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Navrhli jsme nové oblečení a mysleli při tom na
lidi, kteří je používají při práci , a proč ne ... i ve
svém volném čase .
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Z entuzjazmem i bez ograniczeń.

Stworzyliśmą nową odzież z myślą o ludziach, którzy wykorzystają ją w pracy i dlaczego nie ... nawet
w czasie wolnym.

CORK
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S nadšením a ... bez omezení.

ISSALINE
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Limitovaná edice ...

Limited Edition...
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CORK

Oděvy limitované edice jsou navrženy pro značku ISSA Produkty z edycji limitowanej są szczególną propozycją
a liší se stylem, použitím materiálů a barevnou kombi- w ofercie Issa. W rzeczywistości różnią się stylem, manací, která bude jistě velmi dobrým obchodním artiklem. teriałem i są przeznaczone dla różnych rodzajów działalności. Należy oceniać je z innym podejściem i większą
uwagą.
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04728 VIKING

(barva 025 béžová )
Přímo ze světa oděvů určených do extremních horských podmínek , určitě novinka v prostředí oděvů
určených k práci. Podlepená náprsní kapsa , dvě přední kapsy .
Složení : 100 % polyester mikro fleece 300 g / m² s softshellová vložka, membrána
8000mm/800mvp .
Velikosti : S - 3XL
Barva: béžová s černými doplňky.
Balení : 10 ks

04728 VIKING
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(025 kolor beżowy)
Kurtka jest absolutną nowością w świecie odzieży roboczej. Inspiracją przy jej projektowaniu była
odzież górska. Wyposażona jest w taśmową kieszeń na piersi, dwie kieszenie przednie i wewnętrzne
mankiety w nadgarstkach. Kurtka jest ocieplana.
Skład: 100% poliester, polarowa podszewka z wstawkami softshell 300 gr/m2, 8000mm/800mvp.
Rozmiary: S – M – L – XL – 2XL – 3XL
Kolor: beżowy z czarnymi wstawkami
Pakowanie: 10 szt.

ISSALINE
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CORK

04001

CORK
( černá barva 060 )
Cork je módní vesta , plná detailů a barev v souladu se současnými módními trendy .
Vodotěsná tkanina , odnímatelná kapuce , tři vnější kapsy s doplňky vysoké viditelností i v
zadní části
Složení : 100 % nylon 210T s PU povrchovou úpravou , vnitřní anti- pill microfleece zelená
180 gr / m² . .
Velikosti : S - 3XL
Barva : černá se zelenými doplňky
Balení : 10 ks

O4001
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CORK
(060 kolor czarny)
CORK jest nowoczesną kamizelką, posiadającą kilka ciekawych detali. Jej styl jest zgodny z
aktualnymi trendami mody. Kamizelka posiada wodoodporną powłokę, odpinany kaptur
oraz trzy kieszenie zewnętrzne z wstawkami o wysokiej widoczności. Dodatkowo tył
wyposażony jest w identyczną wstawkę.
Skład: 100% nylon powlekany PU, zielona, niemechacąca polarowa podszewka, gramatura
180gr/m2
Rozmiary: S – M – L – XL – 2XL – 3XL
Kolor: czarny z zielonymi wstawkami
Pakowanie: 10 szt.

www.industrialstarter.com
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NEW QUEBEC
( černá barva 060 )
Moderní a lehká péřová bunda ( syntetická ), u které je lehkost a jemnost silnou stránkou
. Styl a barvy jsou v souladu se současnými módními trendy . Vybavena kapucí , dvěma předními kapsami a má dvě velké vnitřní kapsy ; Elastický pas pro lepší uchycení k tělu .
Složení : 100 % nylon 210T s PU zátěrem.
Velikosti : S - 3XL
Barva : černá se zelenými doplňky.
Balení : 10 ks

04095N
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NEW QUEBEC
(060 kolor czarny)
QUEBEC jest nowoczesną i świetnie wyglądającą kurtką syntetyczną, niezwykle lekką i miękką. Jej styl jest zgodny z aktualnymi trendami mody. Kurtka posiada kaptur, dwie zewnętrzne
i dwie wewnętrzne kieszenie oraz jest elastyczna w pasie.
Skład: 100% nylon, syntetyczna wyściółka (PU)
Rozmiary: S – M – L – XL – 2XL – 3XL
Kolor: czarny z zielonymi wstawkami
Pakowanie: 10 szt.

ISSALINE
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WENGEN
+
velikost/rozmiar

XS

04727

WENGEN (Limitovaná edice)
(barva 080 šedá )
CE MINIMÁLNÍ RIZIKA
Bunda s odepínací kapucí z úpletu. Voduodpudivá úprava, prodyšná s membránou proti větru.
Kombinovaná s materiálem Softschell. Bunda Wengen je ideální pro vlastnosti pletenin jako je hřejivost a měkkost,
přesto nepostrádá technické vlastnosti tkanin poslední generace (softschell a memránTPU)
Oděv má 2 přední kapsy, jednu náprsní a jednu na ruvávu. Vnější Materiál: 30% vlna, 70% polyester kombinace
Softschell polyester/spandex. Membrána: TPU 8000mm/800mvp Zpracování: anti - piling
Vnitřní Materiál: mikroflis
Velikosti: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Barva: šedá s černou kombinací.
Balení: 10 kusů v kartonu

04727
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WENGEN
(Kolor 080 szary )
CE ryzyko minimalne
Kurtka z dzianiny z odpinanym kapturem. Wodoodporna, ułatwiająca swobodny przepływ powietrza, z membraną
przeciwwiatrową. Połączenie materiału Softshell. Kurtka Wengen jest idealna dla tych, którzy cenią sobie miękkość
i ciepło typowe dla swetrów a jednocześnie nie chcą rezygnować z nowoczesnej technologii, która przejawia się tu
w zastosowaniu softshell i membran TPU. Kurtka ma 2 kieszenie przednie, jedną na piersiach i jedną na rękawie.
Materiał zewnętrzny: 30% wełna, 70% poliester ze wstawkami z Softshell, poliester/spandex.
Membrana: TPU 8000mm/800mvp
Wykonanie: anti-pilling (nie mechaci się)
Rozmiary: XS-S-M-LXL-XXL-3XL
Kolor: szary z czarnymi wstawkami
Pakowanie: 10 sztuk w kartonie.

www.industrialstarter.com

Myslete prakticky.

Kolekce řady ISSA LINE je realizována z technických , funkčních a univerzálních materiálů. Pro
všechny ty, kteří hledají pohodlné oblečení i ve svém
volném čase.

Zaprojektowana dla wygody.

Kolekcja ISSA LINE stworzona jest z tkanin profesjonalnych, funkcjonalnych i uniwersalnych.
Dla wszystkich tych, którzy szukają wygodnej
odzieży do użytku w czasie wolnym.

CLASH SOFTSHELL
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NARVIK
04098 NARVIK

(040 modrá barva)
CE minimální riziko
Polstrovaná bunda s odnímatelnou kapucí, dvě velké přední
kapsy, kapsy na zadní straně a dvě kapsy vnitřní.Speciální
tkaná látka, kontrastuje s doplňky oranžové barvy
Syntetická peřovka dává jedinečný charakter.Narvik je
použitelný i při práci a volný čas.
Složení: 100% polyester s povrchovou úpravou AC.
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL
Barva: modrá
Balení: 10 ks.

04098 NARVIK

(Kolor 040 granatowy)
CE ryzyko minimalne
Kurtka poliestrowa z odpinanym kapturem. Dwie duże
kieszenie z przodu, jedna kieszeń na ramieniu. Dwie
wewnętrzne kieszenie na dokumenty. Specjalna tekstura
materiału. Kontrastujące pomarańczowe wstawki oraz
syntetyczna wyściółka umożliwiają używanie kurtki nie
tylko podczas pracy ale również w wolnym czasie.
Materiał:100 % poliester powlekany AC
Rozmiar: S-M-L-XL-XXL-3XL
Kolor: granatowy
Pakowanie: 10 szt. w kartonie

TESSUTO

IMPERMEABILE

ISSA LINE
FUNCTIONAL
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(barva 040 modrá)
CE MINIMÁLNÍ RIZIKA
Lehká a nepromokavá bunda střední délky
s oddělitelnými rukávy, inspirovaná světem
myslivosti a rybářství.
Vlastnosti: Oddělitelné rukávy, nepromokavá a
prodyšná látka, šest vnějších kapes a jedna vnitřní
kapsa typu napoleon pocket. Oddělitelná kapuce,
límec pokrytý jemným syntetickým flaušem, vnitřek
prošívaný a guma v pase. Je vybavena praktickým
kolečkem, které slouží jako držák klíčů.
Látka: nepromokavý taslon PU
Velikosti: S-M-L-XL- XXL
Barva: modra
Balení: 10 kusů v jedné krabici

04722 HUNTER

TESSUTO

Roller
Keys
inside
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TRASPIRANTE
IMPERMEABILE

ISSA LINE
FUNCTIONAL
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(Kolor 040 niebieski)
CE ryzyko minimalne
Lekka i nieprzemakalna kurtka średniej długości z
odpinanymi rękawami, zaprojektowana na użytek
polowań i wędkowania.
Charakterystyka: odpinane rękawy, nieprzemakalny i przepuszczający powietrze materiał, sześć
kieszeni zewnętrznych i jedna wpuszczana w górnej
części. Odpinany kaptur, kołnierz wykończony
miękkim polarem, pikowanie wewnętrznej warstwy i gumka w pasie. Kurtka posiada praktyczny
uchwyt na klucze.
Tkanina: taslon PU nieprzemakalny
Rozmiary: S-M-L-XL-XXL
Kolor: niebieski
Pakowanie: 10 sztuk w kartonie

E
RACREVERSIBILE
04719 RACE

( 040 barva modrá )
Nová univerzální pilotka , která se používá jako oboustranná bunda. Z jedné části
jako nepromokavá bunda a druhé části jako praktická a moderní mikina. Na obou
stranách jsou dvě boční kapsy.
Složení : Na jedné straně 100 % 210T nylon s PU zátěrem; ostatní mikina 65 %
bavlna 35 % polyester jersey ( gr / m² 280 ) .
Velikosti : S - 3XL
Barva : modrá
Balení : 10 ks

04719 RACE

DWUSTRONNA

(040 kolor niebieski)
Nowa dwustronna kurtka typu “bomber”; z jednej strony miękka, wodoodporna
kurtka, z drugiej praktyczna i nowoczesna bluza. Po obu stronach znajdują się dwie
przednie kieszenie.
Skład: Kurtka 100% nylon z powłoką PU; bluza: 65% poliester, 35% bawełna jersey,
gramatura 280gr/m2.
Rozmiary: S – M – L – XL – 2XL – 3XL
Kolor: niebieski
Pakowanie: 10 szt.

TESSUTO

IMPERMEABILE

ISSA LINE
FUNCTIONAL

Strana nylon nepromokavá
Kurtka z wodoodpornego
nylonu
Tepláková mikina
Bluza

04718N

SPRITZ
(barva 040 modrá, 060 černá)
CE MINIMÁLNÍ RIZIKA
Bunda bomber z tkaniny mikrofíbra s broskvovým
efektem, prodyšná a nepromokavá. Tato bunda
má odělitelnou zateplenou vnitřní vložku, která
je vhodná na použití v zimním období. Po vyjmutí
vložky bunda slouží jako ideální větrovka pro jarní
a podzimní použití. Nové provedení Spritz má
navíc dvě horizontální náprsní kapsy.
Složení materiálu: mikrofíbra/PU s membránou
2000mm/2000mvp
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL
Barva: modrá a černá
Balení: 10ks v kartonu

SPRITZ

04718N

SPRITZ
(Kolor 040 niebieski, 060 czarny)
CE ryzyko minimalne
Pikowana kurtka z mikrofibry z efektem skórki
brzoskwini całkowicie przepuszczająca powietrze i
nieprzemakalna. Kurtka posiada odpinaną
podpinkę, co sprawia, że można ją nosić we
wszystkich sezonach. Nowy Spritz oprócz dwóch
dolnych kieszeni posiada dodatkowo praktyczne
kieszenie na
klatce piersiowej.
Tkanina: mikrofibra/PU z membraną
2000mm/2000mvp
Rozmiar: S-M-L-XL-XXL-3XL
Kolor: czarny
Pakowanie: 10 sztuk w kartonie
TESSUTO
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SQUARE
04038 SQUARE

( 040 barva modrá )
Multi- fukční bunda s kapsama ( 2 přední kapsy , 2 kapsy
, zapínání na zip ,držák mobilního telefonu a držák na
tužku ) s odnímatelnými rukávy .
Složení : PVC potažený polyester Pongee .
Velikosti : S - 3XL
Barva : modrá
Balení : 10 ks

04038 SQUARE

(040 kolor niebieski)
Kurtka wielokieszeniowa: 2 duże kieszenie zewnętrzne, 2
zapinane na suwak, kieszeń na telefon i dwie kieszonki na
długopisy. Posiada odpinane rękawy.
Skład: poliester powlekany PVC
Rozmiary: S – M – L – XL – 2XL – 3XL
Kolor: niebieski
Pakowanie: 10 szt.
TESSUTO

TRASPIRANTE
IMPERMEABILE

ISSA LINE
FUNCTIONAL

Také jako vesta 04027 na str.28
Zobacz także kamizelkę 04027 str. 28

04537 KITAMI (Issa Line Functional)

(Barva 060 černá)
CE MINIMÁLNÍ RIZIKA
Upravená bunda ze vzoru bundy OSAKA (art. 04535).
Zachovány veškeré vlastnosti bundy, vnitřní vyjímatelná vložka, materiál, kapuce.
Dodáváno včetně navíječe na klíče.
Složení: nylon Oxford se zátěrem PVC s retrox páskem 3M
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL
Barva: černá s výstražnými doplňky
Balení: 10 kusů v kartonu

04537 KITAMI (Issa Line Functional)

(Kolor 060 czarny)
CE ryzyko minimalne
Kurtka Kitami posiada wewnętrzną podpinkę, chowany kaptur, odblaskowe wstawki oraz pasek.
Jej design polega na możliwości odpięcia lub przyczepienia wstawki odblaskowej. Jest to kurtka
sprawdzająca się wśród rowerzystów, jak również pracowników ochrony. Posiada praktyczny
uchwyt na klucze.
Tkanina: 100 % nylon Oxford powlekane PVC, z paskiem Hi Vi 3M.
Rozmiar: S-M-L-XL-XXL-3XL
Kolor: czarny z wstawkami odblaskowymi
Pakowanie: 10 sztuk w kartonie

KITAMI
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04553 TEIDE (Issa Line Functional)

TEIDE

(Barva 083 šedá/černá)
CE MINIMÁLNÍ RIZIKA
Dvoubarevná bunda s kapucí, 9 kapes vnějších a jedna vnitřní náprsní.
Možnost nastavení šíře v pase pomocí elastické tkanice. Dodáváno
včetně navíječe na klíče.
Složení: Polyester se zátěrem PVC.
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL
Barva: šedá s černou kombinací.
Balení: 10 kusů v kartonu

04553 TEIDE (Issa Line Functional)

(Kolor 083 szary/czarny)
CE ryzyko minimalne
Teide to praktyczna, chroniąca przed mrozami kurtka robocza,
nieprzemakalna. Chowany kaptur, 9 zewnętrznych kieszeni i jedna
wewnętrzna. Z obu stron wstawki odblaskowe. Duża elastyczność w
pasie i klatce piersiowej dzięki czemu możliwe jest dobre dopasowanie
do ciała. Kurtka posiada praktyczny uchwyt na klucze.
Tkanina: poliester pongee powlekany PVC
Rozmiar: S-M-L-XL-XXL-3XL
Kolor: szary z czarnymi wstawkami
Pakowanie: 10 sztuk w kartonie

TESSUTO

IMPERMEABILE

ISSA LINE
FUNCTIONAL

04074

CROSBY
(Barevná 060 Black)
CE minimální riziko
Parka s dvěma velkými vnějšími kapsami, vnitřní kapsa na
mobilní telefon a vnitřní náprsní kapsa. Skrytá kapuce v límci z
mikroflisovou podšívkou uvnitř.Bunda může být
také kombinovatelná s oděvy Stretch.
Složení: polyester pongee potažené PVC, mikroflis uvnitř.
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL
Barva: černá
Balení: 10 ks.

CROSBY

Uvnitlřyš
mikrop
a
Polarowwka
podsze

04074

CROSBY
(Kolor 060 czarny)
CE ryzyko minimalne
Kurtka wodoodporna z dwoma kieszeniami zewnętrznymi,
kieszenią wewnętrzna na telefon i dokumenty. Odpinany
kaptur, elementy odblaskowe, podszewka z polaru. Kurtkę tą
może połączyć z szarą linią STRETCH.
Materiał:poliester powlekany PVC, podszewka z polaru
Rozmiar: S-M-L-XL-XXL-3XL
Kolor: czarny
Pakowanie: 10 szt. w kartonie

TESSUTO

ISSA LINE
FUNCTIONAL
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Na řadu Issa SOFT SHELL použití TPU membrány ze světa sportu, která umožňuje řešit dva aspekty, voděodolnost a prodyšnost, po léta něco neslučitelného.
Membrana Issa obsahuje tisíce drobných otvorů dost
malých na to, aby mohly projít molekuly vody,ale dost
velké, na to,aby mohla pára projít s cílem udržet tělo v
suchu a aby tělesná teplota zůstala příjemná.
Tělo dospělého jedince může produkovat za hodinu
částku potu ve výši: 50 ml ve fázi zbytku, během činnosti 1 litr- tvrdé práce a až na 4 litry během běhu při
maratonu.
Je zřejmé, že pot nemůže být odveden, a stagnuje na
kůži Impregnační oblečení způsobuje studený efekt v
zimě a horký v létě.
W odzieży ISSA zastosowano membranę TPU pochodzącą z odzieży sportowej, co oznacza połączenie
dwóch aspektów: wodoodporności i oddychalności,
przez lata uważanych za nie do pogodzenia.
Membrana ISSA zawiera tysiące otworów wystarczająco małych aby nie przepuszczać cząsteczek wody
ale wystarczająco dużych, żeby umożliwić transpirację pary tak, aby zapewnić suchość ciała i przyjemną
temperaturę. Ciało mężczyzny może produkować ilość
potu równą: 50 ml na godzinę w fazie spoczynku, 1 litr
podczas ciężkiej pracy i do 4 litrów podczas maratonu
olimpijskiego.
Oczywiste jest, że wydalony pot, pozostaje na skórze i
impregnuje ubrania dając uczucie wychłodzenia zimą
i gorąca latem.

WP - Odolnost proti vodě: měří se v MM dosaženého u vodního sloupce umístěného na tkanině čím
vyšší je sloupec (vyšší tlak) tím vyšší vrstva.
BR - Prodyšnost: Měření MVP nebo množství vodní
páry (pot) přes 1 metr čtverečního materiálu za 24
hodin, gram/mq/24 hodin. Čím vyšší je tato hodnota,
tím vyšší úroveň prodyšnosti.

BR - ODDYCHALNOŚĆ: mierzona przy pomocy
wskaźnika MVP czyli ilości pary wodnej (potu), która
przechodzi przez 1 metr kwadratowy materiału w ciągu 24 godzin, w gramach/m2/24 godziny. Im wyższa
wartość wskaźnika, tym większa oddychalność.

12
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BOLT

stz./str 16

JUST

stz./str 14

FOXY

stz./str 17

CLASH
stz./str 15
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WP - WODOODPORNOŚĆ: jest mierzona w mm za
pomocą słupa wody umieszczonego nad tkaniną, przez
którą woda przechodzi : im wyższy słup wody (większe
ciśnienie) tym większa wodoodporność tkaniny.

© 2014 INDUSTRIAL STARTER

WENGEN
stz./str 6

FLASH
stz./str 19

PLAYGROUND
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SMART
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VEGA
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SOFTSHELL
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JUST
04515N

JUST (Issa Line Functional)
(barva 040 modrá)
CE minimální rizika
Zbrusu nová softshellová bunda se vyznačuje 4 kapsami a zejména měkkým a praktickým
materiálem. . Vybavená praktickým navíječem na klíče. Pásky vysoké viditelnosti
Složení: Softshell (polyester / spandex) s membránou TPU 8,000 mm WP / 1000 MVP
Barva: modrá a černá
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL
Balení: 10 ks

04515N

JUST (Issa Line Functional)
JUST (Issa Line Functional)
(kolor 040 niebieski)
CE RYZYKO MINIMALNE
Nowa kurtka softshellowa z 4 kieszeniami, z bardzo miękkiego materiału.
Zawiera elementy odblaskowe oraz praktyczny uchwyt na klucze.
Materiał: softshell (polyester/spandex) membrana TPU 8000mmWP/1000MVP.
Kolor: niebieski, czarny
Rozmiar: S-M-L-XL-XXL-3XL
Pakowanie: 10 szt. w kartonie
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XS
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CLASH
04521

CLASH
( 014 barva maskáčovina )
Všechny výhody jaké poskytuje softshell ( pružnost, prodyšnost , odolnost proti vodě a samozřejmě teplo ) pro milovníky maskovacích materiálů. Bunda má 3 vnější kapsy (jedna s lepenými švy
). Štítek Issa je snímatelný a proto může být nahrazen jiným .
Složení : 94 % polyester softshell 6 % spandex , micro fleece 300 g / m² a TPU membrána
8000mm/800mvp
Velikosti : XS - 3XL
Barva : maskovací odstíny zelené a hnědé .
Balení : 10 ks

04521

CLASH
(kolor 014 moro)
Kurtka posiadająca wszystkie zalety softshell (elastyczność, oddychalność, wodoodporność oraz
ochronę przed zimnem). Posiada trzy zewnętrzne kieszenie (jedna taśmowa na piersi) i dwie duże
kieszenie wewnętrzne. Logo „Issa” jest jest wymienne, można go zastąpić innym.
Skład: 94% poliester softshell, 6% elastan połączony z polarem; gramatura 300 gr/m2; membrana
TPU 8000mm/800mvp
Rozmiary: XS – S – M – L – XL – 2XL – 3XL
Kolor: zielono-brązowe moro
Pakowanie: 10 szt.

Roller
Keys
inside

TESSUTO

TESSUTO

TRASPIRANTE
IMPERMEABILE

WIND PROOF

ISSA LINE
FUNCTIONAL

maximum comfort
elasticized fabric

+
velikost/rozmiar

XS

Logo na suchý zip
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Odpinana tarcza z rzepem

ISSALINE
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PLAYGROUND
04850

PLAYGROUND
(080 šedá barva)
CE minimální riziko
Bunda je Soft Shell (voděodolný, větruvzdorný
a prodyšný EDA) se
vzhledem plyše.Odepínací kapuce a černé
uzávěry ,aby tato bunda byla jedinečná a
jako taková byl zařazena pro práci v městské
oblasti a pro volný čas.
Složení: softshell s vnějším polyesterem 65%, 35% bavlna,
TPU membránou
10.000 mm/3.000 mvp: Vnitřní mikroflis.
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL
Barva: šedá
Balení: 10 ks.

04850

PLAYGROUND
(kolor 080 szary)
CE ryzyko minimalne
Playground jest bluzą softshellową (wodoodporną, wiatroodporną i oddychającą). Odpinany
kaptur i wodoszczelny suwak nadają bluzie unikalny wygląd. Bluza została dodana do linii
Urban Work ponieważ jej design jest bliski stylowi miejskiemu.
Materiał:softshell 65% poliester, 35% bawełna; membrana TPU 10.000 mm/3.000 mvp,
polarowa podszewka
Rozmiar: S-M-L-XL-XXL-3XL
Kolor: szary
Pakowanie: 10 szt. w kartonie

Roller
Keys
inside

TESSUTO

TESSUTO

TRASPIRANTE
IMPERMEABILE

WIND PROOF

maximum comfort
elasticized fabric

BOLT
04519 BOLT (Issa Line Functional)

(barva 060 černá)
CE minimální rizika
Softshell bunda sportovní vzhled, zipy v podpaží, tkanina s vysokou
paropropustností
MVP. Vybavená praktickým navíječem na klíče Pásky vysoké
viditelnosti a výztuhy na loktech.
Složení: Softshell s membránou TPU, WP 5000 mm / 3000 MVP
Barva: černá s červenými doplňky
Velikosti: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Balení: 10 ks

+
velikost/rozmiar

XS

04519 BOLT (Issa Line Functional)

(kolor 060 czarny)
CE ryzyko minimalne
Sportowa kurtka softshell ; suwaki pod pachami oraz materiał o
wysokich właściwościach oddychających. Posiada praktyczny uchwyt
na klucze. Odblaskowe wstawki oraz wzmocniona ochrona łokci.
Materiał:Softshell z membraną TPU 5000mm/3000mvp
Kolor: czarny z czerwonymi wstawkami
Rozmiar: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Pakowanie: 10 szt

Roller
Keys
inside

TESSUTO

TESSUTO

TRASPIRANTE
IMPERMEABILE

WIND PROOF

maximum comfort
elasticized fabric
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Zamki wentylacyjne pod pachami
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SMART

04518 SMART

(Barva 083)
CE MINIMÁLNÍ RIZIKA
Oddělitelné rukávy umožňují prodloužit možnost používání tohoto výrobku i ve více ročních obdobích:
I při jeho použití v úloze vesty zůstávají zachované typické výhody látky Softshell.
Vlastnosti: Díky látce Softshell je toto oblečení kompletně prodyšné, nepromokavé a chránící před
větrem. Čtyři vodotěsné zipy zabraňují vniknutí vody. Je vybaven praktickým kolečkem, které slouží
jako držák klíčů. Látka: Softshell, polyester/spandex s membránou TPU 8000 mm.
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL
Barva: šedá/černá. Červená vložka a šňůrka z odrazového materiálu.
Balení: 10 kusů v jedné krabici

ací
Odepínvy
ruká
e
Odpinany
rękaw

04518 SMART

(Kolor 083 szaro-czarny)
CE ryzyko minimalne
Odpinane rękawy pozwalają na dłuższe użytkowanie kurtki w sezonie: noszona również
jako kamizelka nie traci walorów typowych dla materiału Softshell.
Charakterystyka: Dzięki zastosowaniu materiału Softshell kurtka jednocześnie
przepuszcza powietrze, jest nieprzemakalna i chroni przed wiatrem. Cztery
wodoszczelne zamki błyskawiczne chronią przed przenikaniem wody. Kurtka
posiada praktyczny uchwyt na klucze.
Tkanina: Softshell, poliester/spandex z membraną TPU 8000 mm.
Rozmiary: S-M-L-XL-XXL-3XL
Kolor: szary/czarny. Czerwone wstawki i elementy odblaskowe
Pakowanie: 10 sztuk w kartonie

Roller
Keys
inside

TESSUTO

TESSUTO

TRASPIRANTE
IMPERMEABILE

WIND PROOF

Reflexní
prvky

maximum comfort
elasticized fabric

Elementy
odblaskowe

04522 FOXY (Issa Line Functional)

(barva 060 černá, 040 modrá) CE MINIMÁLNÍ RIZIKA
Foxy je oblečením vhodným pro všechny, kteří mají v oblibě vlastnosti látky Softshell (nepromokavost, prodyšnost a
odolnost vůči větru), ale hledají vyšší tepelný koeficient. Mimořádně lehké. Vlastnosti: Softshell s výplní, s pěti
vnějšími kapsami s vodotěsnými zipy a dvěma vnitřními kapsami. Nastavitelná a oddělitelná kapuce, límec pokrytý
jemným syntetickým flaušem. Je vybavena praktickým kolečkem, které slouží jako držák klíčů.
Látka: Softshell, polyester/spandex s membránou.
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL
Barva: černá, modrá
Balení: 10 kusů v jedné krabici

04522 FOXY (Issa Line Functional)

(Kolor 060 czarny, 040 niebieski) CE ryzyko minimalne
Model Foxy przeznaczony jest dla osób poszukujących cech typowych dla Softshell (nieprzemakalność, przepuszczalność
powietrza, wiatroodporność) ale też lepszej ochrony przed zimnem. Niezwykle lekka. Charakterystyka: Ocieplana kurtka
Softshell, posiada pięć kieszeni zewnętrznych, zamykanych na wodoszczelne zamki błyskawiczne, oraz dwie wewnętrzne.
Regulowany i odpinany kaptur, kołnierz wykończony miękkim polarem. Kurtka posiada praktyczny uchwyt na klucze.
Tkanina: Softshell z membraną poliester/ spandex.
Rozmiar: S-M-L-XL- XXL-3XL
Kolor: czarny z czerwonymi wstawkami
Pakowanie: 10 sztuk w kartonie
TESSUTO

TRASPIRANTE
IMPERMEABILE

WIND PROOF

ISSA LINE
FUNCTIONAL

ná
Zateple
na
Ociepla

maximum comfort
elasticized fabric

© 2014 INDUSTRIAL STARTER

Roller
Keys
inside

TESSUTO

foxy

ISSALINE

17

BALI
04007 BALI (Issa Line Functional)

(Barva 040 modrá)
CE MINIMÁLNÍ RIZIKA
Softschelová vesta sportovního střihu. Materiál je prodyšný, nepromokavý a
odolný proti větru. Tři vnější kapsy a dvě vnitřní kapsy.
Dodáváno včetně navíječe na klíče.
Složení: Softschell polyester/spandex, membrána TPU 8000mm/800mvp, vnitřní
část flis.
Velikosti: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Barva: modrá
Balení: 20 kusů v kartonu

04007 BALI (Issa Line Functional)

(Kolor 040 niebieski)
CE ryzyko minimalne
Bali to sportowa kamizelka. Skład tkaniny zapewnia oddychalność,
nieprzemakalność i ochronę przed wiatrem, co jest aktualnie bardzo cenione
wśród użytkowników. Kurtka posiada trzy kieszenie z przodu oraz dwie
wewnątrz, a także praktyczny uchwyt na klucze.
Tkanina: Softshell (poliester/spandex) z membraną TPU 8000mm/800mvp i
wewnętrzny polar.
Rozmiar: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Kolor: niebieski
Pakowanie: 20 sztuk w kartonie

+
velikost/rozmiar
Roller
Keys
inside

TESSUTO

TESSUTO

TRASPIRANTE
IMPERMEABILE

WIND PROOF

XS

ISSA LINE
FUNCTIONAL

maximum comfort
elasticized fabric

VEGA

04005 VEGA

(Barva 060 černá/bílá)
CE MINIMÁLNÍ RIZIKA
Přímo ze světa sportu přichází praktická a moderní
vesta z látky Soft Shell, polyester/spandex,
spojené s vrstvou jemného syntetického flauše.
Prodyšná, nepromokavá a chránící před
větrem, s vynikající přizpůsobivostí díky elasticitě
samotné
látky.
Vložky z nylonu a šňůrka z odrazového materiálu.
Praktická malá čelní kapsa na prsou.
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL
Barva: černá/bílá
Balení: 20 kusů v jedné krabici

04005 KAMIZELKA VEGA

(Kolor 060 czarno-biały)
CE ryzyko minimalne
Praktyczna i nowoczesna kamizelka o sportowym
charakterze, uszyta z materiału Soft Shell, poliester/
spandex pokrytego warstwą miękkiego polaru.
Przepuszczająca powietrze, nieprzemakalna i
chroniąca przed wiatrem, niezwykle wygodna
w noszeniu z uwagi na elastyczność samego
materiału. Wstawki z nylonu i przywieszki z
materiału odblaskowego. Wygodna kieszonka z
przodu na wysokości piersi.
Rozmiary: S-M-L-XL-XXL-3XL
Kolor: czarno-biały
Pakowanie: 20 sztuk w kartonie
TESSUTO

TRASPIRANTE
IMPERMEABILE

WIND PROOF

maximum comfort
elasticized fabric
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01715 KALHOTY SOFTSHELL (Stretch Line)
(Barva 060 černá)
CE MINIMÁLNÍ RIZIKA
Softschelové kalhoty s 5 kapsama, s nastavitelnou
šířkou spodní délky nohavice.
Všechny přednosti jako jsou (lehkost, prodyšnost,
nepromokavost, odolnost proti větru, držení tepla).
V pase pásek na stažení.
Složení: Softschel s membránou TPU
10000mm/3000mvp
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL
Barva: černá
Balení: 10 kusů v kartonu

vané
o
k
v
í
š
d
Vypo
wa
Flaneelowka
podsz

01715 SPODNIE SOFTSHELL

(Linia Stretch)
(Kolor 060 czarny)
CE ryzyko minimalne
Pierwsze spodnie Softshell, elastyczne, oddychające
i nieprzemakalne, dobra ochrona przed zimnem ,
doskonała swoboda ruchów. Posiada 5 wodoszczelnych
kieszeni, regulowane w pasie, regulacja szerokości
nogawki na rzepy.
Tkanina: Softshell z membraną 10 000mm/3 000mvp
Rozmiar: S-M-L-XL-XXL-3XL
Kolor: czarny
Pakowanie: 10 sztuk w kartonie
TESSUTO

TESSUTO

TRASPIRANTE
IMPERMEABILE

WIND PROOF

maximum comfort
elasticized fabric

flash
04512

FLASH (HV Line)
(Barva 032 oranžová s modrou)
EN471 EN343
Konečně výstražná softschelová certifikovaná bunda. Všechny přednosti této
bundy jako jsou (lehkost, prodyšnost, nepromokavost, odolnost proti větru,
držení tepla)umocňuje vysoká viditelnost. Oděv má tři vnitřní a tři vnější kapsy.
Dodáváno včetně navíjecí karabinky na klíče.
Složení: Softschel s membránou TPU 10000mm/3000mvp
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL
Barva: oranžová s modrou
Balení: 10 kusů v kartonu

04512

FLASH (HV Line)
(Kolor 032 pomarańczowy odblaskowy /ciemno niebieski) Kurtka odblaskowa
Softshell certyfikowana, posiadające wiele korzystnych właściwości (odblaskowa, oddychająca, nieprzemakalna, wiatroodporna, dobra ochrona przed
zimnem) dla tych, którzy wymagają dobrej widoczności. Kurtka posiada 3
kieszenie zewnętrzne i 3 wewnętrzne ( 1 na telefon komórkowy) oraz praktyczny
uchwyt na klucze.
Tkanina: Softshell z membraną 10. 000 mm/ 3. 000 mvp
Rozmiar: S-M-L-XL-XXL-3XL
Kolor: pomarańczowy odblaskowy / ciemno niebieski
Pakowanie: 10 szt. w kartonie

EN 471
2
2

TESSUTO

TRASPIRANTE
IMPERMEABILE

WIND PROOF

maximum comfort
elasticized fabric
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KLASICKÉ
PARKA
MASTER

04661 PARKA MASTER PLUS

CE MINIMÁLNÍ RIZIKA
Zimní bunda kompletně vodě odolná pro více použití.
Svrchní část: vodě odolná, se čtyřmi rozšiřitelnými
kapsami, přepnutelná skrytá kapuce, speciální kapsy
pro ID karty a mobilní telefon, speciální kapsa pro
brýle (dostupná pouze v modré barvě), větrání
na zádech.
Vnitřní část: oddělitelný, oteplený kabát,
podšitý flanelem, vhodný k samostatnému
nošení, dvě kapsy plus jedna uvnitř,
oddělitelné rukávy.
Materiál: svrchní část: vodě odolný
syntetik, podložené švy.
Vnitřní část: polyesterová výplň, podšívka
z bavlněného flanelu, sametový límec a
lemování.
Velikosti: S-M-L-XL-XXL - 3XL
Barva: zelená/modrá

04661 KURTKA MASTER

PLUS
(kolor 020 zielony, 040 niebieski)
CE RYZYKO MINIMALNE
Nieprzemakalna kurtka zimowa
do różnych zastosowań. Część wierzchnia:
nieprzemakalna, z czterema rozszerzanymi
kieszeniami, chowany kaptur, specjalne kieszenie na
karty ID oraz telefon komórkowy, specjalna kieszeń
na okulary
(tylko w przypadku koloru niebieskiego), wentylacja na
plecach. Część wewnętrzna: odpinana podpinka, podszyta
flanelą, która może być zakładana osobno, dwie kieszenie
plus jedna wewnętrzna, odpinane rękawy.
Materiał: część wierzchnia: poliester PCV, klejone szwy,
część wewnętrzna: wypełnienie poliestrowe, podszewka z
flaneli bawełnianej, kołnierz i lamówka ze sztruksu.
Rozmiar: S-M-L-XL-XXL-3XL
Kolor: niebieski
Pakowanie: 10 sztuk w kartonie

PILOT
POLIESTER
04710 PILOT POLYESTER

(barva 040 modrá)
CE MINIMÁLNÍ RIZIKA
Prošívaná zimní bunda, pletený límec, dvě
dvojité kapsy, jedna vnitřní kapsa a jedna
malá kapsa na rukávu, pas a zakončení
rukávů z elastického úpletu.
Materiál: Polyester, polyesterová výplň
Velikost: S-M-L-XL-XXL
Barva: modrá
Balení: 10 kusů

04710 PILOT POLYESTER

22

PARKA
NORMAL
04650 PARKA NORMAL

CE MINIMÁLNÍ RIZIKA
Zimní bunda kompletně vodě odolná se
čtyřmi kapsami plus jednou vnitřní, kapuce
složená do límce, speciální kapsy pro ID
karty a mobilní telefon, boční stahovací
Lanka v pase.
Materiál: vodě odolný syntetik,
podložené švy, nylonová podšívka,
polyesterová výplň.
Velikost: S-M-L-XL-XXL - (3XL pouze
v modré)
Barva: modrá
Balení: 10 kusů v kartonu

04650 KURTKA NORMAL

(kolor 040 niebieski)
CE ryzyko minimalne
Nieprzemakalna kurtka
zimowa z czterema
kieszeniami plus jedną
wewnętrzną, kaptur złożony
w kołnierzu, specjalne kieszenie
na karty ID oraz telefon komórkowy, elastyczna
w pasie
Materiał:poliester/PCV, klejone szwy, nylonowa
podszewka, wypełnienie poliestrowe.
Rozmiar: S-M-L-XL-XXL-3XL
Kolor: niebieski
Opakowanie: 10 sztuk w kartonie

POLAR
04035 BUNDA POLAR

CE MINIMÁLNÍ RIZIKA
Prošívaná zimní bunda s oddělitelnými rukávy,
zateplený límec, vnější i vnitřní kapsy plus dvě
speciální pro mobilní telefon, nastavitelné
elastické lanka ve spodním okraji bundy.
Materiál: Polyester/bavlna, polyesterová výplň,
nylonová podšívka.
Velikost: M-L-XL-XXL-3XL
Barva: modrá
Balení: 10 kusů v kartonu

04035 KURTKA POLAR

(kolor 040 niebieski)
CE ryzyko minimalne
Kurtka zimowa z odpinanymi rękawami,
ocieplany kołnierz, kieszenie zewnętrzne i
wewnętrzne plus dwie specjalne na telefon
komórkowy, ściągacz u dołu kurtki. Elastyczna
w pasie
Materiał:Poliester/bawełna, wypełnienie
poliestrowe, podszewka nylonowa.
Rozmiar: M-L-XL-XXL-3XL
Kolor: niebieski
Pakowanie: 10 sztuk w kartonie

© 2014 INDUSTRIAL STARTER

CE ryzyko minimalne
Kurtka zimowa pikowana, kaptur chowany
w kołnierzu, trzy podwójne kieszenie,
jedna kieszeń wewnętrzna plus specjalna
kieszeń na telefon komórkowy na rękawie.
Pas i zakończenie rękawów z elastycznej
dzianiny.
Materiał: syntetyczny, klejone szwy,
wypełnienie poliestrowe.
Rozmiar: S-M-L-XL-XXL
Kolor: niebieski
Pakowanie: 10 sztuk w kartonie

TRADYCYJNE

www.industrialstarter.com
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04031 VESTA VÍCEKAPSÁ

04030 VESTA PROŠÍVANÁ

04031 KAMIZELKA MULTIPOCKET

04030 KAMIZELKA PIKOWANA

CE MINIMÁLNÍ RIZIKA
Prošívaná zimní vesta, zateplený límec,
prodloužená záda, elastické stažení přes
průramky na paže, vnější i vnitřní kapsy plus
speciální kapsa pro mobilní telefon.
Materiál: Polyester/bavlna, polyesterová
výplň, nylonová podšívka.
Velikost: M-L-XL-XXL-3XL
Barva: modrá, šedá
Balení: 20 kusů v kartonu

(kolor 040 niebieski)
CE ryzyko minimalne
Pikowana kamizelka zimowa, kołnierz
ocieplony, przedłużony tył, elastyczne
ściągacze w wycięciach na ręce, kieszenie
zewnętrzne i wewnętrzne plus kieszeń na
telefon komórkowy. Chowany uchwyt na
identyfikator.
Materiał:Poliester/bawełna, wypełnienie
poliestrowe, podszewka nylonowa.
Rozmiar: M-L-XL-XXL-3XL Kolor: niebieski
Pakowanie: 20 sztuk w kartonie

CE MINIMÁLNÍ RIZIKA
Prošívaná zimní vesta, zateplený límec,
délka do pasu, elastické stažení přes
průramek na paže, dvě kapsy plus jedna
vnitřní, zapínání na uzávěr vepředu.
Materiál: Polyester/bavlna, polyesterová
výplň
Velikost: S-M-L-XL-XXL
Barva: modrá
Balení: 20 kusů v kartonu

(kolor 040 niebieski)
CE ryzyko minimalne
Pikowana kamizelka zimowa, kołnierz
ocieplony, długość do pasa, elastyczne
ściągacze w wycięciach na ręce, dwie
kieszenie plus jedna wewnętrzna, zapinanie
na zamek.
Materiał:Poliester/bawełna, wypełnienie
poliestrowe
Rozmiar: S-M-L-XL-XXL
Kolor: niebieski
Pakowanie: 20 sztuk w kartonie

Šedá barva jen na
vyžádání
Kolor szary dostępny na
zamówienie

DOGGHY
04028 VESTA DOGGY

CE MINIMÁLNÍ RIZIKA
Prošívaná zimní vesta, sametové lemování, dvě vnější kapsy,
zapínání na druky
Materiál: prošívaný nylon, polyesterová výplň
Velikost: S-M-L-XL-XXL
Barva: modrá
Balení: 20 kusů v kartonu

04028 KAMIZELKA DOGGY

Reflexní prvky
Elementy
odblaskowe

4029 VESTA SCOOP

(Barva 040 modrá)
CE MINIMÁLNÍ RIZIKA
Nezateplená letní vícekapsá vesta, ideální na volný
čas, síťované pošití. Na ramenou reflexní lem.
Materiál: polyester/bavlna
Velikosti: M-L-XL-XXL
Barva: modrá
Balení: 20 kusů v kartonu

4029 Kamizelka SCOOP

(Kolor 040 niebieski)
CE ryzyko minimalne
Kamizelka z wieloma kieszeniami, 100% bawełna,
nieocieplana. Doskonała do prac w wolnym czasie,
posiada siateczkową podszewkę oraz kieszeń na
napoje.
Tkanina: poliester/bawełna.
Rozmiary: M-L-XL-XXL
Kolory: niebieski
Pakowanie: 20 sztuk w kartonie

© 2014 INDUSTRIAL STARTER

(kolor 040 niebieski)
CE ryzyko minimalne
Pikowana kamizelka zimowa, aksamitna lamówka, dwie
kieszenie zewnętrzne, zapinania na zatrzaski
Materiał:pikowany poliester, wypełnienie poliestrowe
Rozmiar: S-M-L-XL-XXL
Kolor: niebieski
Pakowanie: 20 sztuk w kartonie

SCOO
P

ISSALINE

23

VICENZA
04044 VESTA VICENZA

(barva 046 modrá, 060 cerná, 027 zelená)
CE MINIMÁLNÍ RIZIKA
Vesta polyester, prodloužená na stažení ve spodním okraji, ramena z nepromokavého materiálu.
Čtyři vnější kapsy na uzávěr, vnitřní kapsy, stažené průramky.
Barva. modrá, cerná, zelená
Velikost: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL
Balení: 10 kusů v kartonu

04044 VICENZA

(kolor 027 zielono-czarny, 046 niebiesko-czarny, 060 czarny)
CE ryzyko minimalne
Kamizelka poliester/bawełna, ramiona z materiału nieprzemakalnego, cztery
zewnętrzne kieszenie, dwie kieszenie wewnętrzne. Osłonięty suwak.
Materiał:poliester/bawełna, wypełnienie poliester
Kolor: niebieska z czarnymi wstawkami, czarna, zielona z czarnymi wstawkami
Rozmiar: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL
Pakowanie: 10 szt. w kartonie
Dostępna na zamówienie

Dostępna tylko na zamówienie

04037 VESTA NEVADA

DA
NEVA

(Barva - 050 bílá) CE MINIMÁLNÍ RIZIKA
Zateplená prošitá vesta, stojáček, spodní okraj
do gumy, stažené pružné průramky, dvě vnější
kapsy, jedna vnitřní kapsa, zapínání na uzávěr.
Materiál: nylon, zateplení polyester.
Velikost: M-L-XL-XXL
Barva: bílá
Balení: 20 kusů v kartonu

04037 KAMIZELKA NEVADA

24

( 050 bílá ) minimální riziko
Zimní vesta doporučeno v
potravinářském průmyslu , není
prošívaná , vnitřní kapsy a dvě vnější
boční kapsy skryté .
Materiál: polyester s polyesterovou
výplní
Velikosti : M-L-XL-XXL
Barvy : bílá

NEW NEVAD
A

04037N NEW NEVADA

(kol. biały 050 ) minimalne ryzyko
Ocieplacz sugerowany w przemyśle
spożywczym, nie jest pikowany , z
jedną wewnętrzną kieszenią i dwiema kieszeniami bocznymi
Materiał :Poliester z poliestrową
wyściółką
Kolor: biały
Opakowanie : 20 szt.
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(Kolor-050 biały)
CE ryzyko minimalne
Ocieplana kamizelka pikowana, stójka, brzeg
dolny na gumę, elastyczne ściągacze w
wycięciach na ręce, dwie kieszenie zewnętrzne,
jedna kieszeń wewnętrzna, zapięcie na zamek.
Materiał:pikowany poliester, ocieplenie
poliestrowe
Rozmiar: M-L-XL-XXL
Kolor: biały
Pakowanie:
20 sztuk w kartonie

04037N NEW NEVADA

www.industrialstarter.com
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OCEAN
04065 VESTA OCEAN

(Barva 040 modrý, 0210 černo/šedy)
CE MINIMÁLNÍ RIZIKA
Vesta lehce zateplená, sportovního vzhledu.
Materiál: Polyester Oxford PU zátěr.
Charakteristika: Materiál Oxford zaručuje, že vesta je odolná
proti oděru a promoknutí.
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL
Barva: modrý , černo/šedy
Balení: 20 kusů v kartonu.

04065 Kamizelka OCEAN

(Kolor 040 niebieski, 0210 czarny/szary)
CE ryzyko minimalne
Lekka ocieplana kamizelka o prostej i sportowej linii.
Tkanina: Poliester Oxford z powłoką PU.
Charakterystyka: Tkanina Oxford powoduje, że kamizelka jest
wytrzymała na otarcia i nieprzemakalna co podkreśla zarówno jej
roboczy, jak i sportowy charakter. Wewnętrzna wstawka i wzmocnienie podszewki w części najbardziej narażonej na zużycie.
Rozmiary: S-M-L-XL-XXL-3XL
Kolor: niebieski, czarny/szary
Pakowanie: 10 sztuk w kartonie

TESSUTO

IMPERMEABILE

ISSA LINE
FUNCTIONAL

04002 PEPPER (Issa Line Functional)

(Barva 060 černá)
CE MINIMÁLNÍ RIZIKA
Vesta z materiálu Ribstop se 4 vnějšími kapsami a s jednou vnitřní. Límec z vnitřní strany
z měkčeného materiálu, na vnější straně límce reflexní materiál. Vesta je zateplená
měkkým flisem.
Vnější Materiál: Polyester Ribstop/PVC
Vnitřní Materiál: mikroflis
Velikosti: S-M-L-XL-XXL
Barva: černá, podšívka - šedá
Balení: 10 kusů v kartonu

ER
P
P
E
P

04002

PEPPER (Issa Line Functional)
(Kolor 060 czarny)
CE ryzyko minimalne
Kamizelka z materiału Ripstop z 4 kieszeniami zewnętrznymi i jedną
wewnętrzną. Kołnierz od wewnątrz z miękkiego materiału, na
zewnętrznej stronie kołnierza materiał odblaskowy. Kamizelka jest
ocieplona miękkim flisem.
Materiał zewnętrzny: Poliester pongee Ripstop/PVC
Materiał wewnętrzny: mikroflis
Rozmiary: S-M-L-XL-XXL
Kolor: czarny, podszewka – szara
Pakowanie: 10 sztuk w kartonie

Roller
Keys
inside

26

Elementy
odblaskowe
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Reflexní

ISSA LINE
FUNCTIONAL

www.industrialstarter.com

CORK
04001 CORK

( černá barva 060 )
Cork je módní vesta , plná detailů a barev v souladu se současnými módními trendy .
Vodotěsná tkanina , odnímatelná kapuce , tři vnější kapsy s doplňky vysoké viditelností
i v zadní části
Složení : 100 % nylon 210T s PU povrchovou úpravou , vnitřní anti- pill microfleece
zelená 180 gr / m² . .
Velikosti : S - 3XL
Barva : černá se zelenými doplňky
Balení : 10 ks

O4001

CORK
(060 kolor czarny)
CORK jest nowoczesną kamizelką, posiadającą kilka ciekawych detali. Jej styl jest zgodny z
aktualnymi trendami mody. Kamizelka posiada wodoodporną powłokę, odpinany kaptur
oraz trzy kieszenie zewnętrzne z wstawkami o wysokiej widoczności. Dodatkowo tył wyposażony jest w identyczną wstawkę.
Skład: 100% nylon powlekany PU, zielona, niemechacąca polarowa podszewka, gramatura 180gr/m2
Rozmiary: S – M – L – XL – 2XL – 3XL
Kolor: czarny z zielonymi wstawkami
Pakowanie: 10 szt.
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ISSA LINE
FUNCTIONAL

ISSALINE
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MONTANA
04000 MONTANA (Issa Line Functional)

(040 modrá /080 šedá barva)
CE minimální rizika
Vesta má 3 vnější kapsy a jedna vnitřní.
Část zadního dílu je lehce prodloužená pro lepší ochranu
zad.
Elastické stažení rukávů a nastavitelný pas.
Složení: Polyester potažený pongee AC.
Barva: modrá nebo šedá
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL
Balení: 20 ks

04000 MONTANA (Issa Line Functional)

(kolor 040 niebieski / 080 szary)
CE ryzyko minimalne
Pikowana kamizelka zawierająca 3 zewnętrzne kieszenie
i jedną wewnętrzną.
Przedłużony tył dla lepszej ochrony pleców.
Elastyczna ze ściągaczem na dole.
Materiał:Pongee polyester , powlekany AC
Kolor: niebieski lub szary
Rozmiar: S -M-L-XL-XXL- 3XL
Pakowanie: 20 szt

ISSA LINE
FUNCTIONAL

RING
04027 RING (Issa Line Functional)

(barva 040 modrá)
CE minimální rizika
Vesta multi kapsa (2 přední kapsy, 2 kapsy na zip,
Držák na mobilní telefon a dvě pera). Velmi dobrá nepromokavost a
odolnost.
Ideální pro firemní potisk.
Složení: Polyester pongee potažený PVC.
Barva: modrá
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL
Balení: 20 ks.

04027 RING (Issa Line Functional)

(kolor 040 niebieski)
CE ryzyko minimalne
Kamizelka z wieloma kieszeniami ( 2 z przodu, 2 ukryte kieszenie
na zamek , 1 na telefon komórkowy i 2 na długopis).
Wysoka wodoodporność. Idealna do umieszczania nadruków.
Materiał:Pongee polyester powlekany PVC
Kolor: niebieski
Rozmiar: S -M-L-XL-XXL- 3XL
Pakowanie: 20 szt
TESSUTO

ISSA LINE
FUNCTIONAL

04038 SQUARE
stz./str/str. 10

28
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IMPERMEABILE
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04006 OTTAWA

( barva 040 modrá s černou , 080 šedá s modrou )
Vesta z měkkého a teplého fleece, dvě spodní kapsy a jedna
náprsní . Nastavitelná šňůrka v pase .
Složení : 100 % micro fleece 450 gr / m²
Velikosti : S - 3XL
Barva : modrá s černou a šedá s modrou
Balení : 10 ks

04006 OTTAWA

© 2014 INDUSTRIAL STARTER

(040 kolor niebieski z czarną wyściółką; 080 kolor szary z niebieską wyściółką)
Miękka i ciepła kamizelka polarowa. Posiada dwie przednie kieszenie oraz jedną na piersi. Regulowana w pasie.
Skład: 100% polar, gramatura 450 gr/m2
Rozmiary: S – M – L – XL – 2XL – 3XL
Kolor: niebieski z czarną podszewką / szary z niebieską podszewką
Pakowanie: 10 szt.

ISSA LINE
FUNCTIONAL

ISSALINE
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P542 IZOTERMICKÁ KOMBINÉZA

EN 342/04

Do nízkých teplot.
Velikosti: S, M, L, XL, XXL.

0.451 (B)
X
2

P542

KOMBINEZON IZOTERMICZNY
Do niskich temperatur
Rozmiary: S, M, L, XL, XXL

04671 Izotermická kombinéza

(Barva modrá 040)
Certifikovaná do nízkých teplot dle normy EN 342: 2004
Kombinéza je určená k práci v nízkých teplotách, zaručuje odolnost proti chladu,
vodním parám a propouštění vzduchu. Límec je podšitý měkkým flisem, kapsy
na předním díle s patkama, na rukávu kapsa s uzávěrem. Manžety na rukávech
z úpletu. Uzávěr je dvojitý s překrytím na suchý zip. V části kolen dvě kapsy na
vložení nákoleníků. Na nohavicích jsou dlouhé boční uzávěry pro snadnější
svléknutí (bez sezutí obuvi). V pase přes zadní díl elastické stažení. Přes hrudník
a nohavice je našitý reflexní pruh, pro lepší viditelnost.
Vrchní Materiál: 100% polyamid
Vnitřní Materiál: dvojitá vrstva thinsulatu 100g oddělená polyesterovou
vložkou.
Podšívka: 100 % polyester
Barva: modrá
Velikosti: S, M, L, XL, XXL

EN 342
0.406 (B)
3
2

Jen na vyžádání
dostępny tylko na zamówienie

04671 KOMBINEZON IZOTERMICZNY

(kolor 040 niebieski)
Certyfikowany do niskich temperatur zgodnie z normą EN 342:2004.Kombinezon przeznaczony do pracy w chłodni. Wysoki kołnierz z regulowanym zapięciem, pokryty miękkim polarem.
Kieszenie na piersi i rękawach oraz dwie boczne kieszenie z patkami i guzikami. Dzianinowe
rozciągane mankiety. Zapięcie na zamek błyskawiczny z podwójnym suwakiem przykrytym
klapką zapinaną na rzep. Praktyczne kieszenie na kolanach, które pełnią rolę wzmocnienia.
Można w nich umieścić dodatkową wyściółkę. Zamek błyskawiczny z boku nogawek , co
umożliwia założenie kombinezonu bez ściągania butów. Elementy odblaskowe na piersi i dole
spodni, co zapewnia lepszą widoczność. Elastyczny pas.
Zewnętrzny Materiał:100% polamid
Wewnętrzny Materiał:podwójna warstwa thinsulate 100g oddzielona poliestrem.
Podszewka: poliester.
Rozmiar: S-M-L-XL-XXL
Kolor: niebieski
Pakowanie: 5 szt. w kartonie

P394

IZOTERMICKÁ BUNDA
Do nízkých teplot
Velikosti: S, M, L, XL, XXL.

P394

KURTKA IZOTERMICZNA
Do niskich temperatur
Rozmiary: S, M, L, XL, XXL

EN 342/04
0.494 (B)
X
2

EN 342
0.293 (B)
3
2

Jen na vyžádání
dostępny tylko na zamówienie

P40 IZOTERMICKÁ KAPUCE
Do nízkých teplot

P40 KAPTUR IZOTERMICZNY
Do niskich temperatur

04681 Izotermická blůza

(Barva modrá 040)
Certifikovaná (spolu s kalhotama 4636) do nízkých teplot dle normy EN 342:
2004 Blůza (spolu s kalhotama) je určená k práci v nízkých teplotách, zaručují
odolnost proti chladu, vodním parám a propouštění vzduchu. Límec je podšitý
měkkým flisem, kapsy na předním díle s patkama, na rukávu kapsa s uzávěrem. Manžety na rukávech z úpletu. Uzávěr je dvojitý s překrytím na suchý
zip. V pase přes zadní díl elastické stažení. Přes hrudník je našitý reflexní
pruh, pro lepší viditelnost.
Vrchní Materiál: 100% polyamid
Vnitřní Materiál: dvojitá vrstva thinsulatu 100g oddělená polyesterovou vložkou.
Podšívka: 100 % polyester
Barva: modrá
Velikosti: S, M, L, XL, XXL

04681 KURTKA IZOTERMICZNA

(kolor 040 niebieski)
Certyfikowana (razem ze spodniami 4636) do niskich temperatur zgodnie z normą EN 342:2004. Kurtka przeznaczona do pracy
w chłodni. Wysoki kołnierz z regulowanym zapięciem, pokryty
miękkim polarem. Kieszenie na piersi i rękawach oraz dwie
boczne kieszenie z patkami i guzikami. Dzianinowe rozciągane
mankiety. Zapięcie na zamek błyskawiczny z podwójnym suwakiem. Elementy
odblaskowe na piersi, co zapewnia lepszą widoczność. Elastyczny pas.
Zewnętrzny Materiał:100% polamid
Wewnętrzny Materiał:podwójna warstwa thinsulate 100g oddzielona
poliestrem.
Podszewka: poliester.
Rozmiar: S-M-L-XL-XXL
Kolor: niebieski

P397IZOTERMICKÉ KALHOTY
Do nízkých teplot
Velikosti: S, M, L, XL, XXL.

P397

SPODNIE IZOTERMICZNE
Do niskich temperatur
Rozmiary: S, M, L, XL, XXL

EN 342
0.2488 (B)
3
2

Jen na vyžádání
dostępny tylko na zamówienie

EN 342/04
0.494 (B)
X
2

04636 Izotermické kalhoty

(Barva modrá 040)
Certifikované (spolu s blůzou 4681) do nízkých teplot dle normy EN 342: 2004
Kalhoty (spolu s blůzou 4681) jsou určené k práci v nízkých teplotách, zaručují
odolnost proti chladu, vodním parám a propouštění vzduchu.
Zvýšený pas u kalhot. Uzávěr je dvojitý s překrytím na suchý zip. V části kolen
dvě kapsy na vložení nákoleníků. Na nohavicích jsou dlouhé boční uzávěry pro
snadnjší svléknutí (bez sezutí obuvi). Přes nohavice je našitý reflexní pruh, pro
lepší viditelnost.
Vrchní Materiál: 100% polyamid
Vnitřní Materiál: dvojitá vrstva thinsulatu 100g oddělená polyesterovou
vložkou.
Podšívka: 100 % polyester
Barva: modrá
Velikosti: S, M, L, XL, XXL

(kolor 040 niebieski)
Certyfikowane (razem z kurtką 4681) do niskich temperatur zgodnie z normą
EN 342:2004. Spodnie przeznaczone do pracy w chłodni. Spodnie z wysokim
stanem i regulowanym elastycznymi szelkami. Zamek błyskawiczny z boku
nogawek , co umożliwia założenie spodni bez ściągania butów. Praktyczne
kieszenie na kolanach, które pełnią rolę wzmocnienia. Elementy odblaskowe na
dole spodni zapewniające lepszą widoczność.
Zewnętrzny Materiał:100% polamid
Wewnętrzny Materiał:podwójna warstwa thinsulate 100g oddzielona
poliestrem.
Podszewka: poliester.
Rozmiar: S-M-L-XL-XXL
Kolor: niebieski
Pakowanie: 5 szt. w kartonie

32

www.industrialstarter.com

© 2014 INDUSTRIAL STARTER

04636 SPODNIE IZOTERMICZNE

04675 KOMBINÉZA COLD - WEATHER

CE MINIMÁLNÍ RIZIKA
Prošívaná kombinéza s oddělitelnou kapucí, pletený límec, tři
kapsy na zip, nepropustné dvojité ukončení rukávů, nastavitelný
elastický pásek v pase, dlouhý zip vedoucí přes boční švy u
nohavic, elastické ukončení nohavic proti zatékání do obuvi.
Materiál: Nylon s polyesterovou výplní a prošívanou nylonovou
podšívkou.
Velikost: S-M-L-XL-XXL
Barva: modrá
Balení: 5 kusů v kartonu

04675 KOMBINEZON ZIMOWY

(kolor 040 niebieski)
CE ryzyko minimalne
Kombinezon pikowany z odczepianym kapturem, kołnierz z
dzianiny, trzy kieszenie na zamek, nieprzepuszczalne podwójne
wykończenie rękawów, w pasie regulowany pasek elastyczny,
długi zamek prowadzący przez szwy boczne w nogawkach,
guma na nogawkach zapobiegająca przedostawaniu się wody
do obuwia.
Materiał:Nylon z wypełnieniem poliestrowym oraz pikowaną
podszewką nylonową.
Rozmiar: S-M-L-XL-XXL
Kolor: niebieski
Pakowanie: 5 sztuk w kartonie

04680 BUNDA COLD - WEATHER

CE MINIMÁLNÍ RIZIKA
Prošívaný kabát, límec podšitý umělým kožíškem,
tři vnější kapsy, vepředu zapínání na zip s krytím
na suchý zip.
Materiál: Nylon s polyesterovou výplní a prošívanou
nylonovou podšívkou.
Velikost: S-M-L-XL-XXL
Barva: modrá
Balení: 5 kusů v kartonu

04680 KURTKA ZIMOWA

(kolor 040 niebieski)
CE ryzyko minimalne
Kurtka pikowana, kołnierz podszyty sztucznym
futerkiem, trzy kieszenie zewnętrzne, z przodu
zapięcie na zamek z listwą kryjącą na rzep.
Materiał:Nylon z wypełnieniem poliestrowym
oraz pikowaną podszewką nylonową.
Rozmiar: S-M-L-XL-XXL
Kolor: niebieski
Pakowanie: 5 sztuk w kartonie

04635 KALHOTY COLD - WEATHER

CE MINIMÁLNÍ RIZIKA
Prošívané kalhoty s náprsenkou, s nastavitelnými elastickými
šlemi přes ramena, zateplení v místě ledvin, dvě kapsy na
zip, přední zapínání na zip, elastické ukončení nohavic proti
zatékání do obuvi.
Materiál: Nylon s polyesterovou výplní a nylonovou
podšívkou.
Velikost: S-M-L-XL-XXL
Barva: modrá
Balení: 5 kusů v kartonu

04635 SPODNIE ZIMOWE
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(kolor 040 niebieski)
CE ryzyko minimalne
Spodnie pikowane z podwyższoną częścią przednią (ogrodniczki), z regulowanymi szelkami elastycznymi, podwyższony
pas, dwie kieszenie na zamek, zapięcie przednie na zamek,
guma na nogawkach zapobiegająca przedostawaniu się wody
do obuwia.
Materiał:Nylon z wypełnieniem poliestrowym oraz
podszewką nylonową.
Rozmiar: S-M-L-XL-XXL
Kolor: niebieski
Pakowanie: 5 sztuk w kartonie

ISSALINE
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AMBIENTATA
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S nadšením a ... bez omezení.

Navrhli jsme nové oblečení a mysleli při tom na
lidi, kteříAMBIENTATA
je používají při práci , a proč ne ... i ve
svém volném čase .

Z entuzjazmem i bez ograniczeń.
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Stworzyliśmą nową odzież z myślą o ludziach,
którzy wykorzystają ją w pracy i dlaczego nie ...
nawet w czasie wolnym.

ISSALINE
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LABRADOR
04818 LABRADOR

2

360 g/emlnou
it
s odděpl ucí
ka

2

60 g/m
Bluza 3inanym
z odp urem
kapt

(Barva 060 černá)
CE minimální riziko
Moderní mikina s dlouhým a silným uzávěrem,
odepínatelná kapuce, oranžové kontrastní švy
a dvě přední kapsy.
Speciální hmotnost (téměř dvakrát hutnější )
Tuto mikinu lze používat při práci tak i ve svém
volném čase.
Složení: Flis 360 g / m² 65% polyester 35%
bavlna
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL
Barva: černá
Balení: 20 ks.

04818 LABRADOR

(Kolor 060 czarny)
CE ryzyko minimalne
Nowoczesna bluza rozpinana, odpinany kaptur,
pomarańczowe kontrastujące szwy oraz dwie
duże kieszenie zewnętrzne. Bluza posiada
specjalną gramaturę 360 g/m2 oraz unikalny
krój, który pozwala na noszenie jej również w
czasie wolnym.
Materiał:flis 360 g/m2 65% poliester 35%
bawełna
Rozmiar: S-M-L-XL-XXL-3XL
Kolor: czarny
Pakowanie: 20 szt w kartonie

ISSA LINE
FUNCTIONAL

VERENA
04820

VERENA
(Barva 040 modrá , 060 černa)
CE MINIMÁLNÍ RIZIKA
Mikina s polovičním modrým zipem 300 g
Vlastnosti: Mikina s polovičním modrým zipem, se
zvýšenou elasticitou na zápěstích a ve spodní části.
Stabilizovaná látka kvůli zabránění smrštění.
Látka: 65% bavlna, 35% polyester.
Velikosti: S-M-L-XL- XXL
Barva: modrá , černa
Balení: 20 kusů v jedné krabici

04820 VERENA

(Kolor 040 niebieski, 060 czarny)
CE ryzyko minimalne
Polar z krótkim zamkiem, niebieski, gramatura
300g/m2
Charakterystyka: polar z krótkim zamkiem oraz
ściągaczem wokół rękawów i dołu bluzy. Tkanina
dekatyzowana – nie ma tendencji do zbiegania
się po praniu.
Tkanina: 65% bawełna 35% poliester.
Rozmiary: S-M-L-XL-XXL
Kolor: niebieski, czarny, szary
Pakowanie: 20 sztuk w kartonie
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ANTARTIDE

2

360 g/m 2
Mikina
60 g/m
Bluza 3

04815 ANTARTIDE

(Barva 080 šedá, 040 modrá)
CE MINIMÁLNÍ RIZIKA
Sportovní mikina s horním čelním zipem, s elastickou
spodní částí a manžetami. K dispozici ve dvou barvách.
Látka: 65% polyester 35% bavlna 360 g/m².
Velikosti: S-M-L-XL-XXL
Barva: šedá - modrá
Balení: 20 kusů v jedné krabici

04815 BLUZA ANTARTIDE

(Kolor 080 szary, 040 granatowy)
CE ryzyko minimalne
Sportowa bluza z zamkiem przy kołnierzu, na dole i przy
rękawach wykończona ściągaczem. Dostępna w dwóch
kolorach.
Tkanina: 65% poliester 35% bawełna 360 gr/m2
Rozmiary: S-M-L-XL-XXL
Kolor: granatowy
Pakowanie: 20 sztuk w kartonie

LED
04825 LED

(032 oranžová barva)
Nová výstražná mikina s kapucí a třema
předníma kapsama.
Páska 3M.
Složení: 100% polyester 360 g / m² s páskou
3M
Velikosti: M-L-XL-XXL-3XL

mikinaAŽNA
VÝSTR
Bluzas		kowa
odbla

04825 LED

(kolor 032 pomarańczowy fluorescencyjny)
Nowa bluza odblaskowa z kapturem, 3
zewnętrznymi kieszeniami oraz taśmami 3M.
Materiał:100% poliester 360 gr/m2 z
taśmami 3M
Rozmiar: M-L-XL-XXL-3XL
Kolor: pomarańczowy fluorescencyjny

3
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Ve žluté barvě pouze na vyžádání
Kolor żółty dostępny na zamówienie

ISSALINE

37

04054 OREGON

OREGON

(040 modrá barva)
CE minimální riziko
Oregon je bunda s významnou hmotností
(450 g / m²), takže je ideální pro chladnější
období , nebo ve více mírných pásmech,
může nahradit tradiční vestu.Centrální
zip a tři kapsy dávají Oregonu moderní a
univerzální vzhled.
Složení: 100% flis 450 g / m
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL
Barva: modrá
Balení: 10 ks.

04054 OREGON

(Kolor 040 niebieski)
CE ryzyko minimalne
Oregon jest bluzą o wysokiej gramaturze
(450g/m2) dlatego świetnie sprawdza się w
niskich temperaturach, natomiast podczas
cieplejszych dni może być używana jako
kurtka. Centralny zamek i trzy zewnętrzne
kieszenie nadają bluzie nowoczesny wygląd i
wszechstronne zastosowanie.
Materiał:100% polar 450g/m2
Rozmiar: S-M-L-XL-XXL-3XL
Kolor: niebieski
Pakowanie: 10 szt. w kartonie

Roller
Keys
inside

zime
zkus v
ANA
OCIEPL

ISSA LINE
FUNCTIONAL

EVERYTIME

04055 BUNDA EVERYTIME

CE MINIMÁLNÍ RIZIKA
Bunda z flisového materiálu, s bočními kapsami na zip, jednou
velkou vnitřní kapsou, nepromokavá tkanina je použita přes
ramena a předloktí. Šňůrka na stahování ve spodní části bundy.
Materiál: Polyester
Velikost: S-M-L-XL-XXL
Barva: modrá
Balení: 20 kusů v kartonu

(kolor 040 niebieski)
CE ryzyko minimalne
Bluza z materiału polarowego, z kieszeniami bocznymi
na zamek, jedną dużą kieszenią wewnętrzną, tkanina
nieprzemakalna zastosowana jest na ramionach i
przedramionach. Sznurek ściągający w części dolnej bluzy.
Materiał: Poliester
Rozmiar: S-M-L-XL-XXL
Kolor: niebieski
Pakowanie: 20 sztuk w kartonie
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04055 BLUZA EVERYTIME

BOH
04073 BOH

(barva 080 šedá/černá, 040 modrá/šedá)
CE MINIMÁLNÍ RIZIKA
Dvoubarevná flisová mikina s odepínací kapucí, dvě
přední kapsy, dvě vnitřní kapsy a jedna náprsní. Okraj
rukávů je zakončen antiabrasivním materiál proti
prodření.
Materiál: mikroflis 280g/m2
Velikosti: S-M-L-XL-XXL
Barva: šedá s černou kombinací,
modrá s šedou kombinací
Balení: 10ks v kartonu

apucí
k
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Polar apturem
k

04073 BOH

(Kolor 080 szary/czarny, 040 niebieski/szary)
CE ryzyko minimalne
Dwukolorowy polar, odczepiany kaptur, dwie
kieszenie zewnętrzne, dwie wewnętrzne oraz
kieszeń na dokumenty. Część rękawów jest
wzmocniona wstawką przeciw ścieraniu.
Tkanina: mikroflis 280 gr/.m2
Rozmiar: S-M-L-XL-XXL
Kolor: szary z czarnymi wstawkami;
niebieski z szarymi wstawkami
Pakowanie: 10 sztuk w kartonie

Roller
Keys
inside

ISSA LINE
FUNCTIONAL

MONVISO
04805 MONVISO

(Barva 040 modrá, 060 šeda)
CE MINIMÁLNÍ RIZIKA
Flisová mikina s uzávěrem ke krku. Může se používat
samostatně nebo pod vestu či bundu v chladnějším
prostředí. Nastavitelný spodní okraj.
Složení: flis 230 gr/m
Velikosti: S-M-L-XL-XXL
Barva: modrá , šeda
Balení: 20 kusů v kartonu

04805 MONVISO

lour
New cock
bla
zarny
Nowy lcor
ko

(Kolor 040 niebieski, 060 szary)
CE ryzyko minimalne
Monviso jest praktyczną bluzą polarową. Jest odpowiednia do noszenia w okresach między sezonowych, w cieplejszych terenach, ale również noszoną
pod innym ubraniem w sezonie zimowym.
Tkanina: mikroflis 230 g/m2
Rozmiar: S-M-L-XL-XXL
Kolor: niebieski, szary
Pakowanie: 20 sztuk w kartonie
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Kolor czarny na zamówienie
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04064 SVETR PALLADIO

(Barva - 040 modrá)
CE MINIMÁLNÍ RIZIKA
Svetr přes hlavu na uzávěr ke krku.
Materiál: 50% vlna, 50% akryl
Velikost: M-L-XL-XXL
Barva: modrá
Balení: 20 kusů v kartonu

04064 SWETER PALLADIO

(Kolor-040 niebieski)
CE ryzyko minimalne
Sweter zakładany przez głowę, zapinany pod szyją.
Materiał:50% wełna, 50% akryl
Rozmiar: M-L-XL-XXL
Kolor: niebieski
Pakowanie: 20 sztuk w kartonie

SEQUOIA
08164N SEQUOIA

40

08164N SEQUOIA

CE ryzyko minimalne
Koszula robocza flanelowa ze 100% bawełny.
Kieszeń z przodu oraz mankiety na guziki. Tkanina
w kratę.
Rozmiar: S-M-L-XL- XXL
Kolor: Odcienie zieleni i niebieskiego
Pakowanie: 12 szt

© 2014 INDUSTRIAL STARTER

CE minimální rizika
100% broušená bavlna košile s dlouhými rukávy,
přední kapsy a knoflíky na manžetě.
Bavlněný kostkovaný tisk.
Velikosti: S-M-L-XL-XXL
Barva: zeleno modrá
Balení: 12 ks

www.industrialstarter.com

04380 ČEPICE
®

04382 SAILOR

Thinsulate
CE MINIMÁLNÍ RIZIKA (Barva 060
černá, 080 šedá)
Zimní čepice z akrylu, podšitá ze vnitř
Thinsulate®
Velikost: univerzální
Barva: černá, šedá
Balení: 10 kusů v kartonu

(040 modrá barva)
CE minimální riziko
Nový žebrový vzor- velikost klobouku.
Složení: 100% polyester
Velikosti: jedna velikost
Barva: modrá
Balení:10 sáčků po 10 ks. = 200 ks

04382 SAILOR

(kolor 040 niebieski)
CE ryzyko minimalne
Nowa czapka o uniwersalnym rozmiarze.
Materiał:100% poliester
Rozmiar: uniwersalny
Kolor: niebieski
Pakowanie:
10 szt. w woreczku, 200 szt w kartonie

04380 CZAPKA Thinsulate®

(Kolor 060 czarny, 080 szary)
CE ryzyko minimalne
Czapka zimowa z akrylu, od środka
podszyta Thinsulate®
Rozmiar: uniwersalny
Kolor: czarny, szary
Pakowanie: 10 sztuk w woreczku

04390 ČEPICE ZE SYNTETICKÉHO FLAUŠE

(Barva 060 černá, 031 fluorescenční oranžová). CE MINIMÁLNÍ RIZIKA Čepice proti chladu ze syntetického
flauše s nastavením Velikosti.
Velikosti: jedna. Barva: černá - fluorescenční
oranžová
Balení: 50 kusů v jedné krabici

04370 PROŠÍVANÁ ČEPICE

CE MINIMÁLNÍ RIZIKA
Zimní čepice s klapkami na uši a elastickou
gumou vzadu.
Materiál: PVC potažené umělým vláknem.
Velikost: Univerzální velikost.
Barvy: zelená, modrá, fluorescentní oranžová
Balení: 10 kusů v kartonu

04390 POLAROWA CZAPKA Z DASZKIEM

(Kolor 060 czarny 031 odblaskowy pomarańczowy)
CE ryzyko minimalne. Polarowa czapka z daszkiem,
chroniąca przed zimnem, z regulowanym obwodem.
Rozmiar: uniwersalny
Kolor: czarny, odblaskowy pomarańczowy
Pakowanie: 10 sztuk w woreczku

04385 ČELENKA

(Barva 060 černá)
CE MINIMÁLNÍ RIZIKA
Zimní čelenka z flisu, nastavitelný
obvod hlavy na suchý zip.
Velikost: univerzální.
Barva: černá
Balení: 10 kusů v kartonu

04371 PROŠÍVANÁ ČEPICE

04385 OPASKA NA GŁOWĘ

(Kolor 060 czarny, 080 szary)
CE ryzyko minimalne.
Zimowa opaska na głowę z polaru, obwód
głowy regulowany na rzep.
Rozmiar: uniwersalny
Kolor: czarny
Pakowanie: 10 sztuk w woreczku

CE MINIMÁLNÍ RIZIKA
Stejná jako 4370 ale z prodyšné tkaniny
Materiál: umělé vlákno
Velikost: Univerzální velikost.
Barvy: fluorescentní oranžová - fluorescentní žlutá
Balení: 10 kusů v kartonu

04371 CZAPKA PIKOWANA ODDYCHAJĄCA

(kolor 031 pomarańczowy fluorescencyjny, 011 żółty
fluorescencyjny) CE ryzyko minimalne
Taka sama jak 4370, ale z tkaniny przepuszczającej powietrze.
Materiał:Poliester z warstwą PU
Rozmiar: rozmiar uniwersalny.
Kolory: pomarańczowy fluorescencyjny, żółty fluorescencyjny
Pakowanie: 10 sztuk w woreczku

04370 CZAPKA PIKOWANA

(kolor 020 zielony, 040
niebieski, 031 pomarańczowy
fluorescencyjny)
CE ryzyko minimalne
Czapka zimowa z klapkami na uszy
i elastyczną gumą z tyłu.
Materiał:syntetyczny powlekany
PCV
Rozmiar: uniwersalny
Kolory: zielony, niebieski,
pomarańczowy fluorescencyjny
Pakowanie: 10 sztuk w woreczku

04377

ČEPICE S KŠILTEM
(barva 040modrá, 030 oranžová)
CE MINIMÁLNÍ RIZIKA
s nastavitenou šířkou.
Materiál: bavlna
Velikost: jednotná
Barvy: modrá, oranžová
Balení: 10 kusů v kartonu

04399 ČEPICE ISSA
Velikost: jednotná
Balení: 10 ks

AK4379

ČEPICE AKROBAT
Taglia: jednotná
Balení: 10 ks

04399 ISSA CZAPKA Z DASZKIEM AK4379 CZAPKA AKROBAT
Rozmiar: regulowany
Opakowanie : 10 szt.

Rozmiar: regulowany
Opakowanie: 10 szt.

04377CZAPKA z daszkiem
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(kolor 040 niebieski, 030 pomarańczowy)
CE MINIMALNE RYZYKO
Regulowana.
Materiał:bawełna.
Rozmiar: uniwersalny
Kolor: niebieski/pomarańczowy
Pakowanie:
10 sztuk w kartonie.
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3v1
04631N VÝSTRAŽNÝ ODĚV DVOUBAREVNÁ
BUNDA PRO VÍCE POUŽITÍ
(04641N + 04648N)
Trojí využití, vnitřní znak jako v níže uvedeném popisu
u bundy 4630N, modrá Barva na spodní části a na
rukávech pro menší viditelnost nečistot, kapsa pro
mobilní telefon.
Velikost: S-M-L-XL-XXL-3XL
Barva: fluorescentní oranžová/modrá - fluorescentní
žlutá/modrá
Balení: 5 kusů v kartonu

TESSUTO

TRASPIRANTE
IMPERMEABILE

EN 343
3

3

04631N

KURTKA AV DWUKOLOROWA Triplo
(04641N + 04648N)
(kolor 012 żółty/niebieski, 032 pomarańczowy/niebieski)
Posiada te same właściwości co kurtka 4630N, niebieski
kolor części dolnej oraz rękawów została zastosowany dla
mniejszej widoczności zabrudzeń, kieszeń wewnętrzna na
telefon komórkowy.
Rozmiar: S-M-L-XL-XXL-3XL
Kolor: pomarańczowy fluorescencyjny /niebieski – żółty
fluorescencyjny/niebieski
Pakowanie: 5 sztuk w kartonie
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04638 VALDIEZZA

Bunda bikolor 3V1 jen na požádání
Jen na vyžádání

04638 VALDIEZZA

KURTKA AV DWUKOLOROWA
(04639 + 04649)
Dostępna na zamówienie.

Odnímatelná Wewnętrzna
vložka
odpinana pod04648N
pinka 04648N

3v1
04630N VÝSTRAŽNÝ ODĚV

(04643N + 04648N)
Bunda pro více použití, kompletně vodě odolná a prodyšná s podloženými
švy. Fluorescentní Barva s 3M reflexními pruhy na hrudi a ramenech, dvě
vnější kapsy s patkou na druky, a kapsa pro mobilní telefon, šňůrka na
stažení v pase. Skryté zapínání na zip vepředu. Prošitá vnitřní vložka (4648N),
s odstranitelnými modře prošitými rukávy. Dokonale pohodlná a všestranná,
ideální pro všechny situace vyžadující vysoce viditelné oblečení.
MUŽE BÝT VYŽADOVÁNA BEZ VNITŘNÍ VESTY (4643N)
Velikost: S-M-XL-XXL-3XL
Barva: fluorescentní oranžová - fluorescentní žlutá
Balení: 5 kusů v kartonu
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04630N KURTKA AV Triplo

(04643N + 04648N)
(kolor 012 żółty fluorescencyjny, 032 pomarańczowy fluorescencyjny)
Kurtka do różnych zastosowań, nieprzemakalna z klejonymi szwami. Kolor
fluorescencyjny z paskami odblaskowymi 3M na piersiach i ramionach, dwie
zewnętrzne kieszenie z klapą na napy oraz kieszeń na telefon komórkowy,
ściągana w pasie. Kryte zapięcie na zamek. Wkładka wewnętrzna pikowana
(4648N), z odpinanymi rękawami. Bardzo wygodna i uniwersalna, idealna we
wszystkich sytuacjach wymagających dobrze widocznych ubrań.
Materiał:poliester
Rozmiar: S-M-L-XL-XXL-3XL
Kolor: pomarańczowy fluorescencyjny, żółty fluorescencyjny
Pakowanie: 5 sztuk w kartonie

TESSUTO

TRASPIRANTE
IMPERMEABILE
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Odnímatelná Wewnętrzna
vložka
odpinana pod04648N
pinka 04648N
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VYPODŠÍVKOVANÁ LETNÍ
KURTKA WODOODPORNA
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PRODPOZIOMWODOSZCZELNOŚC

04643N VÝSTRAŽNÝ ODĚV PROŠÍVANÁ BUNDA

Stejná jako 4630N pouze s neodstranitelnou vnitřní vložkou.
Velikost: S-M-L-XL-XXL-3XL
Barva: fluorescentní oranžová - fluorescentní žlutá
Balení: 5 kusů v kartonu

ŻSZY
NAJWY

04643N KURTKA AV WODOODPORNA

(Kolor 012 żółty fluorescencyjny, 032 pomarańczowy fluorescencyjny)
Kurtka do różnych zastosowań, nieprzemakalna z klejonymi szwami. Kolor
fluorescencyjny z paskami odblaskowymi 3M na piersiach i ramionach, dwie
zewnętrzne kieszenie z klapą na napy oraz kieszeń na telefon komórkowy,
ściągana w pasie. Kryte zapięcie na zamek. Wkładka wewnętrzna pikowana
(4648N), z odpinanymi rękawami. Bardzo wygodna i uniwersalna, idealna we
wszystkich sytuacjach wymagających dobrze widocznych ubrań.
TAKŻE BEZ WEWNĘTRZNEJ WKŁADKI (04643N)
Materiał:poliester
Rozmiar: S-M-L-XL-XXL-3XL
Kolor: pomarańczowy fluorescencyjny, żółty fluorescencyjny
Pakowanie: 5 sztuk w kartonie.
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N.B: Vnější bunda 04630N

04648N VÝSTRAŽNÝ ODĚV

VESTA ZATEPLENÁ
Vnitřní vložka 4630N a 4631N. Prošívaná a prodyšná,
fluorescentní s 3M Scotchlite®- reflexní proužky, dvě vnější
kapsy a jedna vnitřní, oddělitelné prošívané rukávy.
Velikost: S-M-L-XL-XXL-3XL
Barva: fluorescentní oranžová, fluorescentní žlutá
Balení: 5 kusů v kartonu

04643N +

04648 =

04648N KAMIZELKA z odpinanymi rękawami

(kolor 012 żółty fluorescencyjny, 032 pomarańczowy fluorescencyjny).
Wewnętrzna wkładka 4630N i 4631N. Pikowana oraz przepuszczająca
powietrze, fluorescencyjna z paskami odblaskowymi 3M Scotchlite®-,
dwie kieszenie zewnętrzne i jedna wewnętrzna, odpinane pikowane
rękawy.
Materiał:poliester
Rozmiar: S-M-L-XL-XXL-3XL
Kolor: pomarańczowy fluorescencyjny, żółty fluorescencyjny
Pakowanie: 10 sztuk w kartonie.

04630N

3
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ZIMNÍ BEZ ODNÍMATELNÉ VLOŽKY
KURTKA OCIEPLANA
04644N VÝSTRAŽNÝ ODĚV

PROŠÍVANÁ BUNDA
Stejná jako 4630N pouze s neodstranitelnou vnitřní vložkou.
Velikost: S-M-L-XL-XXL
Barva: fluorescentní oranžová - fluorescentní žlutá
Balení: 5 kusů v kartonu
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04644N KURTKA ODBLASKOWA

(kolor 012 żółty fluorescencyjny, 032
pomarańczowy fluorescencyjny).
Taka sama jak 4630N, ale bez odpinanej podpinki.
Materiał:poliester
Rozmiar: S-M-L-XL-XXL
Kolor: fluorescencyjny pomarańczowy,
fluorescencyjny żółty
Pakowanie: 5 sztuk w kartonie.

EN 343

3

3

3

EN ISO 20471:2013

TESSUTO

TRASPIRANTE
IMPERMEABILE

trattamento
Teflon

cchia
Antima
dporna
Plamoo
Pouze na objednávku
Kolor żółty fluorescencyjny
dostępny na zamówienie

ELL
SOFT SH

FLASH
04512 FLASH (HV Line)

(Barva 032 oranžová s modrou)
EN471 EN343
Konečně výstražná softschelová certifikovaná bunda.
Všechny přednosti této bundy jako jsou (lehkost, prodyšnost,
nepromokavost, odolnost proti větru, držení tepla)umocňuje
vysoká viditelnost. Oděv má tři vnitřní a tři vnější kapsy.
Dodáváno včetně navíjecí karabinky na klíče.
Složení: Softschel s membránou TPU 10000mm/3000mvp
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL
Barva: oranžová s modrou
Balení: 10 kusů v kartonu

04512 FLASH

ve žluté barvě
pouze na
vyžádání
Kolor żółty
dostępny na
zamówienie

(kolor 032 pomarańczowy odblaskowy/granatowy)
Kurtka odblaskowa Softshell certyfikowana, posiadające
wiele korzystnych właściwości (odblaskowa, oddychająca,
nieprzemakalna, wiatroodporna, dobra ochrona przed
zimnem) dla tych, którzy wymagają dobrej widoczności.
Kurtka posiada 3 kieszenie zewnętrzne i 3 wewnętrzne ( 1 na
telefon komórkowy) oraz praktyczny uchwyt na klucze.
Materiał:Softshell z membraną 10. 000 mm/ 3. 000 mvp
Rozmiar: S-M-L-XL-XXL-3XL
Kolor: pomarańczowy odblaskowy/granatowy
Pakowanie: 10 sztuk w kartonie.

EN 471
2
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TESSUTO

TRASPIRANTE
IMPERMEABILE

WIND PROOF
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TESSUTO
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REVERSE
04715 BUNDA PILOT OBOUSTRANNÁ

(Barva 032 - oranžová fluorescentní)
Oboustranná Pilotka, má dvojí funkci. Dá se použít jako oděv vysoké
viditelnosti a zároveň jako oděv vycházkový. Zapínání je na uzávěr, rukávy
jsou oddělitelné, zakončení bundy i rukávů úpletem, čtyři vnější a čtyři
vnitřní kapsy na uzávěr. Malá kapsička na uzávěr na rukávu. Reflexní pruhy.
Velikost: S-M-L-XL-XXL
Materiál: polyester / bavlna
Barva: oranžová fluorescentní / modrá
Balení: 10 kusů v kartonu

04715 KURTKA PILOT DWUSTRONNA

(kolor 032 pomarańczowy fluorescencyjny)
Obustronna kurtka, ma podwójną funkcję. Może być stosowana
jako ubranie ostrzegawczo-ochronne, a jednocześnie jako ubranie
wyjściowe. Zapięcie na zamek, odpinane rękawy, wykończenie
kurtki i rękawów za pomocą dzianiny, cztery zewnętrzne oraz
cztery wewnętrzna kieszenie na zamek. Mała kieszonka na zamek
na rękawie. Paski odblaskowe.
Materiał:Poliester/Bawełna
Rozmiar: S-M-L-XL-XXL
Kolor: pomarańczowy fluorescencyjny / niebieski
Pakowanie: 10 sztuk w kartonie.

3
EN ISO 20471:2013

TESSUTO

TRASPIRANTE

REVERSE
04069 REVERSE

(Barva 047)
CE MINIMÁLNÍ RIZIKA
Reverse je praktickým „společníkem na cestách“ pro všechny, kteří
se pohybují nebo pracují na silnici: Pokud ji obléknete z jedné
strany, zaručuje viditelnost, zatímco při nošení z druhé strany
poskytuje střídmý a sportovní vzhled.
Vlastnosti: Oboustranná vesta se čtyřmi kapsami aplikovanými
na modré straně a kapsou na mobil na oranžové straně s vysokou
viditelností. Toto oblečení vyhovuje normě EN20471
Látka: 100% polyester.
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL
Barva: oranžová fluorescenční/modrá
Balení: 20 kusů v jedné krabici

04069 REVERSE

(Kolor 047 ciemno niebieski -pomarańczowy odblaskowy)
Dwustronna kamizelka przydatna podczas podróży, szczególnie dla
osób, które muszą poruszać się lub pracować przy drodze: jedna strona
gwarantuje wysoką widoczność, druga z kolei, utrzymana w stonowanej
kolorystyce ma bardziej sportowy wygląd.
Charakterystyka: Dwustronna kamizelka z czterema
kieszeniami po stronie niebieskiej oraz jedną kieszenią na telefon
komórkowy po stronie pomarańczowej, zapewniającej wysoką
widoczność. Spełnia wymogi normy EN20471.
Tkanina: 100% poliester.
Rozmiary: S-M-L-XL- XXL-3XL
Kolor: pomarańczowy odblaskowy/niebieski
Pakowanie: 20 sztuk w kartonie

ve žluté barvě
pouze na vyžádání
Kolor żółty na
zamówienie

2

© 2014 INDUSTRIAL STARTER

EN ISO 20471:2013

ISSALINE
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NEPROMOKAVÉ KALHOTY
SPODNIE NIEPRZEMAKALNE
01743N

NEPROMOKAVÉ KALHOTY
Vodě odolná, prodyšná tkanina, 3M Scotchlite®
- reflexní proužky, druky dole na nohavicích,
elastický pas, boční skryté kapsy. Doporučujeme
pro vyšší viditelnost kombinovat s níže uvedenou
EN20471 kombinací.
Velikost: M-L-XL-XXL
Barva: fluorescentní oranžová -fluorescentní žlutá
Balení: 5 kusů v kartonu

01743N

spodnie
nieprzemakalne
(kolor 032 pomarańczowy fluorescencyjny)
Materiał: poliester/PU.
Rozmiar: S-M-L-XL-XXL
Kolor: pomarańczowy fluorescencyjny, żółty
fluorescencyjny
Opakowanie: 10 sztuk w kartonie.

KOMPLET BLŮZA
KALHOTY
KOMPLET NIEPRZEMAKALNY

TESSUTO

IMPERMEABILE

01700 KOMPLET BLŮZA KALHOTY

CE MINIMÁLNÍ RIZIKA
(Barva: 010 žlutá, 020 zelená, 040 modrá, 031
oranžová fluorescentní)
Blůza: Kapuce složená v límci, větrání přes
záda, zapínání na uzávěr s krycí manžetou na
druky. Nastavitelná šíře spodní délky rukávu,
dvě kapsy s patkami.
Kalhoty: stažené v pase do gumy, funkční
přední zapínání na druk, dvě boční kapsy bez
váčků na ruce. Vše v praktické tašce na uzávěr.
Materiál: Nylon, PVC, podložené švy proti
promoknutí
Velikost: S-M-L-XL-XXL
Barva: zelená - modrá - žlutá - oranžová
fluorescentní s reflexními pásky
Balení: 10 kusů v kartonu

01700 komplet bluza i spodnie

EN 343
3

2

TESSUTO

1

(kolor 032 pomarańczowy fluorescencyjny)
CE MINIMALNE RYZYKO
Odblaskowy komplet (bluza i spodnie), uwaga,
nie posiada normy EN20471.
Materiał:Nylon, PVC, szwy kryte
zapobiegające przemoknięciu
Rozmiar: S-M-L-XL-XXL-3XL
Kolor: pomarańczowy fluorescencyjny
Opakowanie: 10 sztuk w kartonie.

TRASPIRANTE
IMPERMEABILE

EN ISO 20471:2013

Zimní oděvy
(1. kategorie)
NENÍ OOP

(I Categoria)
Odzież ocieplana
(kategoria I)

Na pracoviště, kde není požadováno
používat oděvy certifikované jako
výstražné lze použít: .

KOMPLET BLŮZA KALHOTY
KOMPLET NIEPRZEMAKALNY
o EN
kovánVALITA
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C TOP
20471
0471
T EN2KOŚĆ
A
K
I
F
CERTWY YŻSZA JA
NA J

04632 NEPROMOKAVÝ KOMPLET AV

(barva 012 žlutá fluorescenční, 032 oranžová fluorescenční)
Nepromokavý komplet zhotovený z PU/polyesteru s reflexními
pásy.
Velikosti: M-L-XL- XXL
Barva: oranžová a žlutá
Balení: 10 kusů v kartónu.
K dispozici pouze na objednávku.

04632 nieprzemakalny komplet odblaskowy

POLIURETAN
(kolor 012 żółty fluorescencyjny, 032 pomarańczowy fluorescencyjny) Komplet nieprzemakalny.
Materiał: PCV/poliester z pasami odblaskowymi.
Rozmiar: S-M-L-XL-XXL
Kolor: pomarańczowy fluorescencyjny
Opakowanie: 10 sztuk w kartonie.
Dostępne tylko na zamówienie.

Mogą być używane tam gdzie nie
wymagane jest stosowanie odzieży
certyfikowanej.

NÁVLEKY
GETRY
8590 NÁVLEKY

(barva 031 oranžová)
Návleky jako novinka z nepromokavého materiálu
na suchý zip a druky , pruhy certifikované dle
EN471 , nahrazují kalhoty třídy1 EN471.
Pásky 3M scotchlite®
Materiál: Poly/oxford - polyuretan
Velikost: jednotná
Barva: fluorescentní oranžová
Balení: 20 kusů
ve žluté barvě pouze na vyžádání

8590 getry odblaskowe

Absolutna nowość. Getry ze sznurkiem ściągającym zapinane na rzep. Prawidłowo noszone
mogą zastąpić spodnie wysokiej widoczności w
klasie 1 (zgodnie z art. 4.1 EN 471). Certyfikat
na mocy artykułu 10 dyrektywy CEE 89/686,
przetestowane zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku II do dyrektywy CEE 89/686
uzupełnionej regulaminem M35 : 2012 wydanej
przez jednostkę notyfikowaną SATRA. Pasy 3M ®
Scotchlite
Materiał:
Poly / Oxford z laminatem poliuretanowym
Rozmiar: uniwersalny
Kolor: fluorescencyjny pomarańczowy
Opakowanie: 20 sztuk w kartonie.
Kolor żółty dostępny tylko na zamówienie

EN 343

3
EN ISO 20471:2013

3
3

TESSUTO

TRASPIRANTE
IMPERMEABILE

EN 471
2
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FLISOVÝ SVETR
SWETER ODBLASKOWY DWUKOLOROWY
04053

SVETR VV DVOUBAREVNÝ
(Barva: 012 žluto/modrá, 032 oranž/ modrá)
Svetr -vysoká viditelnost přes hlavu, límec na uzávěr, zakončení rukávů a svetru do gumy.
Kapsy na uzávěr. Proti žmolková úprava.
Velikost: S-M-L-XL-XXL
Materiál: polyester
Barva: oranžová fluorescentní / modrá, žlutá fluorescentní /modrá
Balení: 10 kusů v kartonu

04053

SWETER ODBLASKOWY DWUKOLOROWY
(kolor 012 żółty fluorescencyjny/niebieski, 032 pomarańczowy fluorescencyjny/niebieski)
Sweter ostrzegawczo-ochronny zakładany przez głowę, kołnierz na zamek, wykończenie
rękawów i swetra za pomocą gumy. Kieszenie na zamek. Zabezpieczenie przed mechaceniem.
Materiał:Poliester
Rozmiar: S-M-L-XL-XXL
Kolor: pomarańczowy fluorescencyjny/niebieski, żółty fluorescencyjny/niebieski
Pakowanie: 10 sztuk w kartonie.

2
EN ISO 20471:2013

LED
04825 LED

(032 oranžová barva)
Nová výstražná mikina s kapucí a třema předníma
kapsama.
Páska 3M.
Složení: 100% polyester 360 g / m² s páskou 3M
Velikosti: M-L-XL-XXL-3XL
Barva: oranžová fluorescentní
Balení: 10 ks.

04825

LED
(kolor 032 pomarańczowy fluorescencyjny)
Nowa bluza odblaskowa z kapturem, 3 zewnętrznymi
kieszeniami oraz taśmami 3M.
Materiał:100% poliester 360 gr/m2 z taśmami 3M
Rozmiar: M-L-XL-XXL-3XL
Kolor: pomarańczowy fluorescencyjny
Pakowanie: 10 szt. w kartonie

mikinaAŽNA
VÝSTR
bluzaA		SKOWA
ODBL

3
EN ISO 20471:2013
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ve žluté barvě
na vyžádání
Kolor żółty na
zamówienie

ISSALINE

47

BUNDA KURTKA ODBLASKOWA

PILOT

04633 VÝSTRAŽNÁ BUNDA

04633 KURTKA AV

04716 VÝSTRAŽNÁ PILOTKA

(kolor 012 żółty fluorescencyjny)
Ocieplana kurtka zimowa z
certyfikatem intensywnej
widoczności.
Rozmiar: M-L-XL-XXL
Kolor: żółty.
Opakowanie: 10 sztuk

DVOUBAREVNÁ
(barva 038,048)
Bunda Pilot z výstražného materiálu s
oddělovacími rukávy, vnitřní i vnější kapsy.
Barvy: žlutá fluo/zelená 038, žlutá fluo/modrá
048
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL
Složení: Polyester Oxford se zátěrem PU

Jen na vyžádání

Dostępna jedynie na
zamówienie.

ve žluté barvě pouze na vyžádání

(barva 012 fluo žlutá)
Certifikovaná zateplená zimní bunda.
Složení: polyester
Velikosti:M-L-XL-XXL
Barva: žlutá

3

DWUKOLOROWA
Kurtka odblaskowa z wysokiej jakości tkaniny,
odpinane rękawy.
Kieszenie wewnętrzne i zewnętrzne.
Kolor: żółty fluorescencyjny / zielony 038, neon
żółty / niebieski 048
Rozmiary: S-M-L-XL-XXL-3XL
Skład: Poliester Oxford z powłoką PU
Kurtka dostępna tylko na zamówienie

2/3

EN ISO 20471:2013

PARKA
FOUR SEASONS
Není OOP
KURTKA ODBLASKOWA
FOUR SEASONS

04716 KURTKA PILOT ODBLASKOWA

EN ISO 20471:2013

Zimní oděvy
(1. kategorie)
NENÍ OOP
Na pracoviště, kde není požadováno
používat oděvy certifikované jako
výstražné lze použít: .

(I Categoria)
Odzież ocieplana
(kategoria I)
Mogą być używane tam gdzie nie
wymagane jest stosowanie odzieży
certyfikowanej.

04610 Parka FOUR SEASONS

CE MINIMÁLNÍ RIZIKA
(barva 040)
Zimní sportovní bunda s kapucí pro více použití, vodě odolná s reflexními
proužky Svrchní část se 4 kapsami, skrytá kapuce, kapsa na ID kartu.
Oddělitelná vložka - bunda s reflexními proužky se 2 vnějšími kapsami a
1 vnitřní.
Materiál: Nylon
Velikosti: S-M-L-XL-XXL
Barva: modrá
Balení: 10 kusů v kartonu.

04610 KURTKA ODBLASKOWA FOUR SEASONS

48
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(kolor 041 niebieski z odblaskowymi wykończeniami)
CE ryzyko minimalne
Kurtka chroniąca przed zimnem, nieprzemakalna, z odblaskowymi
wykończeniami.
WARSTWA ZEWNĘTRZNA: nieprzemakalna, cztery kieszenie, kaptur chowany
w kołnierzu, regulacja w pasie, miejsce na identyfikator.
ODPINANA PODSZEWKA: część chroniąca przed zimnem, również do
samodzielnego użytku, z odblaskowymi wykończeniami, dwie kieszenie
zewnętrzne, jedna wewnętrzna, regulacja w pasie.
Materiał:nylon z powłoką PCV, ocieplenie z poliestru, podszewka nylonowa
Rozmiar: S-M-L-XL-XXL
Kolor: ciemnoniebieski
Pakowanie: 10 sztuk w kartonie.

www.industrialstarter.com

FUSTAGNO AV

FUSTAGNO AV

8547AV BUNDA VÝSTRAŽNÁ

8532AV KALHOTY VÝSTRAŽNÉ ZIMNÍ

ZIMNÍ
(Barva 032 oranžová fluo/ modrá)
Výstražná bunda s dvěma kapsama.
Materiál: česaný barchet 350 gr/m2- 50%
bavlna - 50% polyester, reflexní pásky 3M.
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL
Barva: oranžová/modrá
Balení: 10 kusů v kartonu

8547AV

KURTKA
ODBLASKOWA FUSTAGNO
(kolor 032pomarańczowy
fluorescencyjny/niebieski)
Kurtka ostrzegawcza z dwoma
kieszeniami.
Materiał:barchan czesany 350 g/
m2- 50% bawełna- 50% poliester,
taśmy odblaskowe 3M.
Rozmiar: S-M-L-XL-XXL-3XL
Kolor: pomarańczowy
fluorescencyjny/niebieski
Pakowanie: 10 sztuk w kartonie.

2

(Barva 032 oranžová fluo/ modrá)
Výstražné kalhoty s dvěma kapsama na předním
díle. Jedna zadní kapsa a kapsa na šroubovák na
zadním díle. V pase přes zadní díl guma.
Materiál: česaný barchet 350 gr/m2- 50% bavlna
- 50% polyester, reflexní pásky 3M.
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL
Barva: oranžová/modrá
Balení: 10 kusů v kartonu

8532AV

SPODNIE ODBLASKOWE FUSTAGNO
(kolor 032pomarańczowy fluorescencyjny/niebieski)
Spodnie ostrzegawcze z dwoma kieszeniami na
przedniej części. Jedna kieszeń tylna i kieszeń na
wkrętak w części tylnej. W tylnej części pasa guma
Materiał:barchan czesany 350 g/m2- 50% bawełna50% poliester, taśmy odblaskowe 3M.
Rozmiar: S-M-L-XL-XXL-3XL
Kolor: pomarańczowy fluorescencyjny/niebieski
Pakowanie: 10 sztuk w kartonie.

2
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FUSTAGNO

FUSTAGNO

8047S

8032 KALHOTY

8047bluza FUSTAGNO

8032 SPODNIE FUSTAGNO

BUNDOKOŠILE
CE MINIMÁLNÍ RIZIKA
(barva 040)
Pracovní bunda - 100% bavlněná tkanina. Dvě
našité náprsní kapsy s patkou se zapínáním na
knoflíky. Skryté zapínání na knoflíky vepředu a
manžety se zapínáním na knoflíky. Košilový límec.
Velikost: S-M-L-XL-XXL
Barva: modrá
Balení: 20 kusů v kartonu

(kolor 040 niebieski)
CE ryzyko minimalne
Spodnie robocze – 100% tkanina bawełniana,
gramatura 350g/m2. Kieszeń przednia, kieszeń
na guzik z tyłu oraz mała kieszeń na wkrętak.
Rozmiar: S-M-L-XL-XXL
Kolor: niebieski
Pakowanie: 10 sztuk w kartonie

© 2014 INDUSTRIAL STARTER

(kolor 040 niebieski)
CE MINIMALNE RYZYKO
Kurtka robocza – 100% tkanina
bawełniana, gramatura 350
g/m2. Dwie naszyte kieszenie
górne z klapą zapinaną na guziki.
Kryte zapięcie na guziki z przodu,
mankiety z zapięciem na guziki.
Kołnierz koszulowy.
Materiał:100% bawełna
Rozmiar: S-M-L-XL-XXL
Kolor: niebieski
Opakowanie:
20 sztuk w kartonie

CE MINIMÁLNÍ RIZIKA
(barva 040)
Pracovní kalhoty - 100% bavlněná tkanina, přední
kapsa, kapsa na knoflík vzadu a malá kapsa na
šroubovák
Velikost: S-M-L-XL-XXL
Barva: modrá
Balení: 20 kusů v kartonu

ISSALINE
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01715 KALHOTY SOFTSHELL (Stretch Line)
(Barva 060 černá)
CE MINIMÁLNÍ RIZIKA
Softschelové kalhoty s 5 kapsama, s nastavitelnou
šířkou spodní délky nohavice.
Všechny přednosti jako jsou (lehkost, prodyšnost,
nepromokavost, odolnost proti větru, držení tepla).
V pase pásek na stažení.
Složení: Softschel s membránou TPU
10000mm/3000mvp
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL
Barva: černá
Balení: 10 kusů v kartonu

vané
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Flaneelowka
podsz

01715 SPODNIE SOFTSHELL

(Linia Stretch)
(Kolor 060 czarny)
CE ryzyko minimalne
Pierwsze spodnie Softshell, elastyczne, oddychające
i nieprzemakalne, dobra ochrona przed zimnem ,
doskonała swoboda ruchów. Posiada 5 wodoszczelnych
kieszeni, regulowane w pasie, regulacja szerokości
nogawki na rzepy.
Tkanina: Softshell z membraną 10 000mm/3 000mvp
Rozmiar: S-M-L-XL-XXL-3XL
Kolor: czarny
Pakowanie: 10 sztuk w kartonie
TESSUTO

TESSUTO

TRASPIRANTE
IMPERMEABILE

WIND PROOF

maximum comfort
elasticized fabric
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8029NW

( 014 barva maskáčová)
Multi- funkční kalhoty zimní s flanelovou vnitřní vložkou ,
elastický pas pro větší pohodlí .
Složení : bavlna s flanelovou vložkou uvnitř..
Velikosti : S - 3XL
Barva : maskovací odstíny šedé a černé
Balení : 10 ks

8029NW

(014 kolor moro)
Wielokieszeniowe spodnie zimowe z flanelową podszewką.
Elastyczna talia dla lepszego komfortu.
Skład: bawełna, ocieplenie z flaneli.
Rozmiary: S – M – L – XL – 2XL – 3XL
Kolor: moro
Opakowanie: 10 szt.
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Flanelová podšívka
Flanelowa podszewka

www.industrialstarter.com

maximum comfort
elasticized fabric
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8730W

KALHOTY STRETCH ZIMNÍ
CE MINIMÁLNÍ RIZIKA
Barva: 080 šedá/černá
Zimní kalhoty z elastického materiálu
vypodšívkované měkkým úpletem.
Charakteristika: Materiál 97% bavlna a 3%
spandex s vnitřním bavněným úpletem. Kalhoty
zaručují komfort při práci díky elastickému
materiálu a zároveň chrání proti chladu. Zesílené
kapsy na kolenou WKR zaručují odolnost proti
odření a promoknutí.
Velikosti: S-M-L-XL-XXL
Barva: šedá s černým prošitím a červenýmy
doplňky.
Balení: 10 kusů v kartonu.

8730W

spodnie Stretch
zimowe
(kolor 080 szary/czarny)
CE MINIMALNE RYZYKO
Spodnie zimowe z elastycznego materiału z miękką
wyściółką.
Materiał:97% bawełna, 3% spandex.
Kolor: szary/czarny;
Rozmiar: S-M-L-XL-XXL-3XL
Opakowanie: 10 sztuk w kartonie

maximum comfort
elasticized fabric
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8731W

Kalhoty Stretch zimní
CE MINIMÁLNÍ RIZIKA
Barva: 080 šedá
Materiál stretch bavlna, dvě přední kapsy, zadní
kapsa a boční kapsa s patkou. Na kolenou zesílení s
otvorem na nákoleníky. V pase poutka, přes zadní díl
pružinka. Vypodšívkované bavlněným úpletem.
Materiál: 97% bavlna, 3% spandex
Barva: šedá/černá
Velikosti: od S-3XL
Balení: 10 kusů

8731W

spodnie Stretch
zimowe
(kolor 080 szary/czarny)
CE MINIMALNE RYZYKO
Spodnie zimowe z elastycznego materiału STRE TCH .
Dwie kieszenie z przodu, kieszenie z tyłu i z boku. Na
kolanach kieszenie na nakolanniki
Materiał:97% bawełna, 3% spandex.
Kolor: szary/czarny;
Rozmiar: S-M-L-XL-XXL-3XL
Opakowanie: 10 sztuk w kartonie

Vnitřní bavlněná vložka
Vnitřní bavlněná vložka

Flanelowa podszewka

Flanelowa podszewka

maximum comfort
elasticized fabric

08173

STRETCH POLO dlouhý rukáv
(barva 040 modrá / šedá, šedá 080
/černá).
CE minimální rizika
Toto tričko s dlouhým rukávem
doplňuje celou řadu oděvů stretch .
Tento oděv ocení všichni na přelomu
období září nebo květen.
Lze nosit samostatně nebo s vestou či
svrchní bundou Stretch.
Složení:96% bavlna 4% elastan
Barva: modrá / šedá, šedá / černá
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL
Balení: 20 ks

08173
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POLO STRETCH Z DŁUGIM RĘKAWEM
(kolor 040 niebieski/szary i 080 szary/
czarny)
RYZYKO MINIMALNE
Polo stretch z długimi rękawami
przeznaczone jest
dla tych, którzy cenią sobie zalety Linii
Stretch.
Koszula jest praktyczna, można nosić ją
również
w sezonie jesiennym i wiosennym,
samą lub
pod kurtkę czy kamizelkę.
Materiał : 96% bawełna 4 % spandex
Kolor : niebieski/szary i szary/czarny
Rozmiar : S -M-L-XL-XXL- 3XL
Pakowanie : 20 szt

ISSALINE
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ZIMNÍ WINTER
8021ZIMNÍ KALHOTY DO PASU
CE minimální rizika
zimní kalhoty s kontrastním prošitím
100% bavlna, gramáž 360gr/m2
Velikosti: S-M-L-XL-XXL
Barva: modrá s kontrastním prošitím

m

/
360gr

2

8021SPODNIE ZIMOWE

(kolor 040 niebieski)
CE ryzyko minimalne
Spodnie na zimę z kontrastowym przeszyciem 100%
bawełna, gramatura 360g/m2
Rozmiar: S-M-L-XL-XXL
Kolor: niebieski z kontrastowym przeszyciem
Pakowanie: 10 sztuk w kartonie

FUSTAGNO
8032 KALHOTY

CE MINIMÁLNÍ RIZIKA
(barva 040)
Pracovní kalhoty - 100% bavlněná tkanina, přední kapsa,
kapsa na knoflík vzadu a malá kapsa na šroubovák
Velikost: S-M-L-XL-XXL
Barva: modrá
Balení: 20 kusů v kartonu

8032 SPODNIE FUSTAGNO

(kolor 040 niebieski)
CE ryzyko minimalne
Spodnie robocze – 100% tkanina bawełniana, gramatura
350g/m2. Kieszeń przednia, kieszeń
na guzik z tyłu oraz mała kieszeń na wkrętak.
Rozmiar: S-M-L-XL-XXL
Kolor: niebieski
Pakowanie: 10 sztuk w kartonie

PROŠÍVANÉ
PIKOWANE
01705

PROŠÍVANÉ KALHOTY
CE MINIMÁLNÍ RIZIKA
Nepromokavé, boční zip přes nohavice,
Materiál: Polyester s PVC zátěrem, přelepené švy,
nylonová podšívka, polyesterová výplň.
Velikost: S-M-L-XL-XXL
Barva: zelená, modrá
Balení. 10 kusů v kartonu

01705

52
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SPODNIE PIKOWANE
(kolor 040 niebieski, 020 zielony)
CE ryzyko minimalne
Nieprzemakalne, zamek boczny w nogawkach.
Materiał: Poliester z warstwą PCV, klejone szwy,
nylonowa podszewka, wypełnienie poliestrowe.
Rozmiar: S-M-L-XL-XXL
Kolor: niebieski, zielony
Pakowanie: 10 sztuk w kartonie.

www.industrialstarter.com
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maximum comfort

JEST

elasticized fabric

+
velikost/rozmiar

JEST POCKET

XS

8025

JEANS JEST STRETCH
Moderní bavlněné džíny ze 100% elastické bavlny, s úpravou stone washed.
Přední kapsa na mobil, zadní univerzální.
Obě skryté. Rozparek na knoflíky.
Velikosti: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Balení: 10 kusů v kartonu

© 2014 INDUSTRIAL STARTER

8025

8025P JEANS STRETCH s kapsou

(060 černá barva). CE minimální rizika
Tím je dokončena úspěšně řada džíny Stretch Issa,
K dodání konečně I černá verze s velkými a snadno použitelnými bočními kapsami.
Rovněž má i kapsu na mobil nebo na metr.
Složení: 100% bavlna stretch
Barva: černá
Velikosti: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Balení: 10 ks. na kartonu

8025P

SPODNIE JEANS JEST STRETCH
(kolor 040 niebieskI)
CE MINIMALNE RYZYKO
Nowoczesne jeansy z elastycznej 100% bawełny 250gr/m2, wykończenie stone washed. Przednia kieszeń na
telefon komórkowy, tylna na metr, obydwie chowane.
Rozporek zapinany na guziki.
Materiał: 97% bawełna, 3% spandex.
Rozmiar: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Kolor: niebieski dżins
Opakowanie: 10 sztuk w kartonie

STRETCH JEST JEANS z DUŻĄ KIESZENIĄ
(kolor 060) RYZYKO MINIMALNE
Jeansy dopełniają popularną markę „Issa” o nową wersję spodni w czarnym kolorze z praktyczną dużą
kieszenią. Dodatkowo kieszeń na telefon oraz kieszenie z tyłu.
Materiał:100% stretch bawełna
Kolor: czarny
Rozmiar: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Pakowanie: 10 szt

8025B

8025PB

8025D BOX

8025PD BOX

12 ks
Velikosti : S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - 2XL/2 - 3XL/1

12 szt. odzieży
Rozmiar: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - 2XL/2 - 3XL/1

12 ks
Velikosti : S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - 2XL/2 - 3XL/1

12 szt. odzieży
Rozmiar: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - 2XL/2 - 3XL/1

ISSALINE
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MINER

www.industrialstarter.com

miner
8033 JEANS MINER

( 040 barva modrá )
Multi-funkční džíny s kapsama s látkovými
doplňky v místech s vysokým rizikem
opotřebení , připravené i pro chrániče
kolen, nákoleníky ; regulace obvodu pasu
prostřednictvím praktického systému
knoflíků . Dodává se v krabičce .
Složení : bavlna s flanelovou vložkou
uvnitř.
Velikosti : S - 3XL
Barva : modrá s modrými doplňky
Balení : 10 ks

maximum comfort
elasticized fabric

8033 MINER JEANS

(040 kolor niebieski)
Spodnie Jeans z wieloma kieszeniami oraz
wzmocnieniami na szwach. Wzmocnienia
na kolanach. Elastyczna talia. Pakowane
w pudełka.
Skład: bawełna z flanelą
Rozmiary: S – M – L – XL – 2XL – 3XL
Kolor: niebieski z niebieskimi wstawkami
Opakowanie: 10 szt.

8033

8033D “CUBO”

Vita regolabile con bottoni / Regulowany pas

© 2014 INDUSTRIAL STARTER

12 nadružených velikostí v boxu .
Velikosti : S / 1 - M / 2 , L / 3 - XL / 3 - 2XL/2- 3XL / 1
12 szt. w opakowaniu
Rozmiary: S/1 - M/2, L/3 – XL/3 – 2XL/2- 3XL/1

ISSALINE
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ISSA DRY STRETCH

• ISSA DRY STRETCH
• Vždy osušte pokožku
• Teplo v zimě
• Pro ochlazení v létě

• ISSA DRY STRETCH
• Zawsze sucha skóra
• Ciepłe w zimie
• Chłodne latem

Přímo z zbrusu nové ze světa
sportu - sortiment spodního prádla
oblečení, aby i ti, kteří pracují pocítily
všechny výhody nových testovaných
sportovních materiálů.
Směs různých vláken a speciálních
textur je základ k rozšíření řady Stretch
Issa.
Hlavní rysy:
Materiál: Prodyšný, antistresový a
antibakteriální termostatický.
Formát: Anatomicky tvarovaný, s
blahodárnými účinky na svaly.

Nowy asortyment pochodzący ze
świata sportu, zapewniający tym,
którzy pracują wszystkie korzyści
płynące z nowych tkanin testowanych
przez sportowców różnych
dyscyplin. Marka ISSA DRY STRETCH
charakteryzuje się mieszanką różnych
włókien i specjalnych tekstur.
Podstawowe właściwości:
Tkanina: oddychająca, antystresowa,
antybakteryjna i termoregulacyjna
Krój: anatomiczny kształt,
podkreślający budowę ciała
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ISSA DRY STRETCH
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8797 NÁTĚLNÍK S DLOUHÝM RUKÁVEM

8795 TRIKO KRÁTKÝ RUKÁV

8797

8795 T-SHIRT Z KRÓTKIM RĘKAWEM

ISSA DRY STRETCH
(080 šedá)
CE minimální rizika
Long Sleeve T-Shirt textilie Issa Suchý Stretch
(viz popis výše).
Složení: polyamid, polypropylen a elastan.
Velikosti: S / M L / XL, XXL/3XL
Barva: šedá
Balení: 5 ks

T-SHIRT Z DŁUGIM RĘKAWEM
ISSA DRY STRETCH
(Kolor 080 szary)
CE ryzyko minimalne
T-Shirt z długim rękawem z tkaniny ISSA DRY
STRETCH (patrz opis powyżej)
Materiał: polamid, polipropylen i elastan
Rozmiar: S/M; L/XL; XXL/3XL
Kolor: szary
Pakowanie: 5 szt. w kartonie

ři sportu
p
i
í
t
i
ž
u
Po
ednie do
Odpowoi rtu.
sp

ISSA DRY STRETCH
(080 šedá )
CE minimální rizika
Tričko krátký rukáv Suchý Stretch materiál Issa
(viz popis výše).
Složení: polyamid, polypropylen a elastan.
Velikosti: S / M L / XL, XXL/3XL
Barva: šedá
Balení: 5 ks

ISSA DRY STRETCH
(Kolor 080 szary)
CE ryzyko minimalne
T-Shirt z krótkim rękawem z tkaniny ISSA DRY
STRETCH (patrz opis powyżej)
Materiał: polamid, polipropylen i elastan
Rozmiar: S/M; L/XL; XXL/3XL
Kolor: szary
Pakowanie: 5 szt. w kartonie
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8790 KRÁTKÉ KALHOTY

ISSA DRY STRETCH
(080 šedé)
CE minimální rizika
Kamaše pod kolena Fabric Dry Issa Stretch
(viz popis výše).
Složení: polyamid, polypropylen a elastan.
Velikosti: S / M L / XL, XXL/3XL
Barva: šedá
Balení: 5 ks.

8790 LEGGINSY

ISSA DRY STRETCH
(080 szary)
CE ryzyko minimalne
Legginsy poniżej kolan z tkaniny ISSA DRY STRETCH
(patrz opis powyżej)
Materiał: polamid, polipropylen i elastan
Rozmiar: S/M; L/XL; XXL/3XL
Kolor: szary
Pakowanie: 5 szt. w kartonie
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S*

35-38
39-42
43-46
47-50
* Vel. S 35-38 jsou uzpůsobené pro ženy
* Rozm. S 35-38 damski

M

L

XL

35-38
39-42
43-46
47-50
* Vel. S 35-38 jsou uzpůsobené pro ženy
* Rozm. S 35-38 damski

01COFFL

Meryl Skinlife, technologické bakteriostatické vlákno,
zabraňující tvorbě nepříjemných zápachů. Nealergické a
prodyšné, s termoregulačními vlastnostmi. Mimořádná
elastičnost, průmyslová předpírka a výše uvedené
vlastnosti činí z těchto punčoch univerzální výrobek,
vhodný pro všechna roční období, kromě extrémních
situací.
Složení látky
100% Meryl Skinlife
Norma: ES (CE) s minimálními riziky
Barva-délka: černá - dlouhé.
Balení: min. 3 páry pro velikost/barvu - balení 180 párů
pro velikost

01COFFL

Meryl Skinlife, technologiczne włókno bakteriostatyczne,
zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.
Antyalergiczne i przepuszczające powietrze, posiada
właściwości termoregulacyjne. Wysoka elastyczność
oraz fabryczna dekatyzacja, w połączeniu z wyżej
wymienionymi właściwościami, sprawiają, że jest to
wszechstronny produkt nadający się do noszenia we
wszystkich porach roku, za wyjątkiem ekstremalnych
temperatur.
Skład materiału: 100% Meryl Skinlife
Norma: CE ryzyko minimalne
Kolor-model: czarny - długa.
Sposób pakowania: min. 3 pary z każdego
rozmiaru/koloru - opakowanie zbiorcze 180 par z
każdego rozmiaru.

01C0KVL

Použití Kevlaru, vysoce odolného vlákna, zajišťuje těmto
invačním punčochám extrémní odolnost na špici a na
patě, místech vystavených největšímu oděru. Anatomická
struktura a úplet s postupným tlakem umožňují použití
pro pracovní i pro sportovní účely. Díky průměrné
hmotnosti jsou punčochy použitelné v neextrémních
podmínkách prakticky po celý rok.
Složení látky
62% Bavlna - 25% Polyamid
8% Elastomer
5% Kevlar
Norma: ES (CE) s minimálními riziky
Barva-délka: Černá se žlutými vložkami z Kevlarudlouhé.
Balení: min. 3 páry pro velikost/barvu - balení 90 párů
pro velikost

ALL SEASONS

BASKET

S*

M

L

Zastosowanie włókna Kevlar zapewnia niezwykła
wytrzymałość skarpety na przetarcia na czubkach
i piętach, miejscach najbardziej narażonych na
uszkodzenia. Anatomiczny kształt oraz zastosowanie
dzianiny o zróżnicowanym nacisku pozwala na
użytkowanie produktu zarówno w celach roboczych, jak i
sportowych. Średnia grubość skarpety sprawia, że nadaje
się ona do użytkowania praktycznie przez cały rok, za
wyjątkiem ekstremalnych temperatur.
Skład materiału: 62 % bawełna
25 % poliamid - 8 % elastan - 5 % Kevlar
Norma: CE ryzyko minimalne
Kolor-model: czarny z żółtymi wstawkami Kevlar długa.
Sposób pakowania: min. 3 pary z każdego rozmiaru/
koloru - opakowanie zbiorcze 90 par z każdego rozmiaru.

ALL SEASONS

TRIATHLON

XL

S*

35-38
39-42
43-46
47-50
* Vel. S 35-38 jsou uzpůsobené pro ženy
* Rozm. S 35-38 damski

01CBASF

Látka Coolmax od Dupont podporuje vytlačování potu
ven, čímž umožňuje chodidlu optimální tepelnou
regulaci. Struktura se střední hustotou, guma na
chodidle a anatomická zesílení chrání před nárazy
a mikrotraumaty a zároveň plní odpočinkovou funkci.
Materiály, které tvoří froté povrch punčoch, jsou ideální
pro nejteplejší měsíce v roce.
Složení látky
60% Coolmax. 25% Bavlna
12% Polyamid
3% Elastomer
Norma: ES (CE) s minimálními riziky
Barva-délka: Šedá-střední délka (americká).
Balení: min. 3 páry pro velikost/barvu - balení 90 párů
pro velikost
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* Vel. S 35-38 jsou uzpůsobené pro ženy
* Rozm. S 35-38 damski

01CBASF

Materiał Coolmax firmy Dupont umożliwia
odprowadzenie potu na zewnątrz, pozwalając w
ten sposób na doskonałą termoregulację. Elastyczny
materiał średniej grubości i anatomiczne wzmocnienia
chronią przed uderzeniami i mikrourazami, wywierając
jednocześnie działanie relaksujące. Ze względu na
wykorzystane materiały skarpety nadają się na cieplejsze
pory roku.
Skład materiału:
60% Coolmax, 25% bawełna
12 % poliamid, 3% elastan
Norma: CE ryzyko minimalne
Kolor-model: szary - średniej długości.
Sposób pakowania: min. 3 pary z każdego
rozmiaru/koloru - opakowanie zbiorcze 90 par z każdego
rozmiaru.

01CTRIC

Ponožky mají tři důležité vlastnosti: Amicor Plus antibakteriální, která snižuje tvorbu zápachu, dále použití
Kevlaru v místech vyššího opotřebení (prsty a pata) a
zvláštní formaanatomické pletení (ponožka je pravá a
levá).Je možné používat ve všech obdobích v roce.
Složení materiálu:
50% bavlna,15% Amicor Plus,15% polyamid,10%
elastomer
8% Kevlar
2% elastan
Norma: CE minimální rizika
Barva: šedá / černá , délka střední.
Balení: min. 3 páry od velikosti

01CTRIC

Skarpety posiadają trzy ważne cechy: Antybakteryjny
system Amicor Plus, który redukuje tworzenie się
przykrych zapachów, system Kevlar, który wzmacnia
strefy najbardziej podatne na otarcia (czubek oraz piętę)
i specjalny kształt
anatomiczny (jeden but DX, drugi SX). Skarpety średniej
długości. Można używać ich przez okrągły rok.
Skład materiału:
50% bawełna, 15% Amicor Plus,
15% poliamid, 10% elastomer,
8% Kevlar, 2% elastan
Norma: CE ryzyko minimalne
Kolor-model: szary/czarny z żółtymi wstawkami średnia długość
Sposób pakowania: min. 3 pary z każdego rozmiaru/
koloru - opakowanie zbiorcze 120 par z każdego
rozmiaru.
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01CCURL

Punčochy vhodné pro použití v chladných klimatech;
zesílení a elastičnost usnadňují použití také s pevnou
těžkou obuví. Bavlna a Coolmax (DUPONT), které
zajišťují výstup potu směrem ven, udržují uvnitř nohy
ideální mikroklima.
Složení látky
42% Coolmax
40% Bavlna
11% Polyamid
7% Elastická složka
Norma: ES (CE) s minimálními riziky
Barva-délka: Šedá - dlouhé.
Balení: min. 3 páry pro velikost/barvu - balení 72 párů
pro velikost

01CCURL

Skarpety przeznaczone do użytkowania w chłodnym
klimacie; wzmocnienia i elastyczne elementy
umożliwiają wykorzystanie również z ciężkim i
sztywnym obuwiem. Bawełna i Coolmax (Dupont)
umożliwiają odprowadzenie potu na zewnątrz oraz
utrzymują odpowiedni mikroklimat wokół stopy.
Skład materiału:
42% Coolmax
40% bawełna
11 % poliamid
7% elastan
Norma: CE ryzyko minimalne
Kolor-model: szary - długa.
Sposób pakowania: min. 3 pary z każdego
rozmiaru/koloru - opakowanie zbiorcze 72 pary z
każdego rozmiaru.

01CBIAL

Tento výrobek působí rozhodně sportovním vzhledem
díky anatomické struktuře a trubkovým vložkám a
gumám rozmístěným na chodidlech, kotnících a nohou.
Prodyšná a termoregulační látka syntetický flauš
Tactel Multisoft zaručuje konstantní mikroklima,
ideální i v případě nejchladnějších podnebí.
Složení látky
100% antibakteriální Tactel.
Norma: ES (CE) s minimálními riziky
Barva-délka: černá s šedými vložkami - dlouhé.
Balení: min. 3 páry pro velikost/barvu - balení 45 párů
pro velikost

WINTER

HOCKEY

01CHOCL

Mimořádně vzácná vlna merinos umožňuje udržovat
tělesné teplo a zabránit hromadění vlhkosti, a to i
při mimořádně nízkých teplotách. Punčochy jsou
průmyslově předeprané a přirozeně antibakteriální.
Anatomická zesílení, šlapka s vysokou hustotou a
protistresové okraje zajišťují příjemný komfort.
Složení látky
90% Vlna merinos
10% Polyamid
Norma: ES (CE) s minimálními riziky
Barva-délka: Šedá - dlouhé.
Balení: min. 3 páry pro velikost/barvu - balení 48 párů
pro velikost
© 2014 INDUSTRIAL STARTER

XL

35-38
39-42
43-46
47-50
* Vel. S 35-38 jsou uzpůsobené pro ženy
* Rozm. S 35-38 damski

01CBIAL

Jest to model o zdecydowanie sportowym charakterze,
uzyskanym dzięki anatomicznemu
kształtowi oraz wypukłym i elastycznym wstawkom
wzdłuż stopy, kostki i łydki. Polarowy materiał Tactel
Multisoft, przepuszczający powietrze i posiadający
właściwości termoregulacyjne, utrzymuje
stały mikroklimat, komfortowy nawet w bardzo niskich
temperaturach.
Skład materiału:
100% Tactel antybakteryjny.
Norma: CE ryzyko minimalne
Kolor-model: czarny z szarymi wstawkami - długa.
Sposób pakowania: min. 3 pary z każdego
rozmiaru/koloru - opakowanie zbiorcze 48 par z
każdego rozmiaru.

WINTER

CARVING

01CHOCL

Najszlachetniejsza wełny merynosa pozwala na
utrzymanie właściwej ciepłoty ciała i wyeliminowanie
gromadzenia się wilgoci również w niskich
temperaturach. Skarpeta została fabrycznie
zdekatyzowana
i posiada naturalne właściwości antybakteryjne.
Anatomiczne wzmocnienia, podeszwa o dużej gęstości
i bezuciskowe ściągacze zapewniają wysoki komfort
użytkowania.
Skład materiału:
90% wełna merynosa
10% poliamid
Norma: CE ryzyko minimalne
Kolor-model: szary-długa.
Sposób pakowania: min. 3 pary z każdego
rozmiaru/koloru - opakowanie zbiorcze 48
par z każdego rozmiaru.

01CCARL

Technické punčochy, ve kterých jsou smíšené různé
materiály s cílem zajistit ochranu pro ty, kteří pracují v
nejchladnějších klimatech. Elastický pás zabraňující
torzi, zesílení a šlapka tlumící došlápnutí z nich činí
ideální výrobek také pro sportovní použití.
Složení látky
35% Vlna
30% Akryl
20% Bavlna
15% Polyamid
Norma: ES (CE) s minimálními riziky
Barva-délka: Šedá - dlouhé.
Balení: min. 3 páry pro velikost/barvu - balení 72 párů
pro velikost

01CCARL

Skarpeta robocza wykonana z mieszanych materiałów,
co zapewnia doskonałą ochronę w szczególnie niskich
temperaturach. Elastyczna opaska zapobiegająca
skręceniom, odpowiednie wzmocnienia oraz podeszwa
pochłaniająca wstrząsy sprawiają, że produkt może być
używany również do celów sportowych.
Skład materiału:
35% wełna
30% akryl
20% bawełna
15% poliamid
Norma: CE ryzyko minimalne
Kolor-model: szary-długa.
Sposób pakowania: min. 3 pary z każdego
rozmiaru/koloru - opakowanie zbiorcze 72 pary z
każdego rozmiaru.
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NEPROMOKAVÉ POLYURETAN ODĚVY TOP KVALITA
ODZIEŻ NIEPRZEMAKALNA POLIURETANOWA WYSOKIEJ JAKOŚCI

LLUVIA

00129 PLÁŠŤ LLUVIA

(barva 020 zelená)
CE MINIMÁLNÍ RIZIKA
Kapuce v límci, větrání přes záda, zapínání
na plastový uzávěr, nastavitelná šířka
spodní délky, dvě kapsy s patkama.
Materiál: PU/PVC/polyester
Velikosti: M-L-XL-XXL
Barva: zelená
Balení: 10 kusů v kartonu

00129 KURTKA

LLUVIA
POLIURETAN
(kolor: 020 zielony)
CE MINIMALNE RYZYKO
Kaptur złożony w kołnierzu,
wentylacja na plecach,
zapięcie na zamek z listewką
kryjącą na napy, szerokość
dolnej długości rękawa
regulowana na napy, dwie
kieszenie z klapami.
Materiał:

PU/PCV/Poliester

Rozmiar: M-L-XL-XXL
Kolor: zielony
Opakowanie:
10 sztuk w kartonie.

00239 KALHOTY

LLUVIA
CE MINIMÁLNÍ RIZIKA
Barva: zelená

00239 SPODNIE LLUVIA

00209 KOMPLET BLŮZA
KALHOTY LLUVIA
(Barva: 020 zelená, 040
modrá)
CE MINIMÁLNÍ RIZIKA
Blůza: Kapuce složená v límci,
větrání přes záda, zapínání na
uzávěr s krycí manžetou na
druky, nastavitelná šíře spodní
délky rukávů na druky, dvě
kapsy s patkami.
Kalhoty: stažené v pase do
gumy, funkční přední zapínání
na druk.
Materiál: PU/PVC/poly
Velikost: M-L-XL-XXL
Barva: zelená, modrá
Balení: 10 kusů v kartonu

00209 KOMPLET KURTKA
I SPODNIE LLUVIA
POLIURETAN
(kolor: 020 zielony,
040 niebieski, 010 żółty)
CE MINIMALNE RYZYKO
Kurtka: Kaptur złożony w
kołnierzu, wentylacja na plecach,
zapięcie na zamek z listewką
kryjącą na napy, szerokość dolnej
długości rękawa regulowana na
napy, dwie kieszenie z klapami.
Spodnie: ściągane w pasie
na gumę, przednie zapięcie
funkcyjne na napę.
Materiał:PU/PCV/Poliester
Rozmiar: M-L-XL-XXL
Kolor: niebieski, zielony, żółty
Opakowanie:
10 sztuk w kartonie.

POLIURETAN
(kolor: 020 zielony)
CE MINIMALNE RYZYKO
ciągane w pasie na gumę,
przednie zapięcie funkcyjne
na napę.
Materiał:PU/PCV/Poliester
Rozmiar: M-L-XL-XXL
Kolor: zielony
Opakowanie:
10 sztuk w kartonie.

04632 KOMPLET BLŮZA A KALHOTY AV
04632 KOMPLET BLUZA I SPODNIE
ODBLASKOWE
str. 46
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STORMY
00208 STORMY

(010 žlutá, 020 zelená)
CE minimální rizika
Novinka, nové oblečení (bundy kalhoty a více)
Pláštěnka na míru “.
Soft nerecyklovaný, trvanlivý a skutečně
vodotěsný. Tepelně svařované švy s dvojitým spojem proti
protržení.Bunda se dvěma kapsami s patkou vodotěsné;
kalhoty s vodotěsnou kapsou s patkou a pružnou gumou
v pase.
Baleno v sáčku
Složení: 75% nerecyklovaného PVC, 25% polyester
Velikosti: M až XXL
Barva: zelená nebo žlutá
Balení: 10 v kartonu

00208 STORMY

“Jak

Ć”
ALITSTYYL		
U
I JAKOŚ
Q
P
O
T AWDZONY

„SPR

• PVC není recyklované 380 g/m2
• Dvojité tepelné svařování
• Ochrana proti vodě kapsy s
patkama
• Elastický pas a šňůrka v pase
• velká kapsa na noze
• V praktické tašce
• PVC nie poddawane recyklingowi 380 g/m2
• Podwójne klejone szwy
• Obszerne rozmiary
• Wodoodporne kieszenie
• Elastyczne w pasie
• Duża kieszeń na nogawce
• W praktycznej torbie
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(010 żółty, 020 zielony)
CE ryzyko minimalne
Zupełnie nowy zestaw przeciwdeszczowy (kurtka
+ spodnie), sprawdzony styl i jakość! Miękki z PCV
nie poddawanemu recyklingowi oraz z naprawdę
wodoodpornej tkaniny. Podwójne klejone szwy. Dwie
kieszenie na kurtce zakryte wodoodpornymi klapkami.
Spodnie z kieszenią zakrytą wodoodporną klapką,
elastyczne i ściągane z pasie.
Materiał: 75% PVC, 25% poliester
Rozmiar: od M do XXL
Kolor: zielony, żółty
Pakowanie: 10 kompletów w kartonie

ALITělAal 		
V
K
P
O
T se kdysi d ”
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POLY/PVC
KLASICKÉ NEPROMOKAVÉ ODĚVY POLY/PVC
TRADYCYJNA ODZIEŻ NIEPRZEMAKALNA (POLIESTER/PVC)
01700 KOMPLET BLŮZA KALHOTY

(Barva: 010 žlutá, 020 zelená, 040 modrá, 031 oranžová
fluorescentní)
CE MINIMÁLNÍ RIZIKA
Blůza: Kapuce složená v límci, větrání přes záda,
zapínání na uzávěr s krycí manžetou na druky.
Nastavitelná šíře spodní délky rukávu, dvě kapsy
s patkami.
Kalhoty: stažené v pase do gumy, funkční přední
zapínání na druk, dvě boční kapsy bez váčků na ruce. Vše
v praktické tašce na uzávěr.
Materiál: Nylon, PVC, podložené švy proti promoknutí
Velikost: S-M-L-XL-XXL
Barva: zelená - modrá - žlutá - oranžová fluorescentní
s reflexními pásky
Balení: 10 kusů v kartonu

01700 komplet bluza i spodnie

Poliester/PVC
(kolor: 010 żółty, 020 zielony, 040 niebieski)
CE MINIMALNE RYZYKO
Kurtka: Kaptur złożony w kołnierzu,
wentylacja na plecach, zapięcie na zamek
z listewką kryjącą na napy. Regulowana
szerokość dolnej długości rękawa, dwie
kieszenie z klapami.
Spodnie: ściągane w pasie na gumę, przednie
zapięcie funkcyjne na napę, dwie kieszenie
ręce. Wszystko w praktycznej torbie na zamek.
Materiał:poliester pokryty PVC, klejone szwy
Rozmiar: S-M-L-XL-XXL-3XL
Kolor: zielony - niebieski - żółty
Opakowanie:
10 sztuk w kartonie.

01702 PLÁŠŤ

(Barvy: 020 zelená, 040 modrá)
CE MINIMÁLNÍ RIZIKA
v límci, větrání přes záda, zapínání
na uzávěr s krycí manžetou na druky.
Nastavitelná šíře spodní délky rukávu,
dvě kapsy s patkami. Vše v praktické
tašce na uzávěr.
Materiál: Nylon, PVC, podložené švy
proti promoknutí
Velikost: S-M-L-XL-XXL
Barva: zelená, modrá
Balení: 10 kusů v kartonu

01702 płaszcz

Poliester/PVC
(kolor: 010 żółty, 020 zielony, 040 niebieski)
CE MINIMALNE RYZYKO
Kaptur w kołnierzu, wentylacja na plecach,
zapięcie na zamek z listewką kryjącą na napy.
Regulowana szerokość dolnej długości rękawa,
dwie kieszenie z patkami. Wszystko w praktycznej
torbie na zamek. Szwy podklejone taśmą.
Materiał:poliester pokryty PVC, klejone szwy
Rozmiar: S-M-L-XL-XXL
Kolor: zielony - niebieski - żółty
Opakowanie:
10 sztuk w kartonie.

01735 NÁVLEKY NA NOHAVICE

(Barva: 020 zelená)
CE MINIMÁLNÍ RIZIKA
Návleky do pasu s nastavitelným opaskem.
Materiál: Nylon, PVC, podložené švy proti
promoknutí
Velikost: L - XL
Barva: zelená
Balení: 50 kusů v kartonu

01730 KALHOTY SPORT

(Barva: 020 zelená, 040 modrá)
CE MINIMÁLNÍ RIZIKA
Guma v pase, dvě boční kapsy bez
váčků na ruce, druky na stažení na
nohavicích.
Materiál: nylon s PVC zátěrem,
přelepené švy
Velikost: S-M-L-XL-XXL
Barva: zelená, modrá
Balení: 40 ks v balení

01730 spodnie SPORT

Poliester/PVC
(kolor: 020 zielony, 040 niebieski)
CE MINIMALNE RYZYKO
Guma w pasie, dwie kieszenie boczne, napy ściągające na nogawkach.
Materiał:poliester
pokryty PVC, klejone szwy
Rozmiar: S-M-L-XL-XXL
Kolor: zielony - niebieski
Opakowanie: 40 sztuk w kartonie.

01510 PONČO

(Barva: 020 zelená)
CE MINIMÁLNÍ RIZIKA
poskládané do ledvinky,
Materiál: Nylon, PVC,
podložené švy proti promoknutí
Velikost: univerzální
Barva: zelená
Balení: 25 kusů v kartonu

01510 PONCzO

Poliester/PVC
(kolor : 020 zielony)
CE MINIMALNE RYZYKO
Ponczo z guzikami po bokach. Składane
w saszetce zapinanej na zamek błyskawiczny z elastycznym paskiem.
Materiał:poliester pokryty PVC,
klejone szwy
Rozmiar: uniwersalny
Kolor: zielony
Opakowanie:
25 sztuk w kartonie.

01700 KOMPLET BLŮZA KALHOTY
stz. 46

01700 komplet bluza i spodnie
str. 46

01735 nogawki przeciwdeszczowe
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Poliester/PVC
(kolor 020 zielony)
CE MINIMALNE RYZYKO
Nakładki do pasa z regulowanym paskiem.
Materiał:poliester pokryty PVC, klejone szwy
Rozmiar: L-XL
Kolor: zielony
Opakowanie:
50 sztuk w kartonie.
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PVC (PVC/PO
KLASICKÉ NEPROMOKAVÉ ODĚVY PVC/POLY/PVC
LY/PVC)
TRADYCYJNA ODZIEŻ WODOODPORNA PVC (PVC/POLY/PVC)
00205 KOMPLET BLŮZA KALHOTY

(Barva: 010 žlutá, 020 zelená, 031 oranžová
fluorescentní)
CE MINIMÁLNÍ RIZIKA
Blůza: U krku kapuce, větrání přes záda, zapínání
na uzávěr s krycí manžetou na druky.
Nastavitelná šíře spodní délky rukávu, dvě kapsy
s patkami.
Kalhoty: stažené v pase do gumy, funkční přední
zapínání na druk, dvě boční kapsy bez váčků
na ruce.
Materiál: PVC/polyester, PVC
Velikost: M-L-XL-XXL - XXXL
Barva: zelená, žlutá, oranžová fluorescentní
Balení: 10 kusů v kartonu

00205 KOMPLET KURTKA I SPODNIE

PVC/Poliester/PVC
(kolor: 020 zielony, 010 żółty, 031 pomarańczowy
fluorescencyjny)
CE MINIMALNE RYZYKO
Kurtka: Kaptur przy szyi, wentylacja na plecach, zapięcie na zamek z listewką kryjącą na
napy. Regulowana szerokość dolnej długości
rękawa, dwie kieszenie z klapami.
Spodnie: ściągane w pasie na gumę, przednie zapięcie
funkcyjne na napę, dwie kieszenie boczne.
Materiał: PVC/Poliester/powlekane PVC
Rozmiar: M-L-XL-XXL-3XL
Kolor: zielony, żółty, pomarańczowy
fluorescencyjny
Opakowanie:
10 sztuk w kartonie.

00105 PLÁŠŤ

(Barvy: 010 žlutá, 020 zelená, 031
oranžová fluorescentní)
CE MINIMÁLNÍ RIZIKA
U krku kapuce, větrání přes záda,
dvojitá přední lišta, zapínání na druky,
nastavitelná šíře spodní délky rukávu,
dvě kapsy s patkami.
Materiál: PVC/polyester, PVC
Velikost: M-L-XL-XXL - XXXL
Barva: zelená, žlutá, oranžová
fluorescentní
Balení: 10 kusů v kartonu

00231 KALHOTY

(Barva: 020 zelená)
CE MINIMÁLNÍ RIZIKA
Kalhoty: stažené v pase do gumy, funkční
přední zapínání na druk, dvě boční kapsy bez
váčků na ruce.
Materiál: PVC/polyester, PVC
Velikost: S-M-L-XL-XXL - XXXL
Barva: zelená
Balení: 20 kusů v kartonu

00231 SPODNIE

00105 PŁASZCZ PRZECIW-

00375 KLOBOUK NORTH WEST

00235 KALHOTY S NÁPRSENKOU

00375 CZAPKA NORTH WEST

00235 spodnie przeciwdeszczowe

PVC / POLIESTER / PVC
(020 kolor zielony)
CE minimalne ryzyko
elastyczny pas, przednia kieszeń
Skład: PVC / poliester / PVC
Rozmiary: S-M-L-XL-XXL-3XL
Kolory: zielony
Opakowanie: 20 sztuk.

(Barva: 020 zelená, 010 žlutá)
CE MINIMÁLNÍ RIZIKA
Podbradní pásek.
Materiál: PVC/polyester/PVC
Velikost: Univerzální
Barva: zelená, žlutá
Balení: 50 ks v kartonu

(Barva: 020 zelená)
CE MINIMÁLNÍ RIZIKA
Kalhoty: funkční přední zapínání na druk,
nastavitelné elastické šle.
Materiál: PVC/polyester, PVC
Velikost: S-M-L-XL-XXL
Barva: zelená
Balení: 20 kusů v kartonu
PVC/Poliester/PVC
(kolor 020 zielony)
CE
MINIMALNE RYZYKO
Spodnie: przednie zapięcie funkcyjne na
napę, regulowane szelki elastyczne.
Materiał:PVC/Poliester/powlekane PVC
Rozmiar: S-M-L-XL-XXL
Kolor: zielony
Opakowanie:
20 sztuk w kartonie.
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PVC / poliester / PVC
(kolory: zielony 020 żółty 010)
CE minimalne ryzyko
Z paskiem podbródkowym.
Skład: PVC / poliester / PVC
Rozmiar: uniwersalny
Kolor: zielony, żółty
Opakowanie: 50 szt.

DESZCZOWY
PVC/Poliester/PVC
(kolor: 010 żółty, 020 zielony, 031
pomarańczowy fluorescencyjny)
CE MINIMALNE RYZYKO
Kaptur przy szyi,
wentylacja na plecach,
podwójna listwa przednia,
zapięcie na napy,
regulowana szerokość dolnej długości
rękawa, dwie kieszenie z klapami.
Materiał:PVC/Poliester/ powlekane
PVC
Rozmiar: M-L-XL-XXL-3XL
Kolor: niebieski, zielony,
pomarańczowy fluorescencyjny
Opakowanie:
10 sztuk w kartonie.
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S touto novou řadou značky Issa s ohledem na řadu obuvi “Klasik” přichází
PU podešev která je oceňována pro svou univerzálnost použití a vynikající
protiskluzovou úpravu. Je určena především pro průmysl a pro uživatele,
kteří hledají “základní požadavky”, ale i pohodlí a bezpečnost. Moderní
design a všechny charakteristické vlastnosti podešve Issa Industry.

35100 JUCAR
EN ISO 20345 S1P SRC

STEEL

36 - 48

35110 TURIA
EN ISO 20345 S1P SRC

36 - 39 = 5, 46 - 48 = 5, 40 - 45 = 10

36100 LAMBRO
EN ISO 20345 S3 SRC

STEEL

STEEL

36 - 48

36 - 39 = 5, 46 - 48 = 5, 40 - 45 = 10
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STEEL

36 - 48
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36 - 48

36 - 39 = 5, 46 - 48 = 5, 40 - 45 = 10

STEEL

STEEL

36 - 48

36 - 39 = 5, 46 - 48 = 5, 40 - 45 = 10

36115 SILE
EN ISO 20345 S3 SRC
TEXTILE

TEXTILE

COMPOSITE

COMPOSITE

36 - 39 = 5, 46 - 48 = 5, 40 - 45 = 10

TEXTILE COMPOSITE 36 - 48

36 - 39 = 5, 46 - 48 = 5, 40 - 45 = 10

36180 ODER
EN ISO 20345 S3 SRC CI

36150 YUKON
EN ISO 20345 S3 SRC

STEEL

STEEL

36110 BRENTA
EN ISO 20345 S3 SRC

36112 PIAVE
EN ISO 20345 S3 SRC

TEXTILE COMPOSITE 36 - 48

STEEL

5

STEEL

STEEL

36 - 48

5
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STEEL

Przedstawiamy nową linię klasycznego obuwia ochronnego. Zaprojektowana
z myślą o pracy w przemyśle oraz dla użytkowników poszukujących obuwia
typu “basic”, ale spełniającego funkcje ochronne oraz komfortowe. Innowacyjna podeszwa z dwuwarstwowego PU o rożnej gęstości, zapewnia doskonałą ochronę przed poślizgiem. Nowoczesny design i wysoka oddychalność
dopełniają nową linię marki ISSA.

ISSA
FIRST

Tato nová řada obuvi Issa má vynikající poměr kvalita / cena ,
použito vynikajících materiálů díky kterým je odolnější. PU dual
density podrážka zajišťuje vynikající stabilitu a přilnavost.
Použití ocelové špičky a planžety , nesnižuje stupeň ochrany a
pouze ovlivňuje v omezené míře celkovou hmotnost boty .
Nowa gama obuwia ISSA charakteryzuje się świetną jakością
i ceną. Produkty stworzone są z materiałów o bardzo dobrej
wytrzymałości. Podeszwa z dwuwarstwowego PU zapewnia
znakomitą stabilność i przyczepność nawet na dworze. Zastosowanie stali w podnosku oraz we wkładce antyprzebiciowej, absolutnie nie zmniejsza poziomu ochrony i ma niewielki wpływ
na całkowitą wagę obuwia.

06893N SPARTA
EN ISO 20345 S1P SRC

STEEL

STEEL

38 - 47

06897N ATENE
EN ISO 20345 S1P SRC

5
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48027 SANTIAGO
EN ISO 20345 S1P SRC

STEEL

STEEL

38 - 47

STEEL

STEEL

38 - 47

5

42195N NEW MARATHON
EN ISO 20345 S1P SRC

5

STEEL

STEEL

38 - 47

5
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®

Max500 Tato obuv je oblíbená těmi, kteří hledají u
bezpečnostních bot lehkost a pružnost. Tenká Pu podešev,
podobnost “ tenisky “ U těchto produktů jsou díky použitým
materiálům zachovány všechny vlastnosti bezpečné obuvi.

41600 CAESAR
EN ISO 20345 S3 SRC

MAX.

490 g

Linia Max500 przeznaczona jest dla tych, którzy w obuwiu
ochronnym poszukują lekkości i elastyczności. Cienka
podeszwa z PU powoduje, że produkty mają sportowy wygląd
typu “sneakers”, zapewniając jednocześnie właściwości
ochronne i doskonałe materiały.

41610 MADISON
EN ISO 20345 S3 SRC

MAX.

550 g

velikost/rozmiar 42

TEXTILE COMPOSITE 38 - 47 ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE

5

41900 SPORT
EN ISO 20345 S1P SRC

velikost/rozmiar 42

TEXTILE COMPOSITE 36 - 47 ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE

MAX.

470 g

41630 SNOW
EN ISO 20345 S2 SRC

5

®

MAX.

400 g

WHITE

velikost/rozmiar 42

velikost/rozmiar 42

FOOD
INDUSTRY

5

41700 GIBSON
EN ISO 20345 S1P SRC

YES

MAX.

450 g
velikost/rozmiar 42

TEXTILE COMPOSITE 36 - 47 ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE

5

41220 PORTLAND
EN ISO 20345 S1P SRC

COMPOSITE 35 - 47 ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE

41710 TANAMI
EN ISO 20345
S1P SRC

TEXTILE COMPOSITE 36 - 47 ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE

MAX.

490 g

5

MAX.

470 g
velikost/rozmiar 42

5

41300 MIAMI
EN ISO 20345 S1P SRC

MAX.

450 g
velikost/rozmiar 42

velikost/rozmiar 42

TEXTILE COMPOSITE 36 - 47 ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE

66

www.industrialstarter.com

5

TEXTILE COMPOSITE 36 - 47 ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE

5

© 2014 INDUSTRIAL STARTER

TEXTILE COMPOSITE 36 - 47 ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE

ISSA
ENERGY
68300N FOX
EN ISO 20345 S1P SRC

68305N FOX
EN ISO 20345 S1P SRC

Tato skupina obuvi se vyznačuje přímým nástřikem podešve TPU což
umožňuje získat maximální úroveň pevnosti. Torzní vložka TPU proti
vymnknutí nohy a ochraně nohy při zvýšeném působení energie
nebo v přítomnosti nepravidelné půdy. Svršek obuvi v moderním
designu, je vyroben z vysoce kvalitní kůže.

MAX.

590 g

68315N CAMEL
EN ISO 20345 S1P SRC

Linia ISSA ENERGY charakteryzuje się wykorzystaniem
podeszwy z dwuwarstwowego PU o rożnej gęstości,
maksymalną wytrzymałością, doskonałą przyczepnością,
wkładką TPU i wkładką antywstrząsową. Świetnie sprawdza
się przy pracach wykonywanych na zewnątrz. Cholewy mają
oryginalny design i są wykonane ze skóry wysokiej klasy.

68310N CAMEL
EN ISO 20345 S1P SRC

velikost/rozmiar 42

TEXTILE COMPOSITE

TPU FLEX

38 - 47

5

68500 BULL
EN ISO 20345 S3 SRC

580 g

TPU FLEX

38 - 47

5

68500W BULL ZIMNÍ
EN ISO 20345 S3 CI SRC

MAX.

665 g

velikost/rozmiar 42

TEXTILE COMPOSITE

TPU FLEX

38 - 47

5

68210N KITE
EN ISO 20345 S3 SRC

velikost/rozmiar 42

TEXTILE COMPOSITE

MAX.

590 g

TPU FLEX

38 - 47

5

68200N FALCON
EN ISO 20345 S3 SRC

MAX.

640 g

velikost/rozmiar 42

TEXTILE COMPOSITE

TPU FLEX

38 - 47

5

68200ME FALCON MEMBRANE
EN ISO 20345 S3 SRC

( 040 barva modrá )
Vysoká obuv z nepromokavé vrchní části nubuk , podrážka s přímým nástřikem
proti kroucení . Drážky v podrážce , doporučuje se používat pro venkovní práce .
Bota je vybavena membránou , aby se minimalizovala infiltrace vody z venku .
Složení : PVC potažený polyester Pongee .
Velikosti : 38-47
Balení : 5 ks

© 2014 INDUSTRIAL STARTER

(040 kolor brązowy)
Trzewiki z cholewą wykonaną z wodoodpornego nubuku, podeszwa z dwuwarstwowego PU o rożnej gęstości z TPU i wkładką antywstrząsową. Podeszwa
karbowana. Obuwie rekomendowane do prac na powietrzu.Buty wyposażone w
membranę, która ma na celu zminimalizowanie przenikania wody z zewnątrz.
Skład: poliester powlekany PVC
Rozmiary: 38 - 47
Opakowanie: 5 szt.

TEXTILE COMPOSITE

TPU FLEX

38 - 47

velikost/rozmiar 42

TEXTILE COMPOSITE

NEW

620g

velikost/rozmiar 42

TEXTILE COMPOSITE

MAX.

MAX.

TPU FLEX

38 - 47

5

MAX.

590 g
ANA
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B
M
velikost/rozmiar 42
E
M PROOF
R
WATE
RNA
O
P
D
O
WODO BRANA
MEM

5

ISSALINE

67

ISSA
REVOLUTION
Rewolucyjne obuwie ochronne typu “sneaker”.
Linia Issa Revolution charakteryzuje się nowoczesnym designem.
Patrząc na to obuwie nie możemy uwierzyć, że jest to obuwie
ochronne.
Gumowa podeszwa zapewnia doskonałą przyczepność i
ochronę przed poślizgiem. Elastyczność, lekkość i starannie
dobrane materiały są domeną tej marki, co sprawia, że jest ona
nieporównywalna do innych.

41800 BOSTON
EN ISO 20345 S1P SRC HRO

MAX.

545 g

41810 DETROIT
EN ISO 20345 S1P SRC HRO

MAX.

575 g

velikost/rozmiar 42

TEXTILE COMPOSITE TPU FLEX METAL FREE

38 - 47

5

41400N MANHATTAN
EN ISO 20345 S3 SRC HRO

velikost/rozmiar 42

TEXTILE COMPOSITE TPU FLEX METAL FREE

MAX.

560 g

38 - 47

5

41850 TUCSON
EN ISO 20345 S1P SRC HRO

MAX.

540 g

velikost/rozmiar 42

TEXTILE COMPOSITE TPU FLEX METAL FREE
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38 - 47

5

velikost/rozmiar 42

TEXTILE COMPOSITE TPU FLEX METAL FREE

38 - 47

5
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Bezpečnostní obuv se vzhledem tenisky.
Tato řada obuvi má moderní design, splňující zároveň všechny
požadavky pro bezpečnostní obuv.
Gumová podešev nabízí vysokou odolnost proti skluzu.
Flexibilita, lehkost a péče při výběru materiálů tohoto rozsahu,
vysvětluje, proč je řada Issa Revolution bezkonkurenční.

SPORT FOOTWEAR

06781N VENS

06780N PLOSE

NENÍ OOP NO SAFETY

NENÍ OOP NO SAFETY

ng
Restily

ng
Restily

MAX.

MAX.

315 g

395 g

velikost/rozmiar 42

ULTRA LIGHT

38 - 47

5

ULTRA LIGHT

06400 BLIZZY
No safety
06400

BLIZZY
Polstrované nepromokavé boty s vyjímatelnou
vnitřní částí pro lepší čištění.
Je možnost vložit i zimní vložku v chladnějším
období.
Poskytuje vynikající odolnost proti oděru a vlhku.
Ideální řešení pro bahnitou zem.
Složení: nylon svršek a podešev TPR
Barva: hnědá maskáčovina

velikost/rozmiar 42

06400

BLIZZY
Obuwie bez podnoska i wkładki antyprzebiciowej.
Obuwie pikowane wodoodporne z odczepianą
wewnętrzną częścią
w celu ułatwienia czyszczenia oraz do używania
również w letnich miesiącach. Wysoka odporność na
ścieranie, antypoślizgowa podeszwa,
nadaję się do użytkowania w powierzchniach
błotnych.
Materiał: cholewa: nylon; podeszwa : TPR
Kolor : zieleń-moro-czarny

38 - 47

5

BLIZZY

© 2014 INDUSTRIAL STARTER
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06310
KALOSZE PVC
CE minimalne ryzyko

06310
HOLÍNKY PVC
CE Minimální rizika

06301
HOLÍNKY PVC
CE Minimální rizika

Made in Italy

35 - 47

06301
KALOSZE PVC
CE minimalne ryzyko

Made in Italy

10

38 - 47

06313
HOLÍNKY PVC DÁMSKÉ
CE Minimální rizika
06313
KALOSZE DAMSKIE PVC
CE minimalne ryzyko

06314
HOLÍNKY PVC PÁNSKÉ
CE Minimální rizika
06314
KALOSZE MĘSKIE PVC
CE minimalne ryzyko

10

06305
GALOŠE PVC
CE Minimální rizika

06305
KALOSZE NISKIE PVC
CE ryzko minimalne

Made in Italy

Made in Italy

35 - 40

10

06320
ZATEPLENÉ HOLÍNKY PVC
EN ISO 20347 OB E CI SRC
06320
KALOSZE OCIEPLANE PVC EN ISO
20347:2004 +A1:2007(OB-E-CI-SRC)

39 - 47

70

6
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MAN

41 - 47

06400 BLIZZY
NENÍ OOP !
06400 BLIZZY
NO SAFETY

39 - 46

5

10

38 - 47

12

06350
RYBÁŘSKÉ HOLÍNKY PVC
CE Minimální rizika
06350
SPODNIO-BUTY WĘDKARSKIE PVC
CE minimalne ryzyko

06360
PRSAČKY PVC
CE Minimální rizika
06360
SPODNIO-BUTY WĘDKARSKIE PVC
CE minimalne ryzyko

Made in Italy

Made in Italy

38 - 47

10

39 - 47

8
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WOMAN

06315 ISSAGUM
Holínky NBR ( nitril- PVC )
EN ISO 20347:2012 04 FO SRC

06361
HOLÍNKY – PRSAČKY
S5
06361
BUTY OCHRONNE S5
DLA RYBAKÓW
FORT

06315 ISSAGUM
KALOSZE PVC NITRYL
EN ISO 20347:2012 04 FO SRC

Made in Italy

GUM

IssaFort S5 Certifikát na
holínky které jsou součástí
prsaček PVC .

Made in Italy

Certyfikowane
buty IssaFort S5
zostały połączone z
ogrodniczkami PVC .

38 - 47

6

STEEL

STEEL

38 - 47

1

06425 Holínky NBR ( nitril- PVC )
EN ISO 20345:2011 S5 SRC

FORT

06425 ISSA FORT NITRYLOWE KALOSZE
OCHRONNE
EN ISO 20345:2011 S5 SRC

Made in Italy

STEEL

STEEL

38 - 47

06351
RYBÁŘSKÉ HOLÍNKY
EN ISO 20345:2011 S5 SRC
06351
CERTYFIKOWANE WODERY S5
EN ISO 20345:2011 S5 SRC
FORT

06426 ISSA FORT
Holínky NBR ( nitril- PVC )
EN ISO 20345:2011 S4 SRC
06426 ISSA FORT
KALOSZE PVC NITRYL
EN ISO 20345:2011 S4 SRC

6

FORT

Made in Italy
CERTIFIKÁT S5Certifikát u
holínek S5 .

© 2014 INDUSTRIAL STARTER

Made in Italy

STEEL

Certyfikowane Wodery

36 - 47

6

STEEL

STEEL

38 - 47

1
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268000
GUMOVÉ HOLÍNKY
CE Minimální rizika
268000
Buty z naturalnej
gumy do wysokości
łydki
CE minimalne ryzyko

39 - 47

10

268005
GUMOVÉ HOLÍNKY
CE Minimální rizika
268005
Buty z naturalnej gumy do
wysokości łydki
CE minimalne ryzyko

39 - 47

10

By ITALBOOT

268100
GUMOVÉ HOLÍNKY
CE Minimální rizika
268100
Buty typu Wellington z
naturalnej gumy
CE minimalne ryzyko

39 - 47

10

268105
GUMOVÉ HOLÍNKY
CE Minimální rizika
268105
Buty typu Wellington z
naturalnej gumy
CE minimalne ryzyko

39 - 47

10

268020
GUMOVÉ HOLÍNKY
CE Minimální rizika

268120
GUMOVÉ HOLÍNKY
CE Minimální rizika

268020
Buty z naturalnej gumy do
wysokości łydki
CE minimalne ryzyko

268120
Buty typu Wellington z
naturalnej gumy
CE minimalne ryzyko

39 - 47

72

10
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39 - 47

10
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HOLÍNKY Z PŘÍRODNÍ PRYŽE
KALOSZE Z NATURALNEJ GUMY

HOLÍNKY Z PŘÍRODNÍ PRYŽE
KALOSZE Z NATURALNEJ GUMY

By ITALBOOT

268480
GUMOVÉ HOLÍNKY
CE Minimální rizika

268450
GUMOVÉ HOLÍNKYE
CE Minimální rizika

268480
Buty z naturalnej gumy do
wysokości łydki
CE minimalne ryzyko

268450
Buty typu Wellington z
naturalnej gumy
CE minimalne ryzyko

36 - 42

10

36 - 42

10

268490
GUMOVÉ HOLÍNKY
CE Minimální rizika

268400
GUMOVÉ HOLÍNKY
CE Minimální rizika

268490
Buty z naturalnej gumy do
wysokości łydki
CE minimalne ryzyko

268400
Buty typu Wellington z
naturalnej gumy
CE minimalne ryzyko

35- 42

10

268108
NEOPRENOVÉ HOLÍNKY
CE Minimální rizika

35 - 42

10

268150
GUMOVÉ RYBÁŘSKÉ HOLÍNKY
CE Minimální rizika

268150
Wodery z naturalnej gumy
CE minimalne ryzyko

268108
NEOPRENOWE BUTY TYPU
WELLINGTON
CE minimalne ryzyko

© 2014 INDUSTRIAL STARTER
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06990
STOP RAIN
EN ISO 20345:2011 SBH-A-E-P-FO-SRA
PVC nepromokavá obuv s ocelovou
špicí a stélkou , vroubkovaná
podešev.
Barva: černá
Nieprzemakalne obuwie
chroniące kostkę, wykonane z
PVC. Stalowy podnosek i wkładka
antyprzebiciowa. Podeszwa z
protektorem.

STEEL

40 - 47

6

06022
INGENIERO

06023
INGENIERO

Jen na vyžádání

Jen na vyžádání

Tylko na zamówienie

Tylko na zamówienie

Barva: černá

Barva: hnědá

Kolor: czarny

Kolor: brązowy

39 - 46

5

39 - 47

BOSCAIOLO1
EN 345-1 S3 HI CI HRO
EN 345-2 CLASS 2

P600P
SB+P+CI+E WRV+HRO
EN17249:2004

CLASS 2

CLASS 1

Telecí zesílená kůže odpuzující vodu.
Nitril pryžová podešev “ ROCK “
tepelně odolné (300°C). Certifikovaná
pro řezání řetězovou pilou.

OOP II kategorie. LESNÍK Telecí
zesílená kůže odpuzující vodu. Nitril
pryžová podešev “ ROCK “ tepelně
odolné (300°C). Certifikovaná pro
řezání řetězovou pilou.

74

STEEL

39 - 47

www.industrialstarter.com

* Dostępne wyłącznie na
zamówienie.

Obuwie ze skóry cielęcej licowej ze stalowym podnoskiem i stalową wkładką
antyprzebiciową. Chronią przed przecięciami piłą mechaniczną. Podwójna grubość skóry, podeszwa antypoślizgowa i
olejoodporna.wysokimi temperaturami.
Obuwie certyfikowane z odpornośćią na
przecięcia piłą mechaniczną.

Obuwie wykonane ze skóry cielęcej,
wodoodpornej skóry licowej. Gumowa
podeszwa nitrylowa “ROCCIA” z
odpornością na wysokie temperatury
(300°C). Odporność na przecięcia piłą
mechaniczną - obuwie certyfikowane.

STEEL

6

1

STEEL

STEEL

37 - 47

12
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STEEL

VLOŽKY DO OBUVI

Chcete-li dát kontinuitu projektu na ochranu nohou,
Industrial Starter našel technické řešení a obrátil se na italskou firmu Saluber,
specializující se na oblast stélek do obuvi pro sport, wellness a lékařské potřeby.
Saluber se zaměřil určitým projektem na bezpečnostní obuv, v centru projektu
stojí vynikající materiál: kůže. Žádný umělý produkt není stále schopen
přizpůsobit se typickým vlastnostem kůže, která podpoří přirozené pocení nohy,
udržující konstantní mikroklima a redukci pachu. Všechny stélky jsou vyráběny
výhradně v Itálii.
Industrial Starter szukał „niebanalnego” rozwiązania do wprowadzenia projektu z
zakresu ochrony stóp, przeznaczonego dla włoskiej firmy Saluber, specjalizującej
się w sporcie, wellnes oraz wkładkach medycznych. Z pomocą firmy Saluber,
stworzyliśmy specjalny projekt przeznaczony dla obuwia ochronnego, który
skupia się na niesamowitym materiale: skórze. Produkt nie jest sztuczny,
osiąga właściwości typowe dla skóry, naturalnie wspomagając oddychanie stopy, utrzymując stały mikroklimat i redukując nieprzyjemne
zapachy. Wszystkie wkładki wykonane są we Włoszech.

NÍ
KVALINT Ý
KOŽE IÁL
MATER
ity
Znakormiał:
e
mat A
SKÓR
438 DAILY

401 COMFORT

KOŽENÉ ANTISTATICKÉ VLOŽKY S AKTIVNÍM UHLÍM DO PRACOVNÍ OBUVI.

ANATOMICKÁ KOŽENÁ VLOŽKA DO PRACOVNÍ OBUVI

WKŁADKI DO BUTÓW OCHRONNYCH Z NATURALNEJ SKÓRY Z AKTYWNYM WĘGLEM

ANATOMICZNIE DOPASOWANA WKŁADKA Z NATURALNEJ SKÓRY DO BUTÓW OCHRONNYCH

Přírodní kožená stélka s aktivním uhlím pro
bezpečnostní obuv.Díky přirozené vlastnosti kůže
, odporuje pocení , zabraňuje zápachu a zajišťuje
hygienu a komfort v jakékoliv obuvi .
Velikosti: 36-47
Balení: 5 párů
Dzięki zastosowaniu naturalnych właściwości
skóry, wspomaga odprowadzanie potu,
zapobiega nieprzyjemnym zapachom,
zapewnia higienę i komfort w każdych butach.
Rozmiar: 36-47
Opakowanie: 5 par

463 THERMO

ESPOSOL

ANATOMICKÉ TERMO VLOŽKY S ČISTÉ VLNY DO PRACOVNÍ OBUVI

PANEL NA VLOŽKY DO OBUVI
DISPLAY

ANATOMICZNA WKŁADKA Z NATURALNEJ CZYSTEJ WEŁNY DO BUTÓW OCHRONNYCH

© 2014 INDUSTRIAL STARTER

Anatomická stélka z přírodní kůže do bezpečnostní
obuvi. Kožená stélka skutečně ( 1 ) , zajišťuje
správnou oporu nohy ( 3 ) , odpuzuje pocení a
zabraňuje zápachům díky membráně v aktivním
uhlí (2) . Tlumič ( 4 ), na patě nabízí skvělé výhody
pro ty, kteří musí zůstat v práci mnoho hodin na
nohou : 70 kg člověka na každém kroku pěšky na
zatížení 90kg . Velikosti: 36-47. Balení: 5 párů
Anatomiczna wkładka z naturalnej skóry,
zapewnia prawidłowe podparcie stopy, wspomaga
odprowadzanie potu i zapobiega brzydkim zapachom
dzięki aktywnej membranie węglowej. Amortyzator
na pięcie daje ogromne korzyści pracownikom, którzy
muszą pozostać w pracy, w pozycji stojącej przez
długi czas: osoba ważąca 70 kg przy każdym kroku
obciąża swoją stopę wagą 90 kg (równoważne 500
ton dziennie).
Rozmiar: 36-47 Opakowanie: 5 par

Anatomická stélka z čisté vlny pro bezpečnostní
obuvČistá vlna ( 1 ) spojená s vysokým obsahem
zajišťuje tepelný komfort a jemnost . Membrána
Poron ® ( 2 ) Vysoká elasticita posiluje tlumicí účinek
zadní části nohy ( 3 ) zajišťuje správné držení těla .
Tlumič ( 4 ), na patě nabízí skvělé výhody pro ty, kteří
musí zůstat v práci mnoho hodin na nohou : 70 kg
člověka na každém kroku pěšky na zátěž 90kg .
Velikosti: 36-47
Balení: 5 párů
Nowa czysta wełna połączona z powłoką izolacyjną,
zapewnia wysoki komfort termiczny i miękkość. Wysoka
elastyczność membrany Poron ® wzmacnia efekt
tłumienia wilgoci. Usztywnienie w tylnej części stopy
zapewnia właściwą postawę. Amortyzator na pięcie
daje ogromne korzyści pracownikom, którzy muszą
pozostać w pracy w pozycji stojącej przez długi czas:
osoba ważąca 70 kg przy każdym kroku obciąża swoją
stopę wagą 90 kg (równoważne 500 ton dziennie).
Rozmiar: 36-47
Opakowanie: 5 par

Praktický stojan na jednotlivě
balené vložky do obuvi .Pomocí
kódu, který je zobrazen C438 ,
C401 ,C463 lze vybrat požadovaný
typ vložek, které jsou jako půl pár
součástí stojanu.
Stojan dodáváme k vložkám do
obuvi zdarma při objednání všech
tří typů.
Wygodny ekspozytor uwidoczniający
wkładki.
Indywidualnie pakowane.
Zawiera tylko display.

ISSALINE
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07255

07365 WARM CATCH

07255

07365 WARM CATCH

Rękawice dziane z mieszanki
materiałowej, impregnowane lateksem
CE ryzyko minimalne
Rękawice z mieszanej dzianiny, dłoń impregnowana lateksem, grzbiet z wentylacją, zimowa
wkładka wewnętrzna.
Rozmiar: 8-9-10
Pakowanie: 120 par w kartonie

Rukavice do nízkých teplot,
potažené latexovou pěnu
poskytuje vynikající přilnavost.
Velikosti: 8,9 a 10
Barva: oranžová černá
Balení: 120 párů v kartonu

EN388 EN511
Rękawice zimowe z pianka lateksową, która
gwarantuje doskonałą przyczepność.
Rozmiar: 8, 9, 10
Kolor: pomarańczowo-czarny
Pakowanie: 120 par w kartonie
EN 388

EN 511

2231

X1X

07155

07165

07155

07165

RUKAVICE Z HOVĚZÍ KŮŽE S PODŠÍVKOU
CE MINIMÁLNÍ RIZIKA
(Barva 050 bílá) Dlaň a hřbet z Pieno Fiore,
vespod olemovaná, vnitřek podšitý flanelem,
s gumou na hřbetu.
Velikosti: 10
Barvy: bílá
Balení: 60 párů v jedné krabic
Rękawice skórzane
SKÓRA BYDLĘCA Z PODSZEWKĄ
CE ryzyko minimalne
(kolor 050 biały)
Cała dłoń i grzbiet z delikatnej skory licowej,
na brzegu oblamowanie, w całej rękawicy
flanelowa podszewka, na grzbiecie wszyta
gumka
Rozmiar: 10
Kolor: biały
Pakowanie: 60 par w kartonie.
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RUKAVICE Z HOVĚZÍ KŮŽE S VÝPLNÍ
CE MINIMÁLNÍ RIZIKA
(Barva 050 bílá) Dlaň a hřbet z Pieno Fiore,
vespod olemovaná, s gumou na hřbetu, s výplní
ze syntetické kožešiny.
Velikosti: 10
Barvy: bílá
Balení: 60 párů v jedné krabici
Rękawice skórzane
SKÓRA BYDLĘCA Z PODSZEWKĄ
CE ryzyko minimalne
(kolor 050 biały)
Cała dłoń z delikatnej skory licowej, elastycznej
na grzbiecie, tekstylne oblamowanie, podszewka ze sztucznego misia.
Rozmiar: 10
Kolor: biały
Pakowanie: 60 par w kartonie.
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RUKAVICE POLY/BAVLNA
NAPUŠTĚNÁ LATEXEM
CE MINIMÁLNÍ RIZIKA
Pletená rukavice s dlaní napuštěnou latexem,
vzdušný hřbet, zimní vnitřní plyšová výplň.
Velikosti: 8 - 9 - 10
Balení: 120 párů v jedné krabici

Tato již známá řada je sportovní alternativou rukavic kde je použit měkký ergonomický
materiál, který se běžně nepoužívá na výrobu rukavic k tradiční práci.Náš záměr byl
nabídnout rukavice i k činnostem ve volném čase,kde i tam je potřeba chránit ruce.
Ta seria jest alternatywą znanej już serii sportowej rękawic, które charakteryzuje
ergonomiczny, miękki materiał dalece odbiegający od tego tradycyjnie używanego na
co dzień w świecie pracy. Naszym zamiarem było zaoferowanie Państwu tych innowacji
przy utrzymaniu wysokiego poziomu jakości za doskonałą cenę. Rękawice Work&Sport
mogą więc być używane zarówno w trakcie spędzania wolnego czasu jak i podczas
zwykłych czynności przy pracy.

07203W Zimní LONG COMFORT

07326 STREET
07321
DISPLAY
WORK&SPORT

07323 RACE

07203 LONG COMFORT

07204 SOFT GRIP

II Cat.

07325 ARMY

07206 ISSA SHOCK

II Cat.
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II Cat.

07324 GARDEN
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Bavlněné oděvy EUROPA 100% bavlna
ODZIEŻ ROBOCZA EUROPA 100% BAWEŁNA

8045 E

8030 E

8035 E

8070 E

8100 E

78
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Tato řada oděvů představuje vynikající poměr mezi kvalitou a cenou. Oděvy jsou
vyrobeny s vědomím nabídnout esteticky dokonalý oděv u kterého jsou garantovány vlastnosti použitého materiálu 100% bavlny 250g: což je prodyšnost, pohodlnost a zároveň odolnost.

Ubrania z linii SHOT wykonane są ze 100% bawełny, z najlepszego jakościowo
materiału, który zapewnia swobodny przepływ powietrza i jest najzdrowszy dla
skóry. Gramatura 250 g pozwala na użytkowanie ubrań przez cały rok, szczególnie
w okresie pory letniej, ponieważ z łatwością rozwiązują one problemy typowe dla
odzieży z poliestru, czy innych tkanin syntetycznych. Każdy produkt wyposażony
jest w praktyczne kieszenie i wykończony jest kolorowymi wstawkami. Spodnie,
poza praktyczną kieszenią na telefon komórkowy, dysponują także kieszeniami na
nakolanniki.

8945

8946
8934

8935
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8930
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ŘADA ODĚVŮ STRETCH
Z ELASTICKÉHO MATERIÁLU
ZÁRUKA KOMFORTU.

maximum comfort
elasticized fabric

seria odzieży STRETCH
z elastycznego materiału
gwarancja komfortu

FIT

Materiál Stretch- oděv, který garantuje volnost a maximální pohodlí při práci
Charakteristika: Materiál je z elastické bavlny ISSAtech, náprsní kapsa na mobilní telefon je podšitá látkou
E-care, která absorbuje elektromagnetické vlny, FMV systém je použit pro prodyšnost těchto materiálů.
Nákoleníky WKR jsou z pevné nepromokavé látky, aby nedocházelo k promočení kolení části při klečení.
Materiał Stretch- odzież, która gwarantuje swobodę i maksymalny komfort podczas wykonywania pracy.
Charakterystyka: Materiał z elastycznej bawełny ISSAtech, na piersi kieszeń na telefon komórkowy podszyty
tkaniną E-care, która absorbuje promieniowanie elektromagnetyczne, system FMV zastosowany celem zapewnienia przepuszczalności (oddychania) materiału.
Nakolanniki WKR wykonane są z nieprzemakalnego materiału, tak aby nie dochodziło do przemoczenia kolan
w przypadku klękania.

STRETCH V BOXU

Produkty Stretch mohou být dodávány v boxu s
12 krabičkami nadružených velikostí.
Velikosti: S/1-M/2-L3-XL-3-2XL/2-3XL/1

SZEŚCIAN stretch

Produkty Stretch mogą być dostarczone w „kostce” , zawierającej 12 sztuk z produktu, posortowanych według następujących rozmiarów.
Rozmiary: S / 1 - M / L - 2 /3 - XL / 3 - 2XL /
2 - 3XL / 1

ESPOCUB
Otevírání nákolenic s
WKR

Kapsa na mobil
E-care

Dvojitá kapsa v kalhotách

System zapewniający
wentylację. FMVSystem

Otwierane nakolanniki
z WKR

Kieszeń na telefon
komórkowy
E-care

Podwójna kieszeń w
spodniach
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Výrobky byly zabaleny do praktického
průhledného závěsného sáčku, na němž
jsou uvedeny všechny vlastnosti výrobku.
Artykuły pakowane są w praktyczne
przezroczyste worki pokazujące wszystkie
cechy produktu.

Praktyczny kolumnowy ekspozytor może pomieścić
3„kostki„ 12 szt. każda; umożliwia to powieszenie wzorów
w kostkach tak, by klient mógł je zobaczyć. Pozwala to,
na wybranie odpowiedniego rozmiaru, za pomocą miar
umieszczonych na pudełku

© 2014 INDUSTRIAL STARTER

FMV systém větrání pod
paží. FMVSystem

Praktický stojan na prodejnu se třemi boxy po 12 kusech.
Z boční části háčky na uchycení vystavených vzorků.
Možnost výběru druhu zboží , dle vlastního uvážení.

www.industrialstarter.com

8730 Stretch

8731 Stretch

8730B

8731B

8730D “CUBO”

8731D “CUBO”

8730W Stretch
ZIMNÍ zimowe

8745 STRETCH

8731W Stretch
ZIMNÍ zimowe

8770 STRETCH

8735 STRETCH

08173 STRETCH

8745B
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8745D “CUBO”
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8024

JANY
(Barva 040 modrá, 020 zelená)
Kalhoty kapsáče, materiál 100% bavlna s
efektem bambusového vlákna, 260g. V pase
poutka, přes zadní díl pružinka.
Barva: modrá a zelená
Velikosti: od S-2XL
Balení: 10 kusů

8028 RAPTOR

Kalhoty vojenského střihu s mnoha kapsami na
zip.Dodávají se v kartonové krabici.
Materiál: 100% bavlna plátno
Barva: zelená
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL
Balení: 10 ks

8024 JANY

(kolor 040 niebieski, 020 zielony)
CE MINIMALNE RYZYKO
Spodnie z wieloma kieszeniami. 100 %
bawełny z efektem BAMBUS, 260 g/m2,
wykończenie stone washing. Wszyta guma
w pasie dla lepszego dopasowania.
Materiał: 100% bawełna

Faktura z
“efektem
BAMBUS”

ty
kalhoA
D
O
M
y
modn
fason

8028 spodnie RAPTOR

Spodnie w stylu militarnym z wieloma
zamkami i kieszeniami. Pakowane w
kartonowych pudełkach.
Materiał: 100% Bawełna
Kolor: zielony/szary
Rozmiar: S-3XL

8024B

8024D boxu

12 ks / szt
Velikosti / Rozmiary: S/1 - M/3 - L/3 - XL/3 - 2XL/2

8029N ZIP MASKÁČE

(Barva 014)
Kalhoty kapsáče z maskáčoviny, materiál
100% bavlna, 200g. V pase poutka, přes
zadní díl pružinka. Možnost oddělit
uzávěrem nohavice na bermudy.
Barva: maskáčová, šedá
Velikosti: od S-3XL
Balení: 10 kusů

8028

8028D

8029N NEW ZIP

(014 kolor moro)
Wielokieszeniowe spodnie zimowe z
flanelową podszewką.
Elastyczna talia dla lepszego komfortu.
200gr/m2
Skład: 100% bawełna

8028D

BOX s 12 krabičkami kalhot.
Box na spodnie RAPTOR
Produkty v boxech “ , který obsahuje 12 nejrůznějších produktů 12 par spodni w następujących rozmiarach:
podle tohoto rozdělení
S/1 M/2 L/3 XL/3 XXL/2 3XL/1 [szt]
Velikosti : S / 1 - M / 2 - L / 3 - XL / 3 - 2XL / 2 - 3XL / 1

8029NB

12 ks / szt
Velikosti / Rozmiary: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - 2XL/2 - 3XL/1
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8029ND BOXU

DISPLAY
ESPOCUB
Praktický stojan na prodejnu se třemi boxy po 12 kusech.
Z boční části háčky na uchycení vystavených vzorků.
Možnost výběru druhu zboží , dle vlastního uvážení.
Praktyczny kolumnowy ekspozytor może pomieścić
3„kostki„ 12 szt. każda; umożliwia to powieszenie wzorów
w kostkach tak, by klient mógł je zobaczyć. Pozwala to,
na wybranie odpowiedniego rozmiaru, za pomocą miar
umieszczonych na pudełku

maximum comfort
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elasticized fabric
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MARKETING
ISSA PANEL...
Vybavte si svůj regál v místě
prodeje.

Navrhujeme modulární systém, který umožňuje zobrazit produkty podle druhu vašeho prodeje. S málo
komponenty ( viz legenda ) smontujete lehce regály
které umožňují více řešení, na více kategorií výrobku.
Jako příklad nabízíme náhled na jednotlivé moduly.

Urządzania do punktów
sprzedaży.

Proponujemy modułowy system, który pozwala
na ekspozycję produktów.
Kilka elementów zmontowanych w inny sposób(patrz legenda), umożliwia wiele rozwiązań.

kód. / kod. SCHIENA
100 X h 225 cm

kód. / kod. 900600 KABINKA / PRZYMIERZALNIA
Rozměry / Wymiar: 95x90xh200 cm

kód. / kod. MENSOLA

kód. / kod. STAFFA

kód. / kod. TUBO

kód. / kod. GANCI
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kód. / kod. AT45
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MARKETING

ESPOCUB

Prázdný / Bez produktów

kód. / kod. DISP 5

09112

Prázdný / Bez produktów

07211V EXPO CATCH

07321

ESPOSOCKS

Prázdný / Bez produktów

Completo / Zawiera produkty

ESPOSHOES

ESPOSCARPE

BANNER01

SHOESBAG

MAN07

Prázdný / Bez produktów

Per linea MAX500
Dla linii MAX500

Baner z PVC s kovovými očky.
Rozměry 150 x 75 cm.

ESPOSOL

Prázdný / Bez produktów

PVC Banner z “oczkami”
Rozmiar: 150x75 cm
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Prázdný / Bez produktów

Prázdný / Bez produktów

Mały ekspozytor na okulary Bolle
Prázdný/Bez produktów
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OUTLET

Poptej speciální ceny na obchodním oddělení.
Ostatnie sztuki. O dostępność prosimy pytać w Biurze Obsługi Klienta.

04067 TRIBECA

04160 SAINT MORITZ
86
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04018 PUNCH

04070 PILOT BAVLNA

04517 LACCA
softshell

04005/070 VEGA
softshell

04080 EIGER

04718 SPRITZ
kolor czerwony

04095 QUEBEC

04078 TANO

04076 ALFA
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04068 TINO

OUTLET

04057 SENALES

04830 VERTIGO

04062 CANOVA

42100 BRONX
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01705/020
PANTALONE IMBOTTITO
SPODNIE NIEPRZEMAKALNE
kolor zielony

00105
CAPPOTTO IMPERMEABILE arancio 00205
COMPLETO PVC/POLY/PVC
PŁASZCZ PRZECIWDESZCZOWY
KOMPLET PVC/POLY-PVC
kolor pomarańczowy

04640
PARKA FLUO 1 CAT.
KURTKA ODBLASKOWA FLUO kat. I

04644N
GIACCONE A.V. EN471 giallo fluo
KURTKA ODBLASKOWA EN471
odblaskowa żółta

42110 BROOKLYN

04645/031
PARKA SUPER FLUO 1 CAT.
KURTKA ODBLASKOWA SUPER FLUO
odblaskowa pomarańczowa kat. I
ISSALINE
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Všechny fotky, ilustrace, barvy a technické
specifikace uvedené v tomto katalogu jsou
založeny na nejnovějších informacích Výrobky jsou k dispozici v době publikace.
INDUSTRIAL STARTER S.p.A. si vyhrazuje právoprovést změny kdykoliv bez předchozího
upozornění v článcích.
Fotky položek v tomto katalogu se mohou
lišit v barvě a reálné podobě a je třeba je
chápat pouze orientačně.
Názvy výrobků INDUSTRIAL STARTER S.p.A.
Nejsou vlastnictvím , slouží pouze k informačním účelům a nejsou předmětem schvalování ani doporučení.
INDUSTRIAL STARTER S.p.A. nepřebírá odpovědnost za výběr, výkon nebo použití těchto
výrobků se stejným názvem.
ISSA LINE a AKROBAT
jsou registrované značky
INDUSTRIAL STARTER S.p.A

Wszystkie zdjęcia, ilustracje, kolory i specyfikacje techniczne zawarte w tym katalogu
oparte są na najnowszych informacjach
dostępnych w czasie publikacji. INDUSTRIAL
STARTER S.p.A. zastrzega sobie prawo do
dokonywania zmian w dowolnym czasie bez
uprzedzenia.
Zdjęcia artykułów prezentowanych w katalogu mogą się różnić kolorem i szczegółami
od rzeczywistych i muszą być traktowane
wyłącznie orientacyjnie.
Nazwy produktów, których właścicielem
nie jest INDUSTRIAL STARTER S.p.A. mają
charakter wyłącznie informacyjny i nie są
reklamą ani rekomendacją.
INDUSTRIAL STARTER S.p.A. nie ponosi odpowiedzialność za wybór, wykonanie lub
korzystanie z tych produktów.
ISSA LINE i AKROBAT są zarejestrowanymi
znakami towarowymi przez
INDUSTRIAL STARTER S.p.A.
Inne nazwy produktów lub znaki towarowe
zarejestrowane, zamieszczone w tym katalogu, są znakami towarowymi właścicieli.
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Tutte le foto, le illustrazioni, i colori e le
specifiche tecniche contenute in questo
catalogo si basano sulle informazioni più
recenti sui prodotti disponibili al momento
della pubblicazione.
INDUSTRIAL STARTER S.p.A. si riserva
il diritto di apportare modifiche in
qualsiasi momento e senza preavviso alle
caratteristiche degli articoli.
Le immagini degli articoli rappresentati
in questo catalogo possono differire, nei
colori e nei dettagli dalla realtà e devono
intendersi puramente indicative.
La citazione di prodotti di cui
INDUSTRIAL STARTER S.p.A. non è
proprietaria è a solo scopo informativo e
non costituisce nè una convalida nè una
raccomandazione.
INDUSTRIAL STARTER S.p.A. non si assume
responsabilità per la scelta, le prestazioni o
l’utilizzo di tali prodotti.
ISSALINE® by
INDUSTRIAL STARTER S.p.A.
Altri nomi di prodotto o marchi registrati,
nominati su questo catalogo, sono registrati
dai rispettivi proprietari.
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Jiné značky v tomto katalogu
jsou registrovanými značkami
příslušných majitelů.

Je zakázána byť i částečná
reprodukce tohoto katalogu.
Nie można kopiować żadnej części tego
katalogu.
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