonych trenerów żeglarstwa. 
Szlifowanie tajników żeglarstwa może odby-
wać się także poprzez jednodniowy czarter 
jachtów.

Budowanie relacji biznesowych, czy akty-
wizacja pracowników odbywa się podczas 
Biznes Ligi Żeglarskiej. Zespoły reprezentu-
ją rozmaite biznesy, komunikując przy tym 

swoje usługi pozostałym uczestnikom oraz 
mediom branżowym. Rywalizacja trwa jeden 
dzień i, oprócz regat, zawiera także część 
teoretyczną i trening z trenerem. Spotkania 
odbywają się co dwa tygodnie. Zwieńcze-
niem każdej z dwóch edycji w sezonie jest 
dekoracja zwycięzców podczas ceremonii 
zakończenia podczas wieczornej imprezy.

Yacht Club Sopot to miejsce dla tych, którzy 
pragną zaangażować się jeszcze bardziej. 
Klubowicze mają do dyspozycji flotę jachtów 
Delphia 24 One Design, szkolenia, regaty 
oraz imprezy socjalne – zarówno na wodzie, 
jak i lądzie. Nieoceniona jest też wiedza i do-
świadczenie członków honorowych, Mistrza 
Olimpijskiego Mateusza Kusznierewicza 
i brązowego medalisty Igrzysk Olimpijskich 
Przemka „Ponta” Miarczyńskiego.

Więcej informacji można uzyskać na stronie 
gscyachting.com.

ZAGLE DLA 
KAZDEGO
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ZEGLARSKI 
PUCHAR 

TRÓJMIASTA

.

Żeglarski Puchar Trójmiasta to trzydniowe 
regaty – prawdziwe święto żeglarstwa i dla 
wielu uczestników nieoficjalne otwarcie se-
zonu na Zatoce Gdańskiej. To inicjatywa, 
której potencjał tkwi w synergii – połączeniu 
sił i energii trzech miast gospodarzy: Gdań-
ska, Gdyni i Sopotu. Tegoroczna edycja od-
będzie się w dniach od 26 do 28 maja.

Regaty organizowane są od 2013 roku i cie-
szą się rosnącym zainteresowaniem żeglarzy 
oraz kibiców. W 2016 roku na starcie spotka-
ło się prawie 100 załóg i ponad 500 uczest-
ników. 

Nadchodząca edycja zainaugurowana zo-
stanie w Sopocie, drugiego dnia załogi 
przeniosą się do Gdańska, a dekoracja zwy-
cięzców odbędzie się w Gdyni. Do udzia-
łu zaproszone są załogi jachtów morskich  
i kabinowych. W regatach startują zarówno 

doświadczeni żeglarze, jak i amatorzy. Jach-
ty rywalizować będą w klasach KWR, ORC, 
OPEN oraz Wielokadłubowce powyżej  
6 m. Ponadto, co roku wręczana jest nagro-
da specjalna - żeglarski puchar Trójmiasta 
dla załogi, która zwyciężyła w największej 
liczbie wyścigów w swojej klasie.

Impreza organizowana jest przez Pomorski 
Związek Żeglarski. Marka D.A.D. Sportswear 
od pierwszej edycji jest Partnerem wydarze-
nia i dostarcza wysokiej jakości koszulki dla 
uczestników regat. 

Gorąco zachęcamy do zgłaszania swoich 
załóg do regat za pośrednictwem strony:  
www.zeg la r sk ipucha r t ro jm ia s ta .p l  
 
To doskonała okazja do spotkania miłośni-
ków żeglarstwa i wspólnego przywitania no-
wego sezonu na wodzie.
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POLISH MATCH TOUR (PMT) to pierwszy 
i jedyny w historii polskiego żeglarstwa cykl 
regat meczowych, rozgrywany od 2007 roku 
objął łącznie 80 imprez w 15 różnych lokali-
zacjach w Polsce. 

Regaty meczowe to duża ilość krótkich 
wyścigów jeden-na-jeden w systemie pu-
charowym z półfinałami i finałami. System 
rozgrywania regat wzorowany jest na Pu-
charze Ameryki, a ich wyniki zaliczane są do 
rankingu Pucharu Świata. Regaty rozgrywa-
ne są blisko brzegu i towarzyszy im komen-
tarz na żywo oraz relacje w TV. W regatach 

startują polscy i zagraniczni zawodnicy 
zbierający punkty do rankingu światowego 
– w każdych regatach od 8 do 12 załóg. Re-
gaty rozgrywane będą na jachtach TOM28 
lub Skippi 650. Jest to 6 identycznych, wy-
czynowych jachtów specjalnie przygoto-
wanych do match racingu wyposażonych 
w 3 żagle: grot, fok i spinaker lub genaker.  
www.polishmatch.pl
 
Marka D.A.D Sportswear jest partnerem 
technicznym Polish Match Tour od 2013 
roku! 

Organizatorem jest firma MT Partners, orga-
nizująca również projekty:

• Polska Ekstraklasa Żeglarska – Klubowe Mi-
strzostwa Polski PZZ

• Ligi Regatowe – regionalne Żeglarskie Ligi 
Biznesu w Szczecinie i na Śląsku

• Wodoaktywni.com – organizacja imprez 
i eventów na wodzie

www.mtpartners.pl
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Akademia Kusznierewicza – dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych. Odkrywamy talen-
ty, rozwijamy pasje i umiejętności. Uczymy 
współpracy, odpowiedzialności, kreatyw-
ności, przyjaźni i radości. Aktywnie, zdrowo, 
bezpiecznie poprzez przygodę, zabawę i naj-
lepszy program. Stawiamy na jakość – mar-
ka Mateusza Kusznierewicza zobowiązuje! 

Akademia Kusznierewicza powstała z potrze-
by serca, pasji do sportu, na bazie doświad-
czeń, jakie zebrał Mateusz Kusznierewicz 
podczas wieloletniej kariery sportowej.

„Podróżując po całym świecie obserwowa-
łem i zapisywałem najlepsze i najciekawsze 
przykłady zajęć, szkoleń sportowych i żeglar-
skich skierowanych do dzieci i dorosłych. W 
mojej Akademii uczymy przykładem, inspi-
rujemy, zachęcamy do współpracy  i współ-
działania. Wzmacniamy motywację, dbamy 

- całoroczne imprezy team-buildingowe 
i incentive,

- czartery jachtów żaglowych na Mazu-
rach i Zatoce Gdańskiej.

 
Partnerem technicznym Akademii 
Kusznierewicza, od 2014 roku, jest 
dystrybutor marki D.A.D, która ubie-
ra naszych instruktorów i sterników. 
Wspólnie przygotowaliśmy również 
oficjalną kolekcję Akademii Kusznie-
rewicza dystrybuowaną wśród klien-
tów korporacyjnych i indywidualnych. 

Więcej informacji znajdziecie Państwo 
na stronie:  
www.akademiakusznierewicza.pl 

o dobrą komunikację, uczymy plano-
wania, korzystania z wyobraźni oraz jak 
dawać sobie radę w trudnych sytu-
acjach. Wszystko w dobrej atmosferze 
i zabawie poprzez umiejętnie przygo-
towany program realizowany przez wy-
kwalifikowaną kadrę” – mówi Mateusz 
Kusznierewicz, mistrz olimpijski w że-
glarstwie.

 
Oferta Akademii obejmuje:

- obozy letnie i zimowe dla dzieci, mło-
dzieży i całych rodzin,

- kursy i szkolenia żeglarskie oraz mo-
torowodne,

- zarządzanie portami w Klubach Mila 
Zegrzynek (pod Warszawą) i Kamień 
(Mazury),

- regaty i eventy dla firm,



NIE TYLKO 
ZEGLARSTWO
.
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Marzenia i cele sprawiają, że nasze życie staje się cie-
kawsze. Szukamy nowych wyzwań, planujemy podróże,  
aktywnie odpoczywamy.

Dlatego też nazwaliśmy naszą markę skrótem D.A.D –
„Dream & Discover”.

Odzież D.A.D nie jest stworzona wyłącznie dla profesjo-
nalnych żeglarzy. To prawda, że tworząc ją myślimy o ich 
potrzebach i wymaganiach odnośnie profesjonalnej 
odzieży żeglarskiej. Robimy to, bo ambitne podejście 
tworzy profesjonalizm. 

Odzież D.A.D to wspaniały pomysł na prezent dla miłośni-
ków żeglarstwa lub pracowników na tematyczny wyjazd 
integracyjny.

Na kolejnych stronach znajdą Państwo przygotowaną 
przez nas ofertę T-shirtów, koszulek polo, bluz, polarów, 
kurtek i akcesoriów marki D.A.D i uzupełniających tę ofer-
tę marek Grizzly i Clique. Wśród produktów są zarówno 
zaawansowane technicznie, idealne do profesjonalnego 
żeglowania elementy, ale też prostsze i bardziej uniwer-
salne towary (linia D.A.D Basic i Grizzly).

Naszym celem jest bycie najlepszym partnerem bizneso-
wym dla wszystkich tych, którzy zdecydują się na realiza-
cję swoich celów i rozpoczęcie podróży z nami. 

&DREAM 
DISCOVER
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OZNACZENIE
TECHNICZNE
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AUCKLAND 134006
AUCKLAND LADY 134002

Najlepsza światowa marina użyczyła swojej nazwy dla linii T-shirtów marki D.A.D. Model Auckland został poddany specjalnej obróbce 
ułatwiającej naniesienie haftu czy nadruku. Ma doskonale skalibrowany krój i wagę dla Twojego najwyższego komfortu.

AUCKLAND JUNIOR 134007
Nasz najpopularniejszy model T-shirta dostępny również w wersji dla najmłodszych. Dostępne kolory to biały i czarny. 

Model Auckland został poddany specjalnej obróbce ułatwiającej naniesienie haftu czy nadruku. Ma doskonale 
skalibrowany krój i wagę dla Twojego najwyższego komfortu.

Materiał:
100% bawełna czesana

Gramatura:
180 g/m2

Pranie:
60°

Rozmiary:
S-XXL, 100 white, 450 red, 850 navy  S-3XL,  

990 black  S-4XL,  420 pink, wyłącznie w wersji damskiej

Materiał:
100% combed cotton

Gramatura:
180 g/m2

Pranie:
60°

Rozmiary:
120/130, 140/150, 160/170

655 dark olive420 pink

990 black

296 orange

850 navy

450 red

720 light blue750 blue

250 yellow

900 silver

630 lime

550 brown

740 turquoise

100 white

Tkaniny opatrzone etykietą OEKO-TEX® spełniają wysokie standardy ekologiczne i są wolne od jakichkolwiek ilości szkodliwych substancji. www.oeko-tex.com
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STANFORD 134042
STANFORD LADY 134043

Funkcjonalny T-shirt z mieszanki materiałów (Cooldry od wewnątrz, bawełna z zewnątrz), charakteryzującej się właściwościami 
oddychającymi, efektywnie odprowadza wilgoć od skóry na zewnątrz, dzięki czemu skóra dłużej zachowuje suchość i świeżość. 

Dyskretna taśma w kołnierzu, rozcięcia po bokach. Dostępny w wersji damskiej i męskiej. 

Materiał:
55% bawełna, 45% poliester cooldry 

Gramatura:
170 g/m2

Pranie:
40°

Rozmiary:
 S-3XL,  S-4XL

990 black
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WICKHAM 134018
WICKHAM LADY 134019

Dwubarwny, funkcjonalny T-shirt z tkaniny Cooldry®, charakteryzującej się właściwościami oddychającymi, efektywnie 
odprowadza wilgoć od skóry na zewnątrz dzięki czemu skóra dłużej zachowuje suchość i świeżość.  

Dopasowany model z dodatkiem spandexu lepiej przylega do ciała.

Materiał:
95% poliester cooldry, 5% spandex

Gramatura:
170 g/m2

Pranie:
40°

Rozmiary:
S-XXL,  990 black S-3XL

990 black 100 white 460 red 850 navy 296 orange
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KOSZULKI POLO



Tkaniny opatrzone etykietą OEKO-TEX® spełniają wysokie standardy ekologiczne i są wolne od jakichkolwiek ilości szkodliwych substancji. www.oeko-tex.com

OZNACZENIE
TECHNICZNE
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PARKES 134054
PARKES LADY 134055

Dostępne w bardzo przystępnej cenie nowoczesne polo z prążkowanym kołnierzem i mankietami. Plisa z dwoma guzikami, 
rozcięcia na dole. Ozdobne szwy overlock. Produkt dostępny w wersji damskiej i męskiej.

Materiał:
100% bawełna 

Gramatura:
200 g/m2

Pranie:
60°

Rozmiary:
 XS-XXL,  S- 4XL

460 red

100 white 258 yellow 425 pink 285 light orange 435 dark cerise 990 black954 dark 
grey melange

642 light green 690 dark green 742 turquise 767 royal blue 855 navy



OZNACZENIE
TECHNICZNE
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EATON 134026
EATON LADY 134027

Nasza najlepsza koszulka polo. Współczesny krój i nowoczesny sposób tworzenia tkaniny gwarantują doskonałą jakość nawet po 
wielu praniach. Wzmocniony kołnierzyk zapinany na 3 guziki, mankiety z delikatnym ściągaczem. Dekoracyjne przeszycia overlock, 

wzmocnione szwy boczne i obszycie na dole. Oficjalna odzież kadry Polski PZŻ 2014.

Materiał:
100% bawełna

Gramatura:
260 g/m2

Pranie:
60°

Rozmiary:
 S-XXL,  S-3XL & 990 black S-4XL

990 black 100 white 290 orange 855 navy 460 red

Tkaniny opatrzone etykietą OEKO-TEX® spełniają wysokie standardy ekologiczne i są wolne od jakichkolwiek ilości szkodliwych substancji. www.oeko-tex.com
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EATON BRANDED 13H4026
EATON BRANDED LADY 13H4027

Nasza najlepsza koszulka polo dostępna w wersji z marynistycznymi naszywkami i haftami. Współczesny krój i nowoczesny 
sposób tworzenia tkaniny gwarantują doskonałą jakość nawet po wielu praniach. Wzmocniony kołnierzyk zapinany na 3 guziki, 

mankiety z delikatnym ściągaczem. Dekoracyjne przeszycia overlock, wzmocnione szwy boczne i obszycie na dole.

Materiał:
100% bawełna

Gramatura:
260 g/m2

Pranie:
60°

Rozmiary:
 S-XXL,  S-3XL 

100 white

990 black



OZNACZENIE
TECHNICZNE
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GIFFORD 134056
GIFFORD LADY 134057

Koszulka polo poddana wstępnemu praniu, aby osiągnąć efekt vintage. Wzmocniony kołnierzyk i mankiety. Zapinana na dwa 
guziki, rozcięcia po bokach. Produkt dostępny w wersji damskiej i męskiej.

Materiał:
100% bawełna 

Gramatura:
220 g/m2

Pranie:
60°

Rozmiary:
 XS-XXL,  S-4XL 

297 peach 457 red 857 steel blue 657 green 757 royal blue 997 black

Tkaniny opatrzone etykietą OEKO-TEX® spełniają wysokie standardy ekologiczne i są wolne od jakichkolwiek ilości szkodliwych substancji. www.oeko-tex.com

 UWAGA: W związku z procesem prania wstępnego dla osiągnięcia efektu vintage każda sztuka tego produktu jest wyjątkowa.  
W związku z tym występują niewielkie różnice w kolorze pomiędzy różnymi partiami tego produktu w naszym magazynie.



C O O L D R Y

OZNACZENIE
TECHNICZNE
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SHEPPARTON 134052
SHEPPARTON LADY 134053

Koszulka polo z mieszanki materiałów - bawełna na zewnątrz i Cooldry poliester od wewnątrz. Koszulka w dotyku jak tkanina 
bawełniana, zachowuje wszystkie właściwości oddychające tkaniny Cooldry, odprowadzając również wilgoć od ciała na zewnątrz. 

Plisa z guzikami ozdobiona kontrastującym kolorem, dekoracyjna listwa w kołnierzyku. Rozcięcia na dole. 
 Produkt dostępny w wersji damskiej i męskiej.

Materiał:
55% bawełna, 45% poliester cooldry

Gramatura:
170 g/m2

Pranie:
40°

Rozmiary:
 XS-XXL,  S-4XL 

100 white 855 navy 990 black645 green
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LYNTON 134030
LYNTON LADY 134031

Doskonale wykonane polo z kontrastowymi detalami. Dekoracyjne przeszycia.  
Mocne, podwójne szwy, wzmocniony kołnierzyk, listwa w kołnierzyku.

Materiał:
100% bawełna

Gramatura:
240 g/m2

Pranie:
40°

Rozmiary:
 S-XXL,  S-3XL

990 black 735 blue 855 navy 100 white
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CORAL BAY 134022
CORAL BAY LADY 134023

Funkcjonalne polo pique z ochroną UV 30, stworzone z wykorzystaniem włókna CoolTouch, które charakteryzuje się 
właściwościami oddychającymi i zapobiega blaknięciu tkaniny. Wzmocniony kołnierz i ozdobne taśmy na dole.  

Dostępne w kobiecych i męskich rozmiarach.

Materiał:
100 % poliester cooltouch

Gramatura:
180 g/m2

Pranie:
40°

Rozmiary:
 S-XXL,  S-3XL 

735 blue 990 black

KIMBERLEY 134013
Atrakcyjne polo z nowoczesnego materiału, z zewnętrz tkanina bawełniana, wewnątrz Cooldry®. Gwarantuje przyjemne 

uczucie świeżości przez cały, aktywny dzień, umożliwiając odprowadzanie wilgoci na zewnątrz.

Materiał:
55% bawełna, 45% poliester cooldry

Gramatura:
170 g/m2

Pranie:
40°

Rozmiary:
XS-XXL

990 black 850 navy

C O O L D R Y

C O O L D R Y

OZNACZENIE
TECHNICZNE

OZNACZENIE
TECHNICZNE
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LANGLEY 134016
Damskie, funkcjonalne polo z tkaniny Cooldry® charakteryzującej się właściwościami oddychającymi. Dopasowany krój. 

Właściwości tkaniny sprawiają, że koszulka jest oddychająca i odprowadzająca wilgoć.  
Nowoczesny krój dla aktywnych pań.

Materiał:
100% poliester cooldry

Gramatura:
150 g/m2

Pranie:
40°

Rozmiary:
S-XXL

TACTICAL 10 RACING POLO UNISEX 134034
Sportowa koszulka z tkaniny Cooldry® charakteryzującej się właściwościami oddychającymi i poliestru. Oddychająca, odprowadzająca wilgoć 

na zewnętrz, sprawdza się w każdej sytuacji. Raglanowe rękawy, delikatne wycięcie pod szyją, zapinana na guziki. 

Materiał:
100% poliester cooldry

Gramatura:
170 g/m2

Pranie:
40°

Rozmiary:
XS-3XL

990 black

450 red

OZNACZENIE
TECHNICZNE

OZNACZENIE
TECHNICZNE
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C O O L D R Y

WINNING 134020
WINNING LADY 134021

Dwubarwna funkcjonalna koszulka polo z tkaniny Cooldry® charakteryzującej się właściwościami oddychającymi, efektywnie 
odprowadza wilgoć od skóry na zewnątrz, dzięki czemu skóra dłużej zachowuje suchość i świeżość.  

Dopasowany model z dodatkiem Spandexu lepiej przylega do ciała.

Materiał:
95% poliester cooldry, 5% spandex

Gramatura:
170 g/m2

Pranie:
40°

Rozmiary:
S-XXL,  746 dark turqoise, 990 black S-3XL

990 black 100 white 460 red 746 dark turqoise 850 navy

OZNACZENIE
TECHNICZNE
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BLUZY
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RIVERTON 132019
Bluza z kapturem o prostym kroju sportowym z raglanowymi rękawami. Tkanina poddana została specjalnej obróbce, dzięki 

której materiał jest miły w dotyku – efekt charakterystyczny dla marek ekskluzywnych. Kieszeń z przodu.  
Kaptur ze sznurkami do regulacji. Ściągacz 2x2 na mankietach i dole.

Materiał:
80% bawełna, 20 % poliester

Gramatura:
350 g/m2

Pranie:
40°

Rozmiary:
XS-4XL, 

Grey 956 S-4XL 

956 dark grey mélange 990 black

 UWAGA: W związku z procesem prania wstępnego dla osiągnięcia efektu vintage każda sztuka tego produktu jest wyjątkowa.  
W związku z tym występują niewielkie różnice w kolorze pomiędzy różnymi partiami tego produktu w naszym magazynie.

OZNACZENIE
TECHNICZNE



OZNACZENIE
TECHNICZNE
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MELROSE 132016
MELROSE LADY 132017

Miękka i elastyczna bluza utrzymana w kolorach marine. Materiał z dodatkiem elastanu zapewnia większy komfort użytkowania. 
Unikalne rozwiązanie odczepiania kaptura, gdzie zamki mają zarówno dekoracyjną, jak i użyteczną funkcję. Zamki kontrastowe. 

Dwie kieszenie boczne z przeszyciem pod kolor. Dopasowane mankiety.

Materiał:
95% bawełna, 5% elastan

Gramatura:
330 g/m2

Pranie:
40°

Rozmiary:
 S-XXL,  S-3XL

855 navy990 black 100 white
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BIRDSVILLE 132007
BIRDSVILLE LADY 132008

Solidna bluza z pełnym zamkiem i kieszeniami bocznymi na zamek. Lekki ściągacz na stójce, mankietach i na dole.

Materiał:
80 % bawełna, 20 % poliester

Gramatura:
400 g/m2

Pranie:
60°

Rozmiary:
S-XXL,  855 navy, 990 black S-3XL

990 black

955 dark grey mélange

855 navy

OZNACZENIE
TECHNICZNE



OZNACZENIE
TECHNICZNE
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BROOMHILLE 132003
BROOMHILLE LADY 132004

Bluza z kapturem, ze ściągaczami na dole i rękawach oraz elastycznym sznurkiem przy kapturze.  
Dwie otwarte kieszenie z przodu. Kontrastowe wyłożenie kołnierza i kaptura.

Materiał:
80% bawełna, 20% poliester

Gramatura:
400 g/m2

Pranie:
60°

Rozmiary:
S-XXL,  990 black S-3XL

990 black

955 dark grey mélange

460 red
855 navy



OZNACZENIE
TECHNICZNE
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WESTBURY 132020
Stylowy sweter w marynistycznym stylu wykonany z mieszanki tkanin dających odczucie wyjątkowej miękkości, zamek 1/2, stójka, 

mocny splot. Dodatkowe wzmocnienia na dole i przy mankietach (2x2), dwie kieszenie z przodu.

Materiał:
80% bawełna, 20 % poliester  

Gramatura:
350 g/m2

Pranie:
40°

Rozmiary:
XS-4XL

855 navy

 UWAGA: W związku z procesem prania wstępnego dla osiągnięcia efektu vintage każda sztuka tego produktu jest wyjątkowa.  
W związku z tym występują niewielkie różnice w kolorze pomiędzy różnymi partiami tego produktu w naszym magazynie.



OZNACZENIE
TECHNICZNE
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CARDWELL 132018
Bluza z kołnierzykiem, styl rugby, z grubej, czesanej dzianiny, zapinana na dwa guziki. Guziki gumowane, schowane w listwie. 

Subtelne przeszycia na ramionach. Mankiety i boczne rozcięcia wzmocnione stebnówką.

Materiał:
100% bawełna

Gramatura:
320 g/m2

Pranie:
40°

Rozmiary:
XS-4XL

855 navy

381 navy / white

AIRLIE 132010
Bluza w paski z kołnierzykiem. Kołnierzyk z dzianiny, zapinany na 3 guziczki (gumowane).  

Mankiety z delikatnym ściągaczem.

Materiał:
100% bawełna

Gramatura:
270 g/m2

Pranie:
40°

Rozmiary:
XS-XXL
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990 black460 red855 navy

MILLSTREAM 132012
MILLSTREAM LADY 132013

Bluzka polo z długim rękawem. Niewielki kołnierzyk. Listwa z guzikami ukryta pod listwą zewnętrzną.  
Gumowane guziki. Rękaw ze ściągaczem. Poddana obróbce ułatwiającej znakowanie.

Materiał:
100% bawełna

Gramatura:
290 g/m2

Pranie:
40°

Rozmiary:
S-XXL,  990 blackS-3XL
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POLARY
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MELTON FULL ZIP 139040
MELTON LADY FULL ZIP 139041

Komfortowy mikropolar z raglanowymi rękawami. Zapinany na zamek błyskawiczny, dwie kieszenie z przodu z zamkami (YKK). Szwy boczne 
i na ramionach przesunięte celem zwiększenia wygody noszenia. Dekoracyjne przeszycia. Elastyczne wykończenie obrębu dolnego  

i rękawów.  Dostępny w kobiecych i męskich rozmiarach.

Materiał:
100% Poliester   

Gramatura:
190 g/m2

Pranie:
40°

Rozmiary:
 S-XXL,  S- 3XL

990 black 690 dark green 767 royal 855 navy967 grey460 red

OZNACZENIE
TECHNICZNE



OZNACZENIE
TECHNICZNE
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MELTON HALF ZIP 139044
MELTON LADY HALF ZIP 139045 

Komfortowa bluza mikropolarowa. Zapinana na krótki zamek błyskawiczny (YKK). Szwy boczne i na ramionach przesunięte celem zwiększenia 
wygody noszenia. Dekoracyjne przeszycia. Elastyczne wykończenie obrębu dolnego i rękawów.  Dostępna w kobiecych i męskich rozmiarach. 

Materiał:
100% Poliester   

Gramatura:
190 g/m2

Pranie:
40°

Rozmiary:
 S-XXL,  S- 3XL

990 black690 dark green 767 royal 855 navy967 grey 460 red



OZNACZENIE
TECHNICZNE
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WARREN FULL ZIP 139046
WARREN LADY FULL ZIP 139047 

Wygodna bluza wykonana z polaru. Zapinana na zamek błyskawiczny, dwie kieszenie z przodu z zamkami (YKK). Szwy boczne i na ramionach 
przesunięte celem zwiększenia komfortu noszenia.  Dekoracyjne przeszycia. Elastyczne wykończenie obrębu dolnego i rękawów. Dostępna  

w kobiecych i męskich rozmiarach.

Materiał:
100% Poliester      

Gramatura:
280 g/m2

Pranie:
40°

Rozmiary:
 S-XXL,  S- 3XL

990 black690 dark green 767 royal 855 navy967 grey 460 red



42

WILMINGTON 139028
WILMINGTON LADY 139029

Bluza wykonana z dwóch materiałów dla zapewnienia najlepszego komfortu – jersey na zewnątrz i czesany polar wewnątrz. 
Dekoracyjne przeszycia. Kaptur z regulacją. Dwie kieszenie z przodu z ukrytymi zamkami, dopasowane mankiety. 

Materiał:
60% bawełna, 40% poliester

Gramatura:
455 g/m2

Pranie:
40°

Rozmiary:
 S-XXL,  S-3XL

855 navy 735 blue 990 black

OZNACZENIE
TECHNICZNE
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990 black

COBRA 132014
COBRA LADY 132015

Sportowa, dwuwarstwowa bluza z elastycznego, dzianego materiału dla odpowiedniego dopasowania. Funkcjonale  
i dekoracyjne odblaskowe wstawki przy zamkach, mankietach i na dole. Dwie kieszenie z przodu. Subtelne, szare szwy.

Materiał:
100% poliester 

Gramatura:
290 g/m2

Pranie:
40°

Rozmiary:
 S-XXL,  S-3XL

WYNDHAM 139011
WYNDHAM LADY 139012

Miękki i wygodny mikropolar. Zamek na całej długości z przodu. Dekoracyjne przeszycia. Dwie kieszenie z zamkami po bokach. Na dole 
elastyczny sznurek. Wnętrze w kontrastowym kolorze. Dostępny w kobiecych i męskich rozmiarach.

Materiał:
100% poliester 

Gramatura:
370 g/m2

Pranie:
40°

Rozmiary:
S-XXL,  - 450 red

990 black 990 black855 navy 855 navy450 red

OZNACZENIE
TECHNICZNE

OZNACZENIE
TECHNICZNE



OZNACZENIE
TECHNICZNE
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990 black

FORBES 139024
FORBES LADY 139025

Bluza z mikropolaru, oddychająca, impregnowana przed wiatrem i wodą (WP 5000/MVP 5000). Dekoracyjne przeszycia. Ciekawy 
design zamka, dzięki któremu kaptur jest odczepiany. Raglanowe rękawy z dziurkami na kciuk. Trzy kieszenie z przodu.

Materiał:
100% poliester

Gramatura:
300 g/m2

Pranie:
40°

Rozmiary:
 S-XXL,  S-3XL



OZNACZENIE
TECHNICZNE
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MELTON VEST 139042
MELTON LADY VEST 139043

Komfortowa kamizelka mikropolarowa. Zapinana na zamek błyskawiczny, dwie kieszenie z przodu z zamkami (YKK). Szwy boczne  
i na ramionach przesunięte celem zwiększenia wygody noszenia. Dekoracyjne przeszycia. Elastyczne wykończenie obrębu dolnego.  

Dostępna w kobiecych i męskich rozmiarach.

Materiał:
100% Poliester  

Gramatura:
190 g/m2

Pranie:
40°

Rozmiary:
 S-XXL,  S- 3XL

855 navy 690 dark green 767 royal 990 black 967 grey460 red
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KURTKI
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MABEL 131034
MABEL LADY 131035 

Nowoczesna kurtka z lekkim wypełnieniem imitującym pierze. Dekoracyjne dziane wstawki.  Zapinana na zamek błyskawiczny, dwie kieszenie 
z przodu oraz jedna na piersi z zamkami (YKK). Podszewka w kontrastującym kolorze. Jeśli zależy Ci na podszewce w kolorze kurtki, wybierz 

model w kolorze 290/Orange lub 460/Red. Elastyczne mankiety i stójka. Dostępna w kobiecych i męskich rozmiarach.

Materiał:
100% Poliester

Podszewka:
100% Poliester

Wypełnienie:
100% Poliester

Pranie:
30°

Rozmiary:
 S-XXL,  S- 3XL

990 black690 dark green 767 royal855 navy290 orange 967 grey460 red

OZNACZENIE
TECHNICZNE



S O F T
S

H E L L

OZNACZENIE
TECHNICZNE
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BAYSWATER 131036
BAYSWATER LADY 131037 

Softshell  wykonany z wodo- i wiatroodpornego materiału. Wykończony polarem od wewnątrz.  Zapinany na zamek 
błyskawiczny, dwie kieszenie z przodu oraz jedna na piersi z zamkami (YKK). Regulowane mankiety, elastyczny sznurek do 

regulacji na dole. Podszewka kontrastowa. Jeżeli  zależy Ci na podszewce w kolorze kurtki, wybierz model  
w kolorze 990 black. Dostępny w kobiecych i męskich rozmiarach.

Materiał:
96% Poliester  4% Spandex 

Podszewka:
100% Poliester   

Pranie:
30°

Rozmiary:
 S-XXL,  S- 3XL

990 black690 dark green 767 royal855 navy290 orange 967 grey460 red



990  black 263 yellow967 grey855 navy

765 blue

690 darkgreen 652 green 464 burgundy460 red

GRIZZLY TULSA
MEN / LADY / JUNIOR 150862 / 150863 / 150162

Softshell marki Grizzly (powered by D.A.D) z kontrastowym polarem wewnątrz. Wodoodporna i wiatroodporna tkanina. Odpinany, 
regulowany kaptur. Mankiety regulowane na rzep. Elastyczny sznurek ze stoperem w kapturze i na dole kurtki. Jedna kieszeń na piersi, dwie 

kieszenie boczne, kieszeń wewnętrzna. Dostępny w wersji męskiej, damskiej i dziecięcej. WP3000/MVP2000.

Materiał:
95% poliester, 5% spandex

Gramatura:
290 g/m2

Pranie:
40°

Rozmiary:
 S-XXL,  S- 3XL

Jr 120, 140, 160

S O F T
S

H E L L

OZNACZENIE
TECHNICZNE
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STIRLING 139015
STIRLING LADY 139016

Funkcjonalna kurtka typu Softshell wykonana z impregnowanego na wiatr i wodę materiału. Kurtka jest połączeniem 
poliestrowego włókna ripstop i spandexu jako tkaniny wierzchniej i miłego mikropolaru od wewnątrz. Zamek na całej 

długości. Dwie kieszenie boczne z zamkami. Na dole elastyczny sznurek. 

990 black 460 red 738 blue 970 graphite

Materiał:
96% poliester, 4% spandex 

Pranie:
40°

Rozmiary:
S-XXL,  738 blue, 970 graphite,  

990 black S-3XL



GERALDTON 139017
GERALDTON LADY 139018

Funkcjonalny bezrękawnik typu Softshell wykonany z impregnowanego przed wodą i wiatrem materiału. Kamizelka jest 
połączeniem poliestrowego włókna ripstop i spandexu jako tkaniny wierzchniej i miłego mikropolaru od wewnątrz.  

Zamek na całej długości. Dwie kieszenie boczne z zamkami.

Materiał:
96% poliester, 4% spandex 

Pranie:
40°

Rozmiary:
S-XXL,  990 black S-3XL

990 black 460 red 970 graphite
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OZNACZENIE
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OZNACZENIE
TECHNICZNE

52

690 dark green 855 navy290 orange 460 red

WINTON UNISEX 131027
Elastyczna kurtka wiatroodporna z poszewką polarową. Zapinana na zamek błyskawiczny (YKK). Dwie kieszenie z przodu.  

Kaptur, który można zwinąć i schować w kołnierzu, elastyczne mankiety. Jedna kieszeń wewnętrzna. 

Materiał:
100% poliester

Podszewka:
100% poliester

Pranie:
30°

Rozmiary:
XS – 4XL

ROCKINGHAM 131026
Bardzo lekka, chroniąca przed wiatrem kurtka z kapturem. Siateczkowa podszewka, specjalnie wyprofilowane rękawy 

dla lepszego dopasowania. Zewnętrzne kieszenie na zamek. Dziane mankiety. 
 Po złożeniu, zajmuje mało miejsca w bagażu. 

Materiał:
100% poliester

Podszewka:
100% poliester

Pranie:
30°

Rozmiary:
XS-3XL

990 black

100 white

767 royal blue 967 grey 990 black
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EXPLORE 131030
Oddychająca, wiatro i wodoodporna 3-warstwowa kurtka z kontrastowym wyłożeniem kaptura (WP 10 000/MPV 5000). 
Wyłożony polarem kołnierz i kaptur (z możliwością regulacji).  Otwory wentylacyjne pod rękawami. Wszystkie zamki są 

wodoodporne. Dwie przednie kieszenie i kieszeń na piersi (kieszeń na piersi z wyjściem słuchawkowym). Mankiety z regulacją 
na rzep. Elastyczne ściągacze na dole. Wykończona z dbałością o jakość, wygodę i detale. 

Materiał:
100% poliester

Pranie:
30°

Rozmiary:
XS-4XL

982 anthracite990 black

PILBERRA 131008
PILBERRA LADY 131004

Kurtka typu Softshell wykonana z materiału wodo- i wiatroodpornego o dużych właściwościach  oddychających. Model 
o wyjątkowym kroju, z przedłużonym tyłem. Zamek na całej długości, wszystkie widoczne zamki w kontrastowym kolorze. 
Regulowany i odczepiany kaptur. Profilowane rękawy, kieszeń na ramieniu, jedna wewnętrzna kieszeń z zamkiem. Rękawy 

regulowane na rzep. Na dole sznurek elastyczny. Oficjalna odzież Reprezentacji Polski PZŻ.

990 black
450 red

Materiał:
83% poliester, 17% spandex

Gramatura:
290 g/m2

Pranie:
30°

Rozmiary:
 XS-XXL, 990 black S-XXL  

 S-XXL, 450 red, S-XL



OZNACZENIE
TECHNICZNE

GRAFTON 131018
GRAFTON LADY 131019

Stylowa, wygodna i bardzo lekka kurtka, z podszewką Thinsulate 3M. Tkanina poddana specjalnej obróbce, dzięki której 
materiał jest miły w dotyku. Dwie kieszenie z przodu. Na dole kurtki i przy mankietach – ściągacz.  

Dostępna w kobiecych i męskich rozmiarach.

Materiał:
100% nylon / Wypełnienie: 3M Thinsulte

Podszewka:
100% polyester

Pranie:
30°

Rozmiary:
   S-XXL,  S-3XL

CROSSCUT 131010
Sportowa, oddychająca kurtka, wiatro- i wodoodporna (WP5000/MVP5000), krój unisex. Klejone szwy i siateczkowa podszewka. 

Wstępnie wyprofilowane rękawy dla lepszego dopasowania. Dwukolorowy zamek YKK. Stójka, mankiety i dół kurtki z dekoracyjnym 
ściągaczem. Zewnętrzne kieszenie na zamek, dodatkowe kieszenie wewnętrzne. Oficjalna odzież Reprezentacji Polski PZŻ.

Pranie:
30°

Materiał:
100% nylon

Podszewka:
100% poliester

Rozmiary:
XS-3XL

54

990 black 858 steel blue

100 white 990 black

855 navy



OZNACZENIE
TECHNICZNE

RIPPON 150816  
RIPPON LADY 150817

Parka z podszewką i lekkim wypełnieniem z klejonymi szwami WP3000/MVP3000. Odczepiany kaptur, regulowane mankiety. 
Wysoka stójka. Dwudrożny zamek. Dwie kieszenie zewnętrzne, jedna na piersi (z zamkami wodoodpornymi), dwie kieszenie 

wewnętrzne. Wykończona z dbałością o jakość, wygodę i detale.

Materiał:
100% poliester

Pranie:
40°

Rozmiary:
  S-XXL,  S-3XL
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990 black

990 black



NORCO 150805
Sportowa, oddychająca kurtka, wiatro- i wodoodporna (WP5000/MVP3000), krój unisex. Odczepiany kaptur, z ozdobnym sztucznym 

futrem (również odczepiane). Ściągacz w pasie i na dole. Regulowane mankiety Velcro©. Dwie kieszenie z przodu, z polarową wyściółką, 
dwie kieszenie na piersi, jedna na rękawie. Dwie kieszenie wewnętrzne z zamkami.

Pranie:
40°

Materiał:
100% poliester

Podszewka:
100% poliester

Rozmiary:
XS-XXL

990 black
OZNACZENIE
TECHNICZNE
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CHESTER 150870 
Softshell z klejonymi szwami WP3000/ MVP3000. Trzywarstwowy, oddychający, materiał  

elastyczny dla dodatkowego komfortu. Stójka, regulowane mankiety. Dwie kieszenie z przodu  
z wodoodpornymi zamkami.  Ściągacz na dole i w kapturze.

Materiał:
100% poliester

Pranie:
30°

Rozmiary:
XS-4XL

BROCK 150864
Sportowa, oddychająca kurtka, wiatro- i wodoodporna (WP3000/MVP3000), krój unisex. Klejone szwy, siateczkowa podszewka.  

Elementy odblaskowe. Dwie kieszenie zewnętrzne z zamkami, jedna kieszeń wewnętrzna. Kaptur chowany w stójce. Otwory 
wentylacyjne pod pachami. Ściągacz na dole, regulowane mankiety.

990 black

767 cobalt blue 990 black

Materiał:
100% taslan nylonowy 

Podszewka:
100% poliester

Pranie:
40°

Rozmiary:
XS-4XL

685 dark green 460 red 855 navy 990 black
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MCKENZIE 131031

Sportowa kurtka w klasycznym kroju z częściową polarową wyściółką, wiatroodporna i impregnowana (WP 3000/MWP 3000). 
Rękawy z lekkim wypełnieniem i krótkim mankietem. Pełen zamek błyskawiczny z ozdobnym paskiem w subtelnym kolorze, 
motyw powiela się również na kołnierzu i przy kieszeniach. Wstępnie wyprofilowane rękawy, sznurek do regulacji na dole.  

Dwie kieszenie boczne oraz dwie kieszenie wewnętrzne - wszystkie wyposażone w zamki.

Pranie:
30°

Materiał:
100% nylon 

Podszewka:
100% poliester 

Rozmiary:
XS-4XL 

990 black
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GOSFORD 131022
GOSFORD LADY 131023

Kurtka ze stójką z wyjątkowego materiału, który z zewnętrz jest jak bawełniana tkanina strechowa, od wewnątrz natomiast jak 
mikropolar. Materiał ten jest impregnowany i oddychający (WP 5000/MVP 5000). Wysoki kołnierz z ciekawym rozwiązaniem na 

chowanie kaptura. Dwie kieszenie z przodu. Dopasowane rękawy z regulowanym mankietem.

Materiał:
45% nylon, 50% poliester, 5% spandex

Pranie:
40°

Rozmiary:
 S-XXL,  S-3XL 

990 black 983 anthracite melange
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MOUNT WALL 131020
MOUNT WALL LADY 131021

Całoroczna kurtka typu Softshell na lekkiej podszewce. Zaprojektowana i wykonana z wykorzystaniem dwóch materiałów, aby stworzyć 
dekoracyjny kontrast. Wiatroodporna i impregnowana (WP 3000/MVP 1000). Odczepiany kaptur z możliwością regulacji, kieszenie 

zewnętrzne zapinane na zamki, kieszeń na rękawie, na dole elastyczny sznurek ściągający. Mankiety z regulacją na rzep, delikatny mankiet 
wewnętrzny. Kieszeń wewnętrzna z zamkiem i wyjściem słuchawkowym, duża kieszeń wyłożona polarem.

855 navy990 black 460 red101 white 

Materiał:
95% poliester, 5% spandex

Podszewka:
100% poliester

Pranie:
30°

Rozmiary:
   460 red, 990 black & 855 navy S-4XL,  

101 white S-XXL,  S-XXL



CORDILLO 131024
CORDILLO LADY 131025

Sportowa wiatro- i wodoodporna kurtka. Podklejane szwy, WP 5000/MVP 3000, lekka wyściółka 3M Thinsulate, aby utrzymywać 
ciało w cieple i suchości przez cały rok. Wysoki kołnierz z ozdobnymi szwami, kaptur w kołnierzu. Regulowany pas dolny  

i mankiety rękawów dla optymalnego komfortu. Przednie kieszenie z zatrzaskami, kieszeń na rękawie i piersi. Wewnątrz kieszeń 
na telefon i dodatkowa kieszeń na zamek. Dostępna w kobiecych i męskich rozmiarach. 

Materiał:
100% nylon / Wypełnienie: 3M Thinsulte

Podszewka:
100% poliester

Pranie:
30°

Rozmiary:
   S-XXL,  S-3XL
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PEAK HILL 131016
PEAK HILL LADY 131017

Kurtka typu parka na lekkiej podszewce. Materiał z niezwykłą właściwością utrzymania temperatury 32 stopni bez względu na 
otaczającą aurę. Kurtka wiatroodporna i impregnowana. Duże zewnętrzne kieszenie, kieszeń wewnętrzna. Dwie kieszenie skośne, 

kieszeń na ramieniu z wodoodpornym zamkiem. Rękawy wykończone ściągaczowym mankietem. Na dole elastyczny sznurek 
ściągający. Odczepiany kaptur z możliwością dopasowania. Ukryty zamek w podszewce dla łatwiejszego znakowania produktu.

Materiał:
100% poliester 

Podszewka: 
100% poliester 

Pranie:
40°

Rozmiary:
 S-4XL,  S-XXL

990 black

OZNACZENIE
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EXMOUTH 131012
Kurtka żeglarska na lekkiej podszewce. Wiatro- i wodoodporna, oddychająca (WP 10 000 / MVP 8000), podklejane szwy. Wysoki 

kołnierz, wyłożony polarem, odczepiany kaptur. Kaptur wewnątrz odblaskowy. Dwa odblaskowe panele na klatce piersiowej. 
Sznurki ściągające w talii. Cztery kieszenie przednie, kieszeń wewnętrzna z wyjściem słuchawkowym. Mankiety z regulacją na rzep 

i ukrytym, neoprenowym mankietem. Dopasowane od spodu, wykończone z dbałością o jakość, wygodę i detale.

Pranie:
30°

Materiał:
100% nylon

Podszewka:
100% nylon

Rozmiary:
XS-3XL

855 navy
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CARLTON HILL 131032
CARLTON HILL LADY 131033

Kurtka typu parka na podszewce, wiatroodporna i impregnowana (WP 3000/MWP 3000). Przedłużony tył, ściągacz na wysokości 
talii. Rękawy wykończone mankietem. Zamek ukryty w listwie z zatrzaskami. Dwie zewnętrzne kieszenie, dwie kieszenie wewnętrzne. 

Dwie kieszenie skośne z wodoodpornym zamkiem. Odczepiany kaptur z możliwością dopasowania.  
Produkt dostępny w wersji damskiej i męskiej.

Pranie:
30°

Materiał:
100% nylon

Podszewka/Wypełnienie:
100% poliester

Rozmiary:
  S-3XL,  S-4XL

990 black
855 navy
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AKCESORIA&TORBY



990 black450 red
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850 navy 100 white

399 black / silver

DAD BELT

151982

Materiał:       Poliester, metal

Wymiary:      One size 

Opis:        Pasek marki D.A.D ozdobiony 
wieloma logotypami.  
Duży przedział regulacji.

DAD CAP

15H6600

Materiał:       100% bawełna twill

Wymiary:      One size

Opis:        Stylowa czapka z logotypami 
marki DAD, z tyłu metalowa 
klamra pozwalająca regulować 
obwód.

PRO-TECT LINE  
WATER BACKPACK

158351
Materiał:     Tarpaulin

Wymiary:     29 x 21 x 50 cm 

Pojemność: ok. 24 litrów

Opis:       Przestronny, wodoodporny 
plecak ze spojonymi szwami 
i zamkami. Otwiera się z tyłu. 
Wyściełany tył dla lepszego 
komfortu. Regulowane, wyście-
łane szelki.

990 black450 red

PRO-TECT LINE
WATERBAG 50L

158350
Materiał:      Tarpaulin

Wymiary:     60 x 35 x 30 cm 

Pojemność:  ok. 50 litrów

Opis:       Przestronna, duża wodoodpor-
na torba ze spojonymi szwami 
i zamkami. Zwijana góra. Solid-
ne paski z gumowanym uchwy-
tem.
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99 black

BASIC BAG

040162
Materiał:       Poliester 600D diamond

Wymiary:       50x30x25 cm

Pojemność:   ok. 35 litrów

Opis:        Funkcjonalna sportowa torba z tka-
niny syntetycznej; mocne uchwyty 
po bokach, odczepiany pasek na 
ramię; otwieranie zamkiem błyska-
wicznym; pullery zamków gładkie.

SPORT BAG

040208
Materiał:       Poliester 600D pokryty PCV

Wymiary:       54x20x278 cm

Pojemność:   ok. 41 litrów

Opis:        Sportowa torba marki Clique, 
z osobną kieszenią na buty, od-
blaskowe wstawki, spód w kolorze 
czarnym, dwa mocne uchwyty 
boczne, odczepiany pasek na 
ramię; kieszeń zewnętrzna z zam-
kiem błyskawicznym.

BASIC BACKPACK

040161
Materiał:       Poliester 600D diamond

Wymiary:       28x18x42 cm

Pojemność:   ok. 21 litrów

Opis:        Sportowy plecak marki Clique, 
wykonany z syntetycznej tkaniny 
o splocie diamond. Regulowane 
paski, gładkie pulery zamków.

BACKPACK

040207
Materiał:       Poliester 600D pokryty PCV

Wymiary:       46x82x13 cm

Pojemność:   ok. 16 litrów

Opis:        Funkcjonalny, pojemny, sportowy 
plecak z regulowanymi paskami, 
paski i tył wyściełane dla zwięk-
szenia komfortu. Kieszeń przednia 
z zamkiem i mocnym gumowanym 
uchwytem. Wiele małych kieszo-
nek do przechowywania różnych 
przedmiotów, w tym telefonu ko-
mórkowego.

SMART BACKPACK

040163
Materiał:       Poliester 600D diamond

Wymiary:       48x35 cm

Pojemność:   ok. 10 litrów

Opis:        2 kolorowa torba/plecak z ela-
stycznym sznurkiem do regulacji 
na górze; duże pole pod nadruk 
z przodu. Zewnętrzna kieszeń 
z zamkiem.

605 apple  
green

96 pistol55 royal blue35 red

99 black

55 royal 
blue

605 apple green

35 red

58 marine

99 black605 apple  
green

96 pistol55 royal 
blue

35 red

99 black605 apple  
green

96 pistol55 royal 
blue

35 red

99 black 605 apple  
green

58 marine
55 royal 

blue
35 red
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2 IN 1 BAG 25L

040234
Materiał:       brezent impregnowany, poliester 
Pojemność:   ok. 25 litrów

Wymiary:      ø 30 cm, długość 45 cm

Opis:         Nieprzemakalna torba żeglarska w nowoczesnym stylu, 
można ją nosić jako worek/torbę lub plecak. Regulowa-
ny i odczepiany pasek. Dużo przestrzeni wewnątrz. Dno 
i część środkowa z poliestru, kieszenie wewnętrzne 
i wydzielona przestrzeń na buty wewnątrz.

2 IN 1 BAG 42L

040235
Materiał:        brezent impregnowany, poliester

Pojemność:   ok. 42 litry

Wymiary:      ø 33 cm, długość 51 cm

Opis:        Nieprzemakalna torba żeglarska w nowoczesnym 
stylu, można ją nosić jako worek/torbę lub plecak. 
Regulowany i odczepiany pasek. Dużo przestrzeni 
wewnątrz. Dno i część środkowa z poliestru, kieszenie 
wewnętrzne i wydzielona przestrzeń na buty wewnątrz.

2 IN 1 BAG 75L

040236
Materiał:       brezent impregnowany, poliester 
Pojemność:   ok. 72 litry

Wymiary:      ø 38 cm, długość 65 cm

Opis:        Nieprzemakalna torba żeglarska w nowoczesnym 
stylu, można ją nosić jako worek/torbę lub plecak. 
Regulowany i odczepiany pasek. Dużo przestrzeni 
wewnątrz. Dno i część środkowa z poliestru, kieszenie 
wewnętrzne i wydzielona przestrzeń na buty wewnątrz.

99 black55 royal blue35 red10 yellow

99 black55 royal blue35 red10 yellow

99 black55 royal blue35 red10 yellow



Excellent

Good

Good

Excellent

990 black

990 black

440 red

850 navy

990 black

990 black
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BLACK LINE
TOILETCASE

158243
Materiał:       Poliester 600D

Wymiary:     30 x 11 x 22 cm 

Opis:        Kosmetyczka, otwarcie w kształ-
cie litery U. Siatkowa kieszeń 
pod klapą. Kilka dodatkowych 
małych kieszeni wewnątrz. Dwie 
kieszenie boczne.

EVER LINE
TOILETCASE

158705
Materiał:      Poliester 450D

Wymiary:      22 x 10 x 23 cm 

Opis:        Kosmetyczka, zapinana na za-
mek w kształcie litery U. Uchwyt 
na górze. Wieszak na wewnętrz-
nej stronie klapki. Wiele kieszeni 
wewnętrznych.

SILVER LINE
TOILETCASE

158043
Materiał:       Poliester 600D

Wymiary:      26 x 14 x 14 cm 

Opis:        Kosmetyczka umożliwiająca zor-
ganizowanie przestrzeni. Dwie 
główne kieszenie.

BLACK LINE
WAISTBAG

158255
Materiał:       Poliester 600D

Wymiary:      26 x 10 x 15 cm

Opis:        Saszetka, jedna główna kie-
szeń. Dwie mniejsze kieszenie 
z zamkiem. Regulowany pasek. 
Podwójna boczna kieszeń.



Good

Good

Excellent

Good

990 black

990 black

329 yellow / black399 black / grey

399 black / grey379 turquoise / grey
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SPORTY LINE
SPORTY MINI PACK

158826
Materiał:       Poliester 30D & 210D

Wymiary:      26 x 16 x 38 cm 

Pojemność: ok. 15 litrów

Opis:        Duża kieszeń główna. Wewnątrz 
kieszeń zapinana na zamek. De-
koracyjna lamówka. Boczna kie-
szeń z podszewką i elastycznym 
sznurkiem.

BLACK LINE
EASY DAYPACK

158281
Materiał:       Poliester 600D

Wymiary:      27 x 11 x 38 cm 

Pojemność:  ok. 11 litrów

Opis:        Plecak z siateczkowym, wyścieła-
nym tyłem. 2 kieszenie z przodu. 
Uchwyt na długopis i breloczek. 
Proste szelki. Wiele kieszeni we-
wnętrznych.

COMPACT LINE
COMPAC DAYPACK

158603
Materiał:       Poliester ripstop 190T

Wymiary:      28 x 15 x 45 cm 

      (złożony 5 x 5 x 8 cm)

Pojemność:   ok. 16 litrów

Opis:        Funkcjonalny plecak codzienne-
go użytku. Składany, można go 
zwinąć. Zapinany na zamek, łatwy 
w oznakowaniu. Regulowane ra-
miączka.

COMPACT LINE
COMPAC TRAVELBAG

158604
Materiał:      Poliester ripstop 190T

Wymiary:       59 x 23 x 30 cm  
(złożona 5 x 5 x 10 cm)

Pojemność: ok. 50 litrów

Opis:       Funkcjonalna torba codziennego 
użytku. Składana, można ją zwinąć. 
Zapinana na zamek. Wygodne 
uchwyty. Można ją przyczepić 
do paska.



Excellent

Excellent

Good

Excellent

990 black

990 black

990 black440 red 850 navy

341 red / white 391 black / white361 green / white 371 blue / white 392 black / yellow
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GREEN LINE
DAYPACK

158713
Materiał:       Poliester 600D (51% PET)

Wymiary:      33 x 14 x 40 cm 

Pojemność:  ok. 20 litrów

Opis:        Plecak codziennego użytku. 
Główna kieszeń z wyściełaną 
kieszenią na komputer. Dwie 
przednie kieszenie na dodatko-
we przedmioty. Jedna kieszeń 
boczna. Wyściełane szelki. 
W pełni wypodszewkowany.

CLUB LINE
BACKPACK

158027
Materiał:       Poliester 600D

Wymiary:      32 x 14 x 42 cm 

Pojemność:   ok. 19 litrów

Opis:        Plecak z kontrastową lamówką. 
Elastyczny sznurek ściągający. 
Duża kieszeń główna z małą 
kieszenią wewnętrzną. Kieszeń 
z przodu. Jedna boczna kieszeń 
z siatki.

SILVER LINE
BACKPACK

158047
Materiał:      Poliester 600D

Wymiary:     27 x 15 x 49 cm 

Pojemność:  ok. 20 litrów

Opis:        Plecak z dużą kieszenią głów-
ną (z ułatwionym dostępem). 
Zakrzywione, grube uchwyty. 
Pasek na piersi. Boczne paski 
dla lepszego dopasowania. Trzy 
kieszenie z przodu.

VISIBLE STREET LINE
DAYPACK

158325
Materiał:      Poliester 600D & ripstop

Wymiary:     29 x 18 x 44 cm 

Pojemność:  ok. 20 litrów

Opis:        Plecak codziennego użytku z od-
blaskowym pokrowcem.  Od-
blaskowa lamówka dla lepszej 
widoczności. Materiał o dwóch 
różnych strukturach. Kieszeń 
z wyjściem słuchawkowym. Wy-
ściełane paski. Kieszeń bezpie-
czeństwa z tyłu.



Good

Good

Excellent

Excellent

990 black

990 black

990 black

990 black 440 red

450 red 965 grey

850 navy
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BLACK LINE
DAYPACK

158248
Materiał:      Poliester 600D

Wymiary:     31 x 15 x 44 cm 

Pojemność:   ok. 20 litrów

Opis:        Plecak z wyłożoną komorą na laptop. 
Kieszeń na dokumenty. Trzy zapinane 
na zamek kieszenie z przodu. Organi-
zer, kieszeń na CD itp. Chowane szelki. 
Można go zaczepić do walizki

BLACK LINE
EASY BACKPACK

158285
Materiał:       Poliester 600D

Wymiary:     32 x 16 x 44 cm 

Pojemność:  ok. 21 litrów

Opis:        Prosty plecak z dużą kieszenią główną. 
Kieszeń z przodu z kieszenią na telefon 
komórkowy i uchwytem na długopis. 
Dwie boczne kieszenie. Proste szelki.

EVER LINE
BACKPACK

158703
Materiał:      Poliester 300D

Wymiary:      32 x 17 x 48 cm 

Pojemność:   ok. 22 litrów

Opis:        Plecak ze wzmocnionym spodem. 
Odwrócone zamki. Duża kieszeń ze-
wnętrzna. Główna kieszeń z elastyczną 
wstawką na komputer. Dwie boczne kie-
szenie, jedna z wyjściem słuchawkowym 
i kieszenią na telefon lub odtwarzacz 
MP3. Kieszeń wewnętrzna. Kieszeń 
bezpieczeństwa z tyłu. Wyprofilowana 
wyściółka na szelkach.

SILVER LINE
DAYPACK

158049
Materiał:       Poliester 600D

Wymiary:     30 x 13 x 43 cm 

Pojemność:   ok. 16 litrów

Opis:        Plecak z kieszenią główną i czterema 
kieszeniami dodatkowymi, wszystkie 
z zamkami. Siatkowa kieszeń boczna. 
Karabińczyk. Odblaskowe lamówki i pa-
sek. Tył i uchwyty wyłożone siateczką.



Excellent

Excellent

Superior

Good

990 black

990 black

990 black397 black / 
turquoise

990 black / red399  black / grey
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BUSINESS LINE
COMPUTER BACKPACK

158294
Materiał:       Poliester 600D

Wymiary:      33 x 16 x 40 cm 

Pojemność:  ok. 20 litrów

Opis:        Plecak/torba. Główna komora na lap-
top. Dodatkowa komora na dokumenty 
(na format A4). Kieszeń z przodu z orga-
nizerem. Odczepiany pasek na ramię. 
Dodatkowe paski do noszenia jak plecak.

SPORTY LINE
COMPUTER BACKPACK

158823
Materiał:        Poliester 300D/ poliester 1680D na spo-

dzie

Wymiary:      30 x 15 x 46 cm 

Pojemność:  22 litry

Opis:        Plecak z dwiema komorami - jedna 
wzmocniona na komputer. Kieszeń z przo-
du z organizerem. Wyprofilowane plecy, 
elastyczny sznurek z przodu. Dodatkowy 
pasek na wysokości klatki piersiowej. 
Boczna kieszeń z siatki. W zestawie dodat-
kowy sznurek w kolorze czarnym.

BLACK LINE
COMPUTER BACKPACK

158252
Materiał:       Poliester 600D 

Wymiary:      32 x 16 x 46 cm 

Pojemność:  24 litry

Opis:        Plecak z wyłożoną komorą na laptop. 
Kieszeń na dokumenty. Trzy zapinane na 
zamek kieszenie z przodu. Organizer, kie-
szeń na CD/Dysk przenośny, itp. Chowa-
ne szelki. Można go zaczepić do walizki.

PRO LINE
COMPUTER BACKPACK

158812
Materiał:       Poliester 1680D

Wymiary:     32 x 14 x 42 cm 

Pojemność:  ok. 18 litrów

Opis:        Plecak, który pomieści laptop o wymia-
rach 16”.Duża kieszeń na dokumenty 
i przybory biurowe, długopisy, wizytówki, 
itp. Zewnętrzna kieszeń z  przodu. Pod-
szewka w delikatny wzór, delikatne czer-
wone przeszycia. Odczepiany pasek na 
ramię. Wzmocnione neoprenem uchwyty 
dla zwiększenia komfortu. Może być do-
czepiony do walizki na kółkach. Wyprofi-
lowana wyściółka na szelkach.



Excellent

Good

Good

990 black

990 black

396 black / green 399 black / grey

Good

990 black
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WATER LINE
WATER SHOULDERBAG

158343
Materiał:       PCV-powlekana siatka 

Wymiary:      40 x 8 x 30 cm 

Pojemność:   ok. 10 litrów

Opis:        Impregnowana torba z ukrytymi szwa-
mi. Metalowe sprzączki, regulowany 
- wyściełany pasek na ramię. Główna 
komora zapinana na zamek. Ukryta 
kieszeń wewnętrzna. Wewnątrz dodat-
kowa siateczkowa kieszeń.

PIPE LINE
COMPUTER BAG

158612
Materiał:       Poliester 600D 

Wymiary:      40 x 7 x 33 cm 

Pojemność:  ok. 9 litrów

Opis:        Torba, pomieści laptop o wymiarach 
17”. Zamek w kształcie litery U. Ze-
wnętrzna kieszeń z zamkiem. Regu-
lowany, odpinany pasek. Można ją 
doczepić do walizki na kółkach.

BLACK LINE
EASY SHOULDERBAG

158282
Materiał:       Poliester 600D 

Wymiary:     40 x 10 x 29 cm 

Pojemność:  ok. 11 litrów

Opis:        Regulowana torba o szerokości do  
15 cm. Odczepiany pasek na ramię. 
Kieszeń zapinana na zamek. 3 miejsca 
na długopisy. Kieszeń na dokumenty.

NEPOPRENE CASE

158238
Materiał:      Poliester

Wymiary:      11” 30 x 23 x 2,5 cm

     13” 34 x 25 x 2,5 cm

     15” 38 x 27 x 2,5 cm

     17” 42 x 29 x 2,5 cm

Opis:        Dopasowany neoprenowy pokrowiec 
na laptop (neopren grubości 4 mm). 
Otwierany za pomocą dwudrożnego 
zamka (rozpinany przez cały bok, aby 
ułatwić umieszczanie tam komputera).



Superior

Superior

Excellent

Superior

990 black

990 black

990 black

450 red 965 grey

990 black / red399  black / grey
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PRO LINE
COMPUTER BAG PETIT

158815
Materiał:       Poliester 1680D

Wymiary:      37 x 11 x 30 cm 

Pojemność:   ok. 12 litrów

Opis:        Torba z kieszenią na laptop o wymiarze 
15”. Kieszeń na dokumenty, zewnętrz-
na kieszeń z przodu, organizer na 
długopisy, wizytówki itp. Podszewka 
w delikatny wzór. Odczepiany pasek 
na ramię. Uchwyty z neoprenowym 
wzmocnieniem dla większego komfor-
tu. Subtelne, czerwone przeszycia.

OFFICE LINE
COMPUTERBAG

158802
Materiał:       100% nylon twill

Wymiary:      42 x 11 x 30 cm 

Pojemność:  ok. 13 litrów

Opis:        Wzmocniony spód. Odwrócone zamki. 
Duże kieszenie zewnętrzne z przodu 
i z tyłu. Zapinana na zamek główna 
kieszeń. Zapinana na zamek kieszeń 
na dokumenty. Organizer na długopi-
sy, wizytówki, itp. Zamek magnetyczny. 
Wyprofilowane podszycie na pasku.

EVER LINE
SHOULDERBAG

158701
Materiał:       Poliester 300D

Wymiary:      38 x 12 x 28 cm 

Pojemność:   ok. 12 litrów

Opis:        Wzmocniony spód. Odwrócone zamki. 
Duże kieszenie zewnętrzne z przodu 
i z tyłu. Zapinana na zamek główna 
kieszeń. Zapinana na zamek kieszeń 
na dokumenty. Organizer na długopi-
sy, wizytówki itp. Zamek magnetyczny. 
Wyprofilowane podszycie na pasku.

OFFICE LINE
SHOULDERBAG

158801
Materiał:       100% diagonal

Wymiary:      40 x 12 x 33 cm 

Pojemność:   ok. 15 litrów

Opis:        Torba wyściełana wzorzystą podszew-
ką. Szeroki pasek i mocne klamry. Do-
łączony dodatkowy szary pasek. Wy-
podszewkowana kieszeń na laptop. 
Duże kieszenie zewnętrzne z przodu 
i z tyłu. Kieszeń z organizerem pod 
klapą. Zamek magnetyczny. Wyprofi-
lowane podszycie na pasku.



Excellent

Excellent

Superior

Good

990 black

990 black

990 black

990 black / red399  black / grey
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PRO LINE
COMPUTER BAG

158814
Materiał:       Poliester 1680D

Wymiary:      40 x 14 x 31 cm 

Pojemność:   ok. 17 litrów

Opis:        Torba z kieszenią na laptop o wymiarze 
16”. Kieszeń na dokumenty, zewnętrzna 
kieszeń z przodu, organizer na długopisy, 
wizytówki, itp. Podszewka w delikatny 
wzór. Odczepiany pasek na ramię. Uchwy-
ty z neoprenowym wzmocnieniem dla 
większego komfortu. Subtelne, czerwone 
przeszycia.

BLACK LINE
PORTFOLIO

158245
Materiał:       Poliester 600D

Wymiary:      42 x 16 x 32 cm 

Pojemność:   ok. 20 litrów

Opis:        Duża komora na laptop z paskami i małą 
kieszenią zapinaną na zamek. Kieszeń na 
dokumenty i folder w formacie A4. Dwie 
zapinane na zamek kieszenie na każdym 
boku. Odczepiany pasek na ramię.

BUSINESS LINE
COMPUTER OVERNIGHTER

158293
Materiał:       Poliester 600D

Wymiary:     44 x 16 x 32 cm 

Pojemność:   ok. 22 litrów

Opis:        Torba z komorą na laptop. Duża komora 
na odzież z wieszakiem. Ekskluzywne me-
talowe zaciski. Kieszeń z przodu z uchwy-
tem na telefon, długopisy, wizytówki, itp. 
Wytrzymały zamek.

BUSINESS LINE
COMPUTER PORTFOLIO

158295
Materiał:       Poliester 600D

Wymiary:      44 x 16 x 32 cm 

Pojemność:  ok. 22 litry

Opis:        Torba z komorą na laptop i dwiema du-
żymi komorami z wytrzymałym zamkiem. 
Kieszeń na przodzie z odczepianą kiesze-
nią na telefon. Kieszeń na CD z miejscem 
na 12 płyt. Kieszeń na identyfikator, kie-
szeń z siatki, na telefon, dokumenty, itp.



Superior

Good

Excellent

990 black440 red 850 navy

990 black / red399  black / grey

396 black / green 399 black / grey
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SILVER LINE
SHOULDERBAG

158042
Materiał:       Poliester 600D

Wymiary:      42 x 34 x 15 cm 

Pojemność:  ok. 21 litrów

Opis:        Torba z podwójnymi kieszeniami 
z przodu. Kieszeń w klapce. Regulo-
wany pasek na ramię.

PRO LINE
TROLLEY

158813
Materiał:       Poliester 1680D

Wymiary:      45 x 20 x 39 cm 

Pojemność:  ok. 35 litrów

Opis:         Walizka z dużą kieszenią i przegrodą 
na laptop. Duża zewnętrzna kieszeń 
z przodu. Organizer na długopisy, 
wizytówki itp. Podszewka w delikatny 
wzór. Subtelne, czerwone przeszycia. 
Według wytycznych IATA klasyfikuje 
się jako bagaż podręczny. Teleskopo-
wa aluminiowa rączka.

PIPE LINE
TROLLEY RYAN

158615
Materiał:       Poliester 600D

Wymiary:      39 x 20 x 54 cm 

Pojemność:  ok. 48 litrów

Opis:        Praktyczna walizka, główna kieszeń 
z taśmami do przytrzymania bagażu 
i z kieszenią siatkową. Duża zewnętrz-
na kieszeń, która pomieści laptop. 
Organizer na długopisy, wizytówki 
itp. Spełnia wymagania bagażu pod-
ręcznego w większości linii lotniczych. 
Teleskopowa, aluminiowa rączka.



Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

990 black reversible

990 black

990 black

990 black450 red 965 grey
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REVERSIBLE LINE
REVERSIBLE DAYBAG

158724
Materiał:      Poliester 300D

Wymiary:     51 x 25 x 30 cm 

Pojemność:  ok. 38 litrów

Opis:       Torba 2 w 1. Lekko wyściełana. 
Odpinany pasek na ramię. Jedna 
kieszeń wewnątrz torby i jedna na 
zewnątrz.

EVER LINE
DAYBAG

158702
Materiał:       Poliester 300D

Wymiary:      48 x 22 x 24 cm 

Pojemność:  ok. 22 litry

Opis:        Torba ze wzmocnionym spodem. 
Odwrócone zamki. Otwarcie 
w kształcie litery U. Dwie boczne 
kieszenie i jedna kieszeń zewnętrz-
na. Kieszeń wewnętrzna. Wyprofi-
lowane podszycie na pasku.

VISIBLE STREET LINE
TRAVELBAG

158324
Materiał:      Poliester 600D & rip-stop

Wymiary:     48 x 28 x 38 cm 

Pojemność:  ok. 37 litrów

Opis:        Odblaskowa lamówka dla lepszej 
widoczności. Materiał o dwóch 
różnych strukturach. Otwarcie 
w kształcie litery U. Dwie duże 
boczne kieszenie.  Kieszeń w 
kształcie półksiężyca. Odczepiany 
pasek na ramię z metalową klamrą.

GREEN LINE
TRAVELBAG

158714
Materiał:      Poliester 600D (51% PET)

Wymiary:     56 x 27 x 29 cm 

Pojemność:  ok. 40 litrów

Opis:       Poręczna, doskonała torba. 
Uchwyty na krótszych bokach. Kie-
szeń główna z zamkiem. Kieszeń 
przednia. Regulowany pasek na 
ramię, odczepiany. W pełni wy-
podszewkowana.



Excellent

Good

Excellent

Excellent

990 black

990 black

990 black450 red 965 grey
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SILVER LINE
TRAVELBAG

158044
Materiał:      Poliester 600D

Wymiary:     54 x 31 x 27 cm 

Pojemność:  ok. 45 litrów

Opis:       Wszechstronna, nieco mniejsza torba 
podróżna. Duże otwarcie w kształcie 
litery U. Kieszeń wewnętrzna. Podwój-
ne kieszenie boczne. Pokaźnych roz-
miarów kieszeń z przodu. Wytrzymały 
wzmocniony spód. Odczepiany pasek 
na ramię.

PIPE LINE
TRAVELBAG

158614
Materiał:      Poliester 600D

Wymiary:      50 x 27 x 30 cm 

Pojemność:  ok. 40 litrów

Opis:       Główna komora z przedziałem, 
zamek w kształcie litery U. Duża 
kieszeń zewnętrzna z przodu. Regu-
lowany, odczepiany pasek na ramię.

BUSINESS LINE
TRAVELBAG

158290
Materiał:      Poliester 600D

Wymiary:     55 x 31 x 27 cm 

Pojemność: ok. 41 litrów

Opis:       Zapięcie w kształcie litery D z kiesze-
nią. Podwójne kieszenie boczne.  
Ekskluzywne metalowe zaciski. Kie-
szeń na zamek na dłuższym boku. 
Mocny zamek. Powlekana ze wszyst-
kich stron. Spód z PCV, wzmocniony.

EVER LINE
TRAVELBAG

158704
Materiał:      Poliester 300D

Wymiary:     58 x 26 x 30 cm 

Pojemność:  ok. 40 litrów

Opis:       Wzmocniony spód. Odwrócone zam-
ki. Otwarcie w kształcie litery U. Dwie 
boczne kieszenie i jedna kieszeń 
zewnętrzna.  Kieszeń wewnętrzna. 
Wyprofilowane podszycie na pasku.



Good

990 black

Excellent

990 black

341 red / white 391 black / white361 green / white 371 blue / white 392 black / yellow

397 black / 
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SPORTY LINE
TRAVELBAG S 50

158822
Materiał:      Poliester 300D / 

     Poliester 1680D spód

Wymiary:      60 x 35 x 30 cm 

Pojemność:  ok. 50 litrów

Opis:        Torba z otwarciem w kształcie litery U 
z mocnym zamkiem. Mocne uchwyty, 
można założyć również jako plecak. 
Dwie zewnętrzne kieszenie z wodo-
odpornymi zamkami. W pełni wy-
podszewkowana z siatkową kieszenią 
na zewnątrz. Elastyczny sznurek ze 
ściągaczem na dodatkowe przedmio-
ty. W zestawie dodatkowy elastyczny 
sznurek w kolorze czarnym.

CLUB LINE
SPORTBAG

158026
Materiał:      Poliester 600D

Wymiary:     60 x 30 x 29 cm 

Pojemność:   ok. 50 litrów

Opis:        Torba z kontrastową lamówką. Zapi-
nana na zamek w kształcie litery U. 
Kieszeń na buty po jednej stronie. 
Dodatkowa kieszeń po drugiej stro-
nie. Regulowany pasek na ramię .

BLACK LINE
TRAVELBAG

158254
Materiał:      Poliester 600D

Wymiary:     47 x 29 x 40 cm 

Pojemność:  ok. 40 litrów

Opis:       Przestronna, prosty design. Wisząca, 
zapinana na zamek wewnętrzna kie-
szeń. Wzmocniony spód.

990 black

GRIZZLY WATERBAG, SMALL

158345
Materiał:       Poliester 600D

Wymiary:       22 x 22 x 68 cm

Pojemność:   ok. 24 litry

Opis:        Torba marki Grizzly, wodoodporna, 
idealna na łódkę. Pojemność ok. 24 
litry. Wykonana z wytrzymałego po-
liestru 600D. 



Excellent

Excellent

Good

Good

990 black

990 black

990 black440 red 850 navy
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BLACK LINE
TRAVELBAG

158241
Materiał:      Poliester 600D

Wymiary:     61 x 31 x 30 cm 

Pojemność:  ok. 56 litrów

Opis:        Duża kieszeń główna i dwie kiesze-
nie z siatki. Kieszeń na zamek na 
dłuższym boku. Odczepiany pasek 
na ramię.

PIPE LINE
BAG TROLLEY

158613
Materiał:      Poliester 600D

Wymiary:     58 x 31 x 31 cm 

Pojemność:  ok. 52 litrów

Opis:        Torba na kółkach z dużą kieszenią 
z wewnętrznymi podziałami. Zamek 
w kształcie litery U. Duża kieszeń 
z przodu. Regulowany, odczepiany 
pasek na ramię. Teleskopowa,  
aluminiowa rączka.

SILVER LINE
TRAVELBAG BIG

158040
Materiał:      Poliester 600D

Wymiary:      66 x 30 x 35 cm 

Pojemność:  ok. 65 litrów

Opis:        Duża i przestronna, wszechstronna 
torba. Duże otwarcie w kształcie 
litery U. Podłużna kieszeń z przodu. 
Dwie boczne kieszenie. Wytrzymały 
wzmocniony spód.

WATER LINE
WATER SPORTBAG

158341
Materiał:      PCV impregnowane / 

     Poliester 1680D na spodzie

Wymiary:      60x 35 x 35 cm 

Pojemność:  ok. 58 litrów

Opis:        Wodoodporna torba z pokryty-
mi szwami. Zapinana na zamek 
w kształcie litery U. Mocny spód. 
Dwie wyściełane szelki na ramiona 
do noszenia jak plecak. Kieszeń  
wewnętrzna zapinana na zamek.
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SPORTY LINE
TRAVELBAG S90

158824
Materiał:      Poliester 600D

Wymiary:      69 x 34 x 34 cm 

Pojemność:  ok. 90 litrów

Opis:        Otwarcie w kształcie litery U z mocnym 
zamkiem. Mocne uchwyty, można założyć 
również jako plecak. Uchwyty na krótszych 
bokach. Dwie zewnętrzne kieszenie z wo-
doodpornymi zamkami. W pełni wypod-
szewkowana z siatkową kieszenią na ze-
wnątrz. Elastyczny sznurek ze ściągaczem 
na dodatkowe przedmioty. W zestawie 
dodatkowy elastyczny sznurek w kolorze 
czarnym.

SILVER LINE
TEAMBAG

158085
Materiał:      Poliester 600D

Wymiary:      90 x 45 x 50 cm 

Pojemność:  ok. 200 litrów

Opis:        Bardzo Duża Torba! Znajdziesz w niej 
miejsce na cały sprzęt, nawet do hokeja 
i wiele więcej! Długie uchwyty, doczepio-
ne dookoła torby dla lepszej wytrzymało-
ści. Duża kieszeń zapinana na zamek.

BLACK LINE
TRAVELBAG WHEELS

158240
Materiał:      Poliester 300D / 

     Poliester 1680D na spodzie

Wymiary:      75 x 43 x 36 cm 

Pojemność:  ok. 90 litrów

Opis:        Można używać, jako torbę lub walizkę 
na kółkach. Dwie osobne części. Można 
otworzyć między górną, a dolną częścią. 
Odczepiany pasek na ramię. Aluminiowa, 
teleskopowa rączka.

BLACK LINE
EASY SPORTBAG

158283
Materiał:      Poliester 600D

Wymiary:      60 x 35 x 33 cm 

Pojemność:  ok. 62 litrów

Opis:        Otwarcie w kształcie litery U. Odczepiany 
pasek na ramię. Trzy kieszenie zewnętrzne.



Participant of BSCI

CSR - SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

BSCI (BUSINESS SOCIAL COMPLIANCE INITIATIVE)
BSCI jest światową inicjatywą stworzoną dla firm, które poświęcają się 
poprawie warunków pracy w łańcuchu dostaw. Kodeks BSCI zawiera 
wymagania dotyczące płacy minimalnej, czasu pracy, zakazu pracy dzieci  
i kilku innych ważnych kryteriów.

TEXTILE EXCHANGE
Textile Exchange to międzynarodowa organizacja non-profit zajmująca się 
zrównoważonym rozwojem produkcji bawełny organicznej. Jej wsparcie 
jest niezbędne, ponieważ zapotrzebowanie na bawełnę organiczną 
wzrasta, a obecnie dostępna produkcja nie jest wystarczająca.

HAND IN HAND
Hand in Hand to organizacja walcząca z ubóstwem poprzez 
propagowanie przedsiębiorczości. W około 7 lat - 1,7 mln miejsc pracy 
zostanie utworzonych w najbiedniejszych krajach na świecie. W rezultacie, 
5 mln osób żyjących obecnie w skrajnej nędzy, w tym setki tysięcy dzieci, 
będzie w stanie chodzić do szkoły. New Wave wsparł trzy miejscowości we 
wdrożeniu w program Hand in Hand.

ACCORD - POROZUMIENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA 
PRACY W BANGLADESZU
Accord to umowa prawna stojąca na straży poprawy bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego dla budynków przemysłu włókienniczego 
w Bangladeszu. Działania Accord wpływają na ponad 2 miliony 
pracowników, co czyni go jedną z najważniejszych inicjatyw w zakresie 
odpowiedzialności społecznej.

CLEAN SHIPPING INDEX
Clean Shipping Index ma na celu oddziaływanie na firmy przewozowe 
tak, aby używały statków armatorów, którzy zwracają uwagę na bardziej 
przyjazne środowisku warunki transportu (m.in. redukcję emisji gazów 
cieplarnianych i zanieczyszczeń chemicznych).

JAK DBAĆ O NASZE 
PRODUKTY?
Można zrobić całkiem sporo, aby 
utrzymać dobry wygląd swoich ubrań. 
Pranie ubrania zgodnie z instrukcją, 
sprawi że będzie dobrze wyglądać 
znacznie dłużej. Zawsze pierz ciemne 
ubrania osobno i nie używaj środków 
wybielających, dzięki temu ochronisz 
swoją odzież i środowisko. Ubrania naszej 
marki, to pełen asortyment, w dystrybucji 
mamy wszystko od koszulek po kurtki, 
wykonane z różnych materiałów. Oznacza 
to, że muszą one być prane osobno, z 
zastosowaniem odpowiednich środków. 
Wszystkie nasze ubrania posiadają 
przejrzyste instrukcje prania i pielęgnacji.

Zdjęcie w katalogu może nieznacznie 
odbiegać od tego, jak wygląda 
prawdziwy produkt, wynika to z 
wykorzystanych w procesie farbowania 
preparatów. Zdjęcia wizerunkowe, 
również mogą przedstawiać produkt 
inaczej niż wygląda w rzeczywistości, 
wynika do z ustawień świateł i innych 
warunków zaistniałych podczas sesji 
zdjęciowej.

PRASOWANIE 
Symbol żelazka wskazuje, że ubranie 
może być prasowane. Liczba punktów 
na żelazku jest określeniem temperatury 
zalecanej do prasowania tego 
typu odzieży. Nie należy prasować 
bezpośrednio nadruków, odzież z 
nadrukami prasuj na odwrocie.

PRANIE WODNE 
Symbol ten oznacza, że odzież można 
prać maszynowo lub ręcznie. Pranie 
ręczne zaleca symbol ręki. Odzież z 
symbolem prania maszynowego jest 
odporna na wirowanie. Gdy symbol jest 
przekreślony, oznacza to, że ubiór nie 
może być prany w wodzie.

WYBIELANIE 
Trójkąt oznacza, że odzież może 
być wybielana. Litery w trójkącie są 
symbolem chemicznym chloru. Trójkąt 
z krzyżem oznacza, że odzież nie może 
być wybielana.

CZYSZCZENIE 
CHEMICZNE 
Koło, odzież może być czyszczona 
chemicznie. Litera wewnątrz okręgu 
wskazuje, który rozpuszczalnik można 
użyć. Przekreślone koło oznacza, że nie 
można czyścić chemicznie.

SUSZENIE MASZYNOWE 
Koło otoczone pierścieniem, ubiór 
może być suszony w suszarkach. Gdy 
symbol jest przekreślony, oznacza 
to, że ubranie nie może być suszone 
maszynowo. Należy pamiętać, że zbyt 
wysoka temperatura suszenia może 
skurczyć lub nieodwracalnie zniszczyć 
odzież.


