




Od roku 1988, odzież wspomagająca identyfikację wizualną James 
Harvest Sportswear odegrała czynną rolę w budowaniu ducha 
współpracy i spójnego profilu w tysiącach firm. Dzisiaj, odzież tej 
marki jest sprzedawana w 26 krajach na całym świecie. 

Projektowanie i tworzenie odzieży promocyjnej różni się 
znacznie od projektowania zwykłej odzieży. Bierzemy pod uwagę 
wiele dodatkowych szczegółów, które na pierwszy rzut oka nie są 
widoczne, drobiazgów o decydującym znaczeniu. 

Wysoka jakość zapewnia wygodę i trwałość ubrań, a drobne 
szczegóły nadają ubiorom niepowtarzalnego charakteru. Właśnie 
to bogactwo szczegółów oraz uniwersalność tworzą tradycję, 
która stała się jedną z najbardziej wyróżniających się cech naszej 
odzieży. 
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Bazująca na amerykańskiej modzie studenckiej kolekcja odzie-
ży sportowej JAMES HARVEST SPORTSWEAR charakteryzuje 
się wysoką jakością. Wiele trudu włożono w proces projekto-
wania by uzyskać odzież, która będzie zarówno modna, jak i 
funkcjonalna. nasze doświadczenia wykazują, że wiele firm i 
organizacji, które uznają jakość za ważny element przekazu, re-
gularnie wybierają James Harvest Sportswear jako dostawcę 
odzieży identyfikującej i reklamowej. 

Adds profile to your business®
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New New

New

RiPlEy 1045006  
Męskie polo na 3 guziki. Dwuwarstwowy kołnierz, rozcięcia po bokach i kontrastowa taśma 
na szyi.
 
• 97% baweŁna 3% spandex, 240 g/m2 • 900 black, 600 navy, 400 red ,100 white • s–xxxl

ROSEVillE 1025022 
Damskie polo, zapięcie na 3 guziki z plisą, rozcięcia na bokach i kontrastowa taśma na 
szyi. Kołnierzyk w kontrastowy pasek, ściagacz. Płaskie przeszycia na klatce piersiowej. 
Dopasowany krój.
 
• 97% baweŁna 3% spandex, 240 g/m2 • 900 black, 600 navy, 400 red, 100 white • xs–xxl

RAWlinS 1045007
Męskie polo, zapięcie na 3 guziki z plisą, rozcięcia na bokach i kontrastowa taśma na szyi. 
Kołnierzyk w kontrastowy pasek, ściagacz. Płaskie przeszycia na klatce piersiowej. 
 
• 97% baweŁna 3% spandex, 240 g/m2 • 900 black, 600 navy, 400 red ,100 white • s–xxxl
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WEbSTER 1035005
Żakardowa koszulka polo. Kontrastowe wypustki z boku, pod rękawem i na ramieniu. 
Krótkie rozcięcie z jednym guzikiem pod szyją. 
 
• 100% baweŁna • 210 g/m2 • 900 black, 100 white, 600 navy, 400 red • s–xxl

VEROnA 1025007
Damska żakardowa koszulka polo. Kontrastowe wypustki z boku, pod rękawem i na 
ramieniu. Krótkie rozcięcie z jednym guzikiem pod szyją. 
 
• 100% baweŁna • 210 g/m2 • 900 black, 100 white, 600 navy, 400 red • s–xxl

HARTlinE 1035019
Męska koszulka polo z dzianiny (Single Jersey). Czesana bawełna typu Pima. Wzór w 
romby po prawej stronie klatki piersiowej, podwójny szew przy dekolcie. Kołnierz i wy-
kończenie rękawa z dzianiny. 

• 100% cZesana baweŁna typu pima • 220 g/m2 • 900 black, 600 navy, 400 red, 100 white • s–xxxl

AuRORA 1025020
Damska koszulka  polo z dzianiny (Single Jersey). Czesana bawełna typu Pima. Wzór 
w romby po prawej stronie klatki piersiowej, podwójny szew przy dekolcie. Kołnierz i 
wykończenie rękawa z dzianiny. 

• 100% cZesana baweŁna typu pima • 220 g/m2 • 900 black, 600 navy, 400 red, 100 white • xs–xxl
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Tiffin 1025016
Damska koszulka polo o modnym, dopasowanym do figury kroju z krótkim kimonowym 
rękawem. Materiał i krój taki sam jak Morton i Semora. Kąpiel w enzymatycznym 
środku piorącym zapewnia miękkość i gładkość tkaniny oraz gwarantuje, że wyrób nie 
skurczy się w praniu. 

• 100% baweŁna • 220 g/m2 •  100 white, 173 sand, 801 brown, 400 red, 900 black, 600 navy, 510 light blue 
• s–xxl

SEMORA 1025011
Klasyczna damska koszulka polo z rozcięciami po bokach i pasującymi guzikami. Kąpiel 
w enzymatycznym środku piorącym zapewnia miękkość i gładkość tkaniny oraz gwa-
rantuje, że wyrób nie skurczy się w praniu. 

• 100% baweŁna • 220 g/m2 • 100 white, 173 sand, 801 brown, 706 khaki green, 216 yellow, 400 red, 454 wine, 478 
lavender, 900 black, 904 anthracite, 600 navy, 655 pigeon blue, 510 light blue • xs–xxl

MORTOn 1035008
Klasyczna koszulka polo z rozcięciami po bokach i pasującymi guzikami. Kąpiel w enzy-
matycznym środku piorącym zapewnia miękkość i gładkość tkaniny oraz gwarantuje, że 
wyrób nie skurczy się w praniu. 

• 100% baweŁna • 220 g/m2 • 100 white, 173 sand, 840 cappuccino, 801 brown, 706 khaki green, 216 yellow, 
400 red, 454 wine, 478 lavender, 900 black, 904 anthracite, 600 navy, 655 pigeon blue, 510 light blue • s–
xxl (white, navy & black –xxxl)
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Tiffin
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lyCRA®lyCRA®

EAglE 1045005
Męska koszula polo z materiału typu strech zapewniającego swobodę ruchów. Kąpiel w 
enzymatycznym środku piorącym zapewnia miękkość i gładkość tkaniny oraz gwaran-
tuje, że wyrób nie skurczy się w praniu. 

• 95% baweŁna, 5% lycra® • 200 g/m2 • 900 black, 400 red, 100 white, 600 navy, 631 bright blue, 727 spring 
green, 303 orange, 477 rubin red • s–xxl

biRdiE 1055005
Damska koszula polo z materiału typu strech zapewniającego swobodę ruchów. Kos-
zulka z krótkim kimonowym rękawem. Kąpiel w enzymatycznym środku piorącym 
zapewnia miękkość i gładkość tkaniny oraz gwarantuje, że wyrób nie skurczy się w 
praniu.

• 95% baweŁna, 5% lycra® • 200 g/m2 • 900 black, 400 red, 100 white, 600 navy, 631 bright blue, 727 spring 
green, 303 orange, 477 rubin red • s–xxl

biRkdAlE 1045001
Męska koszulka polo z kontrastowymi wstawkami z boku.

• 100% poliester, poddany obróbce  ZapewniaJąceJ wŁaściwości antystatycZne • 170 g/m2 • 706 khaki 
green,900 black, 400 red, 600 navy, 100 white, 132 light grey, 510 light blue  • s–xxl

ST AnnES 1055001
Damska koszulka polo z kontrastowymi wstawkami z boku.

• 100% poliester, poddany obróbce  ZapewniaJąceJ wŁaściwości antystatycZne • 170 g/m2 • 706 khaki 
green,900 black, 400 red, 600 navy, 100 white, 132 light grey, 510 light blue • s–xxl
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eagle, southside + Birdie
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lycra®jest  włóknem  elastanowym,  które  nadaje  tkaninie  niezwykłe  właściwości  rozciągliwe  i  elastyczne. 
rozciągliwość włókien  lycra® sięga 600%.

WAikiki T WiTH COOlMAx® 1034012
T-shirt z tkaniny Coolmax®, wysoce funkcjonalnego materiału, który pochłania pot i umożli-
wia szybkie wysychanie skóry. Znakomita jakość, która pozwala cały czas utrzymać wła-
ściwą temperaturę ciała. 

• 100% poliester • 170 g/m2 • 900 black, 600 navy, 400 red, 100 white • s–xxl

EAST lAkE 1044000
Koszulka typu T-shirt o trwałych kolorach, z dzianiny typu pique ze zmienionym szwem 
na ramieniu.

• 100% poliester, poddany obróbce ZapewniaJąceJ wŁaściwości antystatycZne • 145 g/m2 • 900 black, 
400 red, 100 white, 600 navy, 303 orange, 477 rubin red • xs–xxl

Jeśli oczekują państwo dobrej ochrony od odzieży sportowej, tkanina coolmax® zapewni przyjemne poczucie chłodu. 
coolmax®  usuwa  pot  z  powierzchni  skóry  i  przenosi  go  na  zewnątrz  tkaniny,  gdzie  szybko  ulega  odparowaniu.  ta 
miękka, lekka i oddychająca tkanina jest naturalna i miła w dotyku.

nEWPORT 1034014
Koszulka typu T-shirt z tkaniny ottoman na dole i dzianiny na górze. Wypustka na klatce 
piersiowej. 
 
• 100% baweŁna • 180 g/m2 • 900 black, 600 navy, 400 red, 100 white • xs–xxl

100900 600 400

PHOEnix 1034002
Koszulka typu T-shirt z dekoltem w szpic, ze  wzmocnionymi szwami na ramieniu i przy 
dekolcie. Ściągacz przy dekolcie z elastikiem. Bez szwów bocznych. 
 
• 100% baweŁna • 160 g/m2 • 900 black, 100 white • s–xxl
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ORiginAl T-SHiRT 1034007
Koszulka typu T-shirt ze wzmocnionymi szwami na ramieniu i podwójnym szwem przy 
dekolcie. Bez szwów bocznych. Wszywka Harvest na dole.
 
• 100% baweŁna. ash:  99% baweŁna,  1% wiskoZa, dark ash:  85% baweŁna,  15% wiskoZa • 200 g/m2  • 186 
stone, 100 white,110 ash, 130 dark ash, 925 grey, 900 black, 600 navy, 504 dark blue, 400 red • s–xxl 

186 100 110 130 925 900 600 504 400
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original T-shirt
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lyCRA®lyCRA®

lyCRA®

new

lynn 1024003
Damski top z rekawem ¾ i dekoltem V. 

• 90% baweŁna, 10% lycra® • 220 g/m2 • 900 black, 100 white• xs–xxl

lAfAyETTE 1024001
Damski top z krótkim rękawem i okrągłym dekoltem o mocno dopasowanym kroju.

• 90% baweŁna, 10% lycra® • 220 g/m2 • 100 white, 900 black, 600 navy, 400 red, 510 light blue • s–xxl

lOuiSiAnA 1022003
Damski top z długim rękawem i okrągłym dekoltem o mocno dopasowanym kroju.

• 90% baweŁna, 10% lycra® • 220 g/m2 • 900 black, 100 white • s–xxl

lycra® jest  włóknem  elastanowym,  które  nadaje  tkaninie  niezwykłe  właściwości  rozciągliwe  i  elastyczne. 
rozciągliwość włókien lycra® sięga 600%.
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Lynn



20 POlO SHiRTS And T-SHiRTS
JAMES HARVEST SPORTSWEAR JAMES HARVEST SPORTSWEAR

CAMPO 1044001
Dwukolorowa koszula polo z zamkiem przy szyi.

• 100% poliester, poddany obróbce ZapewniaJąceJ wŁaściwości antystatycZne • 145 g/m2  • 132 light 
grey/black, 100 white/navy • xs–xxl

SHElby 1025014
Damska trójkolorowa koszulka polo z raglanowym rękawem, rozcięciami z boku, wy-
kończona tasiemką przy półksiężycowym dekolcie.

• 100% baweŁna • 200 g/m2 • 900 black, 185 beige • s–xxl

blAiR 1035014
Koszulka polo z merceryzowanej bawełny (Single Jersey) w dobrane kolorystycznie pa-
ski. Merceryzacja zapewnia trwałość wybarwienia i materiału.

• 100% baweŁna merceryZowana • 160 g/m2 • 187 stone • xs–xxl

HigHlAnd 1035012
Trójkolorowa koszulka polo z raglanowym rękawem, rozcięciami z boku, wykończona 
tasiemką przy półksiężycowym dekolcie.

• 100% baweŁna • 200 g/m2 • 900 black, 185 beige • s–xxl

bawełna merceryzowana jest poddawana obróbce chemicznej, która wzmacnia tkaninę i zwiększa trwałość wybarw-
ienia. obróbka ta nadaje tkaninie ładny połysk. w jej wyniku zostają usunięte krótkie włókna, co powoduje że tkanina 
nie mechaci się. kolejną zaletą jest to, że wyrób nie kurczy się później w praniu.  
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new

WElCH 1013024
Luksusowa koszula w dużą kratę z czesanej bawełny z guzikami z masy perłowej. Pod-
dana obróbce w technologii Easy Care. Dodatkowe wzmocnienia kołnierzyka i man-
kietów pomagają zachować elegancki wygląd.  
 
• 100% baweŁna • 405 red check, 505 blue check • s–xxl

AuSTin 1013026
Męska koszula w kratę typu Oxford. Poddana obróbce Easy Care.

• 100% baweŁna • 505 blue check, 920 black check, 404 red check • s–xxxl

“3M Scotchgard dual action repel and release” wykończenie które chroni ubrania na dwa sposoby. Po pierwsze, jest ono 
bardziej odporne na zabrudzenia. Po drugie, większość plam i brudu bez problemu znika w czasie prania. bez względu 
na to czym się uplamimy, ciągle będziemy wyglądać dobrze!

STAnWOOd 1013025
Elegancka koszula męska o jedwabistym wykończeniu, poddana obróbce Easy Care 
oraz 3M, podwójny materiał w mankietach, kieszeń na klatce piersiowej, wewnętrzne 
usztywnienie kołnierza, wzmocnione od wewnątrz szwy by uniknąć marszczenia się.

• 100% baweŁna • 100 white, 505 blue check • s–xxxl

CARliSlE 1023016
Elegancka koszula damska o jedwabistym wykończeniu, poddana obróbce Easy Care 
oraz 3M, wzmocnione od wewnątrz szwy by uniknąć marszczenia się. 

• 100 % baweŁna • 100 white, 505 blue check • xs–xxl
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hous ton, t y rone

austin, Boston
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termin  ”easy  care”  (łatwy  do  prania  i  prasowania)  oznacza,  że  tkanina  została  poddana  obróbce  zapobiegającej 
powstawaniu zgnieceń. w trakcie procesu szycia podkleja się szwy. taka obróbka sprawia, że wyrób mniej gniecie 
się podczas prania i łatwiej go uprasować.

bRiSbAnE 1013015
Klasyczna koszula typu Oxford z guzikami z masy perłowej. Wyłogi kołnierzyka przypi-
nane na guziki, jedna kieszeń na klatce i piersiowej. Poddana obróbce w technologii Easy 
Care. Wersja Madison z krótkim rękawem. 
 
• 100% baweŁna • 914 grey, 100 white, 506 blue, 472 light pink  • s–xxl

dORRiS 1023015
Klasyczna koszula damska typu Oxford z guzikami z masy perłowej. Poddana 
obróbce w technologii Easy Care. Wersja Mariny z krótkim rękawem. 
 
• 100% baweŁna • 914 grey, 100 white, 506 blue, 472 light pink • s–xxl

MARinA 1023014
Klasyczna koszula damska typu Oxford z guzikami z masy perłowej. Mankiety z podwój-
nymi guzikami. Poddana obróbce w technologii Easy Care. 
 
• 100% baweŁna • 914 grey, 100 white, 506 blue, 472 light pink • s–xxl

MAdiSOn 1013010
Klasyczna koszula typu Oxford z guzikami z masy perłowej. Wyłogi kołnierzyka przypi-
nane na guziki, kieszeń na klatce piersiowej i mankiety z podwójnymi guzikami. Poddana 
obróbce w technologii Easy Care. 
 
• 100% baweŁna • 914 grey, 100 white, 506 blue, 472 light pink • s–xxl
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madison + marina, Loraine
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termin ”easy care” (łatwy do prania i prasowania) oznacza, że tkanina została poddana obróbce zapobiegającej powsta-
waniu  zgnieceń.  w  trakcie  procesu  szycia  podkleja  się  szwy.  taka  obróbka  sprawia,  że  wyrób mniej  gniecie  się 
podczas prania i łatwiej go uprasować.

SidnEy 1023011
Luksusowa, wysokiej jakości koszula damska z krótkim rękawem. Poddana obróbce w tech-
nologii Easy Care, podklejane szwy i grawerowane guziki. Wersja z krótkim rękawem bluzki 
Virginia, o nieco bardziej dopasowanym kroju. 
 
• 100% baweŁna • 100 white, 900 black, 910 grey striped, 511 blue/white striped • xs–xxl

kEnTOn 1013023
Luksusowa, wysokiej jakości koszula męska z krótkim rękawem. Poddana obróbce w 
technologii Easy Care, podklejane szwy. Kieszeń na klatce piersiowej, grawerowane guziki. 
Wersja z krótkim rękawem koszuli Fairfield. 
 
• 100% baweŁna • 100 white, 900 black, 910 grey striped, 511 blue/white striped • s–xxxl

fAiRfiEld 1013018
Luksusowa, wysokiej jakości koszula męska. Poddana obróbce w technologii Easy Care, 
podklejane szwy. Kieszeń na klatce piersiowej i grawerowane guziki. 
 
• 100% baweŁna • 100 white, 900 black, 910 grey striped, 511 blue/white striped • s–xxxl

ViRginiA 1023009
Luksusowa, wysokiej jakości koszula damska. Poddana obróbce w technologii Easy Care, 
podklejane szwy i grawerowane guziki. 
 
• 100% baweŁna • 100 white, 900 black, 910 grey striped, 511 blue/white striped • xs–xxl
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Fairfield, Boston
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lyCRA®

lyCRA®

termin  ”easy  care”  (łatwy  do  prania  i  prasowania)  oznacza,  że  tkanina  została  poddana  obróbce  zapobiegającej 
powstawaniu zgnieceń. w trakcie procesu szycia podkleja się szwy. taka obróbka sprawia, że wyrób mniej gniecie 
się podczas prania i łatwiej go uprasować.

SAnTA bARbARA 1023007
Dopasowana koszula z bawełny, materiału utkanego metodą pin-point. Poddana obróbce 
w technologii Easy Care. 
 
• 100% baweŁna • 100 white, 508 light blue • s–xxl

HARVARd 1013004
Koszula z materiału utkanego metodą pin-point, cienkiego, ściśle tkanego ze splo-
tem Oxford. Wyłogi kołnierzyka przypinane na guziki, kieszeń na klatce piersiowej, 
grawerowane guziki i dyskretny haft na rozcięciu prawego rękawa. Poddana obróbce 
w technologii Easy Care. 
 
• 100% baweŁna • 100 white, 508 light blue • s–xxl

lycra® jest włóknem elastanowym, które nadaje tkaninie niezwykłe właściwości rozciągliwe i elastyczne. rozciągli-
wość włókien lycra® sięga 600%.

MAy 1023006
Dopasowana damska koszula typu stretch z grawerowanymi guzikami. 

• 97% baweŁna, 3% lycra® • 510 light blue, 900 black, 100 white • s–xxl

CHESTER 1013016
Męska koszula typu stretch, lekko dopasowana do sylwetki. Jedna kieszeń na klatce 
piersiowej i grawerowane guziki. 

• 97% baweŁna, 3% lycra® • 519 blue, 900 black, 100 white • s–xxl
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Chester
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HillSbORO 1033011
Męska koszula z krótkim rękawem o diagonalnym splocie z wyłogami kołnierzyka 
przypinanymi na guziki. Dwie kieszenie na klatce piersiowej z patkami i otworem na 
długopis. Grawerowane guziki, wybarwione na odpowiedni kolor. „Brzoskwiniowe” wy-
kończenie nadaje miękkości. Poddana dekatyzacji, nie kurczy się w praniu.

• 100% baweŁna • 100 white, 900 black, 400 red, 186 stone, 150 sand, 600 navy, 510 light blue • s–xxxl

AVAlOn 1023013
Damska koszula z krótkim rękawem o diagonalnym splocie. Dwie kieszenie na klatce 
piersiowej z patkami i otworem na długopis. Grawerowane guziki, wybarwione na od-
powiedni kolor. „Brzoskwiniowe” wykończenie nadaje miękkości. Poddana dekatyzacji, 
nie kurczy się w praniu. 

• 100% baweŁna • 100 white, 900 black, 400 red, 186 stone, 150 sand, 600 navy, 510 light blue • xs–xxl

MARiOn 1023010
Damska koszula o diagonalnym splocie z dwiema kieszeniami na klatce piersiowej z patka-
mi i otworem na długopis. Jedna kieszeń na rękawie z patką. Grawerowane guziki, wy-
barwione na odpowiedni kolor. „Brzoskwiniowe” wykończenie nadaje miękkości. Poddana 
dekatyzacji, nie kurczy się w praniu. 

• 100% baweŁna • 100 white, 900 black, 400 red, 186 stone, 150 sand, 600 navy, 510 light blue • xs–xxl

TREMOnT 1033010
Koszula o diagonalnym splocie z wyłogami kołnierzyka przypinanymi na guziki i podwój-
nymi kieszeniami na klatce piersiowej z patkami i otworem na długopis. Jedna kieszeń 
na rękawie z patką. Grawerowane guziki, wybarwione na odpowiedni kolor. „Brzoskwi-
niowe” wykończenie nadaje miękkości. Poddana dekatyzacji, nie kurczy się w praniu. 

• 100% baweŁna • 100 white, 900 black, 400 red, 186 stone, 150 sand, 600 navy, 510 light blue • s–xxxl
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Largo
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New

NewNew

lORAinE 1022029
Damski sweter z dekoltem V. Bardzo modny, ściagacz z domieszką elastanu przy dolnym 
brzegu i na rękawie.
 
•  100 % baweŁna cZesana  • 905 black melange, 612 navy melange, 131 grey melange • xs–xxl

lOWEll 1012027
Męski sweter z dekoltem V. Bardzo modny, ściagacz z domieszką elastanu przy dolnym 
brzegu i na rękawie. 
 
•  100 % baweŁna cZesana • 905 black melange, 612 navy melange, 131 grey melange • s–xxxl

lARgO 1012028
Męski sweter z cienkiej dzianiny, z zamkiem ½. Bardzo modny, ściagacz z domieszką 
elastanu przy dolnym brzegu i na rękawie.
 
• 100 % baweŁna cZesana • 905 black melange, 612 navy melange, 131 grey melange • s–xxxl
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Lowell, madison + Loraine, marina
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Leeds

lAnETT 1022026
Damski kardigan wełniany z kieszeniami przednimi, 2-drożnym zamkiem z przodu 
i rękawami raglanowymi.

• 100% cZysta weŁna • 904 anthracite, 600 navy, 131 grey melange • xs–xxl

lEEdS 1012025
Męski kardigan wełniany z kieszeniami przednimi, 2-drożnym zamkiem z przodu 
i rękawami raglanowymi. 

• 100% cZysta weŁna • 904 anthracite, 600 navy, 131 grey melange • s–xxxl
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MARylAnd 1022009
Damski sweter z dzianiny o drobnym splocie, z dekoltem w szpic i raglanowym rękawem. 
 
• 100% baweŁna • 600 navy, 900 black, 801 brown, 400 red, 131 grey melange • s–xxl

buRlingTOn 1022027
najmodniejszy damski cardigan. Ściągacz „dwa na dwa” przy wykończeniu rękawów i 
na dole.

• 100% baweŁna • 900 black, 801 brown, 600 navy, 131 grey melange • s–xxl

bOSTOn 1012026
najmodniejszy męski cardigan. Ściągacz „dwa na dwa” przy wykończeniu rękawów i na 
dole.

• 100% baweŁna • 900 black, 801 brown, 600 navy, 131 grey melange • s–xxl

TyROnE 1012018
Sweter z dzianiny o drobnym splocie, z dekoltem w szpic i raglanowym rękawem. 
 
• 100% baweŁna • 600 navy, 840 cappuccino (sand), 900 black, 801 brown, 400 red, 131 grey melange • s–xxl
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Tyrone + Burlington, Lynn
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AkROn 1022012
Trójkolorowa bluza z dekoltem w szpic, z tkaniny o gęstym splocie, w 
kobiecym stylu. 
 
• 100% baweŁna • 280 g/m2 • 930 grey/black, 655 pigeon blue/navy, 186 stone/white, 904 
anthracite/white, 600 navy/white, 400 red/white • s–xxl

WilCOx 1032010
Trójkolorowa bluza pod szyję z tkaniny o gęstym splocie. Rozszerzona na 
plecach, rozcięcia z boku. 
 
• 100% baweŁna • 280 g/m2 • 930 grey/black, 655 pigeon blue/navy, 186 stone/white, 904 
anthracite/white, 600 navy/white, 400 red/white • s–xxl

lAkEPORT 1032012
Bluza do rugby ze schowanymi guzikami w wycięciu przednim, kontrastowa satynowa 
taśma wewnątrz kołnierzyka i rozporek boczny, jeden kontrastujący czerwony guzik w 
wycięciu przednim. Kołnierzyk z diagonalu i mankiet żeberkowy u dołu rękawa. 
 
• 100% baweŁna  • 260 g/m2 • 900 black, 610 navy, 801 brown/white, 303 orange/white, 910 black/grey, 400 
red/navy, 600 navy/white • xs–xxl
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Lakeport, eagle



Ripley signature

gARlAnd SignATuRE 27901102
900 black, 600 navy, 100 white • xs–xxxl 

PRESCOTT SignATuRE  27901101
400 red/grey, 115 white/navy, 910 anthracite/
black, 900 black/light grey • s–xxxl 



lAkEPORT SignATuRE 27901107
900 black, 610 navy, 910 black/anthracite, 
600 navy/white • xs–xxl

lOWEll SignATuRE 27901103
905  black melange,  131  grey melange,  612 
navy melange • s–xxxl

lORAinE SignATuRE 27901105
905  black melange,  131  grey melange,  612 
navy melange • xs–xxl

MOlinE SignATuRE 27901104
400 red/grey, 115 white/navy, 910 anthracite/
black, 900 black/light grey • xs–xxl 

RiPlEy SignATuRE 27901108
900 black, 100 white, 600 navy, 400 red
• s–xxxl

ROSEVillE SignATuRE 27901106
900 black, 100 white, 600 navy, 400 red 
• xs–xxl

prosZĘ pamiĘtaj -  odZieŻ Z  oryginalnym logo ma wydŁuŻonĄ datĘ dostawy (o  dwa tygodnie) .  jednak jest warta cZekania.

najpopularniejsZe modele harVest Z  oryginalnym logo (maŁy sZary haft)  na lewej piersi .
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gRifTOn 1032013
Dwuwarstwowa bluza męska na zamek błyskawiczny. Dekoracyjne szwy z krytym 
zamkiem na klatce piersiowej oraz na przedniej kieszeni. Kontrastowy wewnętrzny koł-
nierz i zamek. 

• 100% poliester, polar wewnątrZ i tkanina typu structure Jersey na ZewnątrZ. • 220 g/m2 • 900 black, 400 
red, 904 graphite • s–xxxl

glAdSTOnE 1022028
Dwuwarstwowa bluza damska na zamek błyskawiczny. Dekoracyjne szwy z krytym 
zamkiem na klatce piersiowej oraz na przedniej kieszeni. Kontrastowy wewnętrzny koł-
nierz i zamek. 

• 100% poliester, polar wewnątrZ i tkanina typu structure Jersey na ZewnątrZ. • 220 g/m2 • 900 black, 
400 red, 904 graphite • xs–xxl 

dwa materiały połączone razem tworzą dwuwarstwowy materiał. nadaje on wyrobowi nieco ciężaru, umożliwia lep-
sze wykończenie i pomaga zachować niezmieniony kształt nawet po wielu praniach. poczują państwo różnicę!

PRESCOTT 1011023
Dwuwarstwowa bluza z kontrastowym polarem wewnątrz i tkaniną typu Single Jersey na 
zewnątrz. Kontrastowy sznurek do ściągania na kapturze. Zamki na kieszeniach, szwy typu 
flatlock. 

• 55% poliester, 45% baweŁna • 360 g/m2 • 400 red/grey,131 grey melange/yellow, 600 navy/light blue, 115 
white/navy, 910 anthracite/black, 900 black/light grey, 801 brown/sand • s–xxxl

MOlinE 1021018
Dwuwarstwowa damska bluza z kontrastowym polarem wewnątrz i tkaniną typu Single 
Jersey na zewnątrz. Kontrastowy sznurek do ściągania na kapturze. Zamki na kieszeniach, 
szwy typu flatlock. 

• 55% poliester, 45% baweŁna • 360 g/m2 • 400 red/grey,131 grey melange/yellow, 600 navy/light blue, 115 
white/navy, 910 anthracite/black, 900 black/light grey, 801 brown/sand • xs–xxl
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Gladstone, Lynn
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dAlTOn 1012016
Półgolf z materiału o gęstym splocie. Sznurek ściągający w kontrastowym kolorze 
umożliwia regulację szerokości rękawa i dolnej części półgolfu. Dwie kieszenie z przodu 
z krytym zamkiem.

• 80% baweŁna, 20% poliester • 270 g/m2 • 105 eggshell, 850 brown melange, 454 wine • s–xxl
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westhope, Largo, austin
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WATERVillE 1021022 
Elegancka kurtka damska, dwurzędowa, rozcięcie z tyłu, przy kieszeniach 
klapki z guzikiem. Karczek z przodu i z tyłu.

• 60% weŁna, 40% viscose • 900 black • xs–xxl

WESTHOPE 1011024 
Elegancka kurtka męska, dwurzędowa, rozcięcie z tyłu, przy kieszeniach 
klapki z guzikiem. Karczek z przodu i z tyłu.

• 60% weŁna, 40% viscose • 900 black • s–xxxl
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westhope, Largo, austin
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materiał thermolite został zaprojektowany jako miły i miękki, a jednocześnie trwały. thermolite zapewnia: 
• utrzymywanie wyższej temperatury dzięki włóknom, które zatrzymują więcej powietrza
• bardziej miękką izolacje, która dostosowuje się do kształtu ciała zwiększając komfort
• możliwość prania w pralce i suszenia mechanicznego, właściwości antyalergiczne 
thermolite zachowuje temperaturę nawet gdy jest wilgotny.

COlfAx 1011021
Wodoodporna i wiatroodporna kurtka z podpinką 
”barankiem” na tułowiu i w kapturze. Podpinka ze 
zwykłego poliestru z watowaniem w rękawach. Pow-
lekana na plecach. Dwie wyłożone polarem kieszenie 
z przodu, dwie kieszenie wewnętrzne i jedna kieszeń 
na rękawie. Zapinana z przodu na zamek i guziki. Od-
pinany kaptur z otworem na zamek, umożliwiającym 
wykonanie nadruku lub haftu. Ściągacz w dolnej 
części rękawów, od środka.

• 80% baweŁna, 20% nylon • podpinka: 100% poliester • wato-
wanie: 100% poliester • 900 black • xs–xxl

fRESnO 1011019
Klasyczna kurtka męska. Doskonała do noszenia na garnitur. Watowana materiałem Thermo-
Lite, cienkim i lekkim, zapewniającym komfort noszenia. nylonowy ortalion, sztruks po 
wewnętrznej stronie kołnierza. Wielofunkcyjne kieszenie wewnętrzne, wyłożone polarem 
kieszenie z przodu. Wiatroodporna i wodoodporna. 
 
• 100% nylon • podpinka: 100% poliester • watowanie: 100% poliester • 900 black, 186 stone • s–xxl

AdElAidE 1021015
Klasyczna kurtka damska. Doskonała do noszenia na żakiet. Watowana materiałem Thermo-
Lite, cienkim i lekkim, zapewniającym komfort noszenia. nylonowy ortalion, sztruks po we-
wnętrznej stronie kołnierza. Wielofunkcyjne kieszenie wewnętrzne, wyłożone polarem kiesze-
nie z przodu. Wiatroodporna i wodoodporna. 
 
• 100% nylon • podpinka: 100% poliester • watowanie: 100% poliester • 900 black, 186 stone • s–xxl
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Colfax, Lakeport
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gARlAnd 1011025
Impregnowana, częściowo na podszewce, lekka kurta unisex, ze ściągaczem na kołnierzu, 
dole i rękawach, kontrastowe paski na ściągaczach. Dwie przednie kieszenie z zamkami i 
dwie kieszenie wewnętrzne (kurtka w kolorze białym na pełnej podszewce). 

• 100 % poliester, podsZewka: 100 % poliester • 900 black, 600 navy, 631 bright blue, 100 white • xs–xxxl

PEORiA 1021016
Elegancka kamizelka puchowa dla pań. Właściwości wiatroodporne i wodoodporne. Wielo-
funkcyjne kieszenie wewnętrzne i wyłożone polarem kieszenie z przodu zapinane na zamek. 
Chroniące przed zimnem zabezpieczenie przed wiatrem w otworze na rękę. Sznurek do ścią-
gania przy dolnej krawędzi. Zamki pod spodem i karczek z przodu by ułatwić nadruk lub haft. 
W komplecie z praktyczną specjalistyczną torbą. 
 
• 100% nylon • podsZewka: 100% poliester • watowanie: 80% gęsi puch, 20% pierZe • 900 black • s–xxl

HillSdAlE 1031029
Elegancka kamizelka puchowa dla panów. Właściwości wiatroodporne i wodoodporne. Wielo-
funkcyjne kieszenie wewnętrzne i wyłożone polarem kieszenie z przodu zapinane na zamek. 
Chroniące przed zimnem zabezpieczenie przed wiatrem w otworze na rękę. Sznurek do ścią-
gania przy dolnej krawędzi. Zamki pod spodem i karczek z przodu by ułatwić nadruk lub haft. 
W komplecie z praktyczną specjalistyczną torbą. 
 
• 100% nylon • podsZewka: 100% poliester • watowanie: 80% gęsi puch, 20% pierZe • 900 black • s–xxl
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Garland, eagle
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CElinE 1021017
Damska kurtka na podszewce z wielofunkcyjnymi kieszeniami wewnętrznymi i dwiema 
kieszeniami na klatce piersiowej.

• 58% baweŁna, 42% nylon • podsZewka: 100% poliester • 900 black, 187 beige • s–xxl

dEllROy 1011020 
Kurtka na podszewce, z wielofunkcyjnymi kieszeniami wewnętrznymi i dwiema kiesze-
niami na klatce piersiowej.

• 58% baweŁna, 42% nylon • podsZewka: 100% poliester • 900 black, 187 beige • s–xxl

COVingTOn 1012021
Lekki polar (mikropoliestr) z zamkiem błyskawicznym. 
 
• 100% mikropolar poliestrowy • 120 g/m2 • 900 black, 840 cappuccino, 600 navy • s–xxl

TAylOR 1022021
Damski lekki polar (mikropoliestr) z zamkiem błyskawicznym. 
 
• 100% mikropolar poliestrowy • 120 g/m2 • 900 black, 840 cappuccino, 600 navy • s–xxl
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Celine, moline + Covington, eagle
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Riverside

ROCklin 1031032
Męska kurtka wiatro- i wodoodporna, ze szwami taśmowymi, 2 kieszenie na piersiach, 
2 kieszenie przednie, 2 kieszenie w rękawach i 3 wewnętrzne kieszenie z otwarciami 
czołowymi. Dołączany kaptur z troczkami o regulowanej wysokości oraz szerokości. Scho-
wane wykończenia mankietowe u dołu rękawów. 

• 100% nylon Z pokryciem materiaŁowym • podsZewka: 100 % poliester • 900 black, 600 navy, 400 red 
• s–xxxl

RiVERSidE 1021020
Damska kurtka wiatro- i wodoodporna, ze szwami taśmowymi, 2 kieszenie na piersiach, 
2 kieszenie przednie, 2 kieszenie w rękawach i 3 wewnętrzne kieszenie z otwarciami 
czołowymi. Dołączany kaptur z troczkami o regulowanej wysokości oraz szerokości. Scho-
wane wykończenia mankietowe u dołu rękawów. 

• 100% nylon Z pokryciem materiaŁowym • podsZewka: 100 % poliester • 900 black, 600 navy, 400 red  
• xs–xxl
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warren, Lancaster, L.a.
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Reversible

New

dwa materiały połączone razem tworzą dwustronny materiał. nadaje on wyrobowi nieco ciężaru, umożliwia lepsze wykończenie 
i pomaga zachować niezmieniony kształt nawet po wielu praniach. poczują państwo różnicę!

WARREn 1031025
Dwuwarstwowa ocieplana kamizelka. Tkanina nylonowa z zewnątrz, poliestrowy mi-
kro-polar od środka. Strona nylonowa posiada dwie kieszenie w jednej, z każdej strony, 
kieszonka na telefon komórkowy po prawej stronie klatki piersiowej. Dwie kieszenie z 
przodu na stronie wewnętrznej z polaru.

• strona ZewnętrZna – 100% nylon Z powŁoką pu na plecach • strona wewnętrZna – 100% poliestrowy 
mikro-polar, 200 g/m2 • 150 sand, 400 red, 900 black, 536 blue, 600 navy • s–xxxl

PASAdEnA 1032014
Polarowa, wiatroodporna kamizelka unisex z materiału “double face”, z kontrastową 
taśmą na szyi i zamkiem na kieszeni na piersi. Przednie kieszenie z zamkami.

• 100 % poliester, podsZewka 94 % poliester 6 % spandex, Z membraną • 350 g/m2 • 900 black, 600 navy, 
400 red and 105 egg shell • xs–xxxl

lAnCASTER 1032011
Doskonały polar, z zatrzymującą wiatr membraną. Polar zapinany na zamek, zapinane 
na zamek kieszenie. Materiał jest wywrócony „na drugą stronę” z boku i na łokciach by 
zapewnić większy komfort. Wykończenie przy szyi w kontrastowym kolorze. Wszystkie 
kolory mają elastyczny pasek na dole i rękawie w kolorze czarnym.

• 100 % poliester, siatka 94% poliester, 6% spandex • 350 g/m2 • 900 black, 600 navy, 400 red, 105 egg shell 
• s–xxl

SARASOTA 1022025
Doskonały damski polar, z zatrzymującą wiatr membraną. Polar zapinany na za-
mek, zapinane na zamek kieszenie. Materiał jest wywrócony „na drugą stronę” z boku 
i na łokciach by zapewnić większy komfort. Wykończenie przy szyi w kontrastowym 
kolorze. Wszystkie kolory mają elastyczny pasek na dole i rękawie w kolorze czarnym.

• 100 % poliester, siatka 94% poliester, 6% spandex • 350 g/m2 • 900 black, 600 navy, 400 red, 105 egg shell 
• s–xxl
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vEnt air® – jest materiałem wiatroodpornym i wodoodpornym charakteryzującym się właściwościami oddychającymi. 
vEnt air® zabezpiecza ciało przed wilgocią i ciepłem, chroniąc je przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi. 
materiał składa się z trójskładnikowego splotu high-tech, wytrzymałego materiału z wewnętrzną powłoką i wodoo-
dpornym  zabezpieczeniem  zewnętrznym. nadmiar  ciepła,  które wytwarza  ciało,  jest  odprowadzany  na  zewnątrz, 
a  tkanina zatrzymuje  jednocześnie wodę  i wiatr. wszystkie wyroby wykonane z vent air® mają podklejane szwy. 
minimalny słup wody vent air® wynosi 3000mm, podczas gdy norma dla materiałów wodoszczelnych to 2000mm. 
właściwości oddychające materiału są lepsze od właściwości oferowanych przez inne materiały tego typu. 

WingPOinT 1021021
Damska kurtka sportowa z powłoką Vent Air®. Odpinany kaptur, tylna krawędź ściągana 
sznurkiem, kontrastowe zamki błyskawiczne, podszewka i nadrukowana kratka. Wstępnie 
wyprofilowane rękawy, gumka w dolnej krawędzi i w kapturze, dół rękawów zapinany na 
rzepy. Podklejane szwy. 

• 100 % nylon with vent-air coating w/p 3000 mm mvp 4000 gr/m2/24h, lining: 100 % poliester • 900 black, 
400 red, 105 eggshell • xs–xxl

OVERlAnd 1031033
Męska kurtka sportowa z powłoką Vent Air®. Odpinany kaptur, tylna krawędź ściągana sznur-
kiem, kontrastowe zamki błyskawiczne, podszewka i nadrukowana kratka. Wstępnie wypro-
filowane rękawy, gumka w dolnej krawędzi i w kapturze, dół rękawów zapinany na rzepy. 
Podklejane szwy. 

• 100 % nylon Z powŁoką vent-air typu w/p 3000 mm mvp 4000 gr/m2/24h. podsZewka: 100 % poliester • 900 
black, 400 red, 105 eggshell • s–xxxl

WinOnA 1021007
Kurtka ortalionowa dla kobiet z oddychającą powłoką Vent Air® od wewnątrz. Podklejane 
szwy. Otwory wentylacyjne zapinane na zamek pod ramieniem i z boku. Podpinkę można otwo-
rzyć, co ułatwia nadruk lub wykonanie haftu.

• 100% nylon Z powŁoką vent air® od wewnątrZ • podpinka: 100% nylon, 100% siatka nylonowa na ple-
cach • 904 anthracite, 400 red, 600 navy, 105 eggshell • s–xxl

POWEll 1031021
 Kurtka ortalionowa z oddychającą powłoką Vent Air® od wewnątrz. Podklejane szwy. Otwo-
ry wentylacyjne zapinane na zamek pod ramieniem i z boku. Podpinkę można otworzyć, co 
ułatwia nadruk lub wykonanie haftu.

• 100% nylon Z powŁoką vent air® od wewnątrZ • podpinka: 100% nylon, 100% siatka nylonowa na ple-
cach • 904 anthracite, 400 red, 600 navy, 105 eggshell • s–xxl
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VAldERAMA 1051001
Damski skafander. Kieszeń z tyłu zapinana na guzik (doskonała do chowania karty, kluczy lub 
rękawic). Sznurek do ściągania przy dolnym brzegu. Miękkie i miłe wyłożenie z mikro-
polaru w kołnierzu. Odblaskowe wypustki. 
 
• 100% poliester • podsZewka: 100% poliester • 900 cZarny, 510 Jasnoniebieski • s–xxl

MuiRfiEld 1051000
Damska kurtka przeciwdeszczowa. Kieszenie z przodu i kieszeń z tyłu (doskonała do chowania 
karty lub rękawic) zapinane na zamek błyskawiczny. Sznurek do ściągania przy dolnym 
brzegu. Miękkie i miłe wyłożenie z mikropolaru w kołnierzu. Odblaskowe wypustki. 
 
• 100%  poliester, wstawki  Z  boku:  86%  poliester,  14%  elastik  • podsZewka:  100%  poliamid,  siatka 
100% poliester • 900 black, 132 light grey, 600 navy, 400 red, 303 orange, 477 rubin red • s–xxl

PinEHuRST 1041001
Męski skafander. Kieszeń z tyłu zapinana na guzik (doskonała do chowania karty, kluczy lub 
rękawic). Sznurek do ściągania przy dolnym brzegu. Miękkie i miłe wyłożenie z mikropolaru 
w kołnierzu. Odblaskowe wypustki. 
 
• 100% poliester • podsZewka: 100% poliester • 900 cZarny, 510 Jasnoniebieski • s–xxl

STOnEWAll 1041000
Męska kurtka przeciwdeszczowa. Kieszenie z przodu i kieszeń z tyłu (doskonała do chowania 
karty lub rękawic) zapinane na zamek błyskawiczny. Sznurek do ściągania przy dolnym 
brzegu. Miękkie i miłe wyłożenie z mikropolaru w kołnierzu. Odblaskowe wypustki. 
 
• 100%  poliester, wstawki  Z  boku:  86%  poliester,  14%  elastik  • podsZewka:  100%  poliamid,  siatka 
100% poliester • 900 black, 132 light grey, 600 navy, 400 red, 303 orange, 477 rubin red • s–xxl
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Valderama

fAnCOuRT 1041006
Męska kurtka interlockowa (wysokiej gęstości) o delikatnym brzoskwiniowym wykoń-
czeniu, odporna na działanie wiatru i wody. Otwory wentylacyjne oraz kieszonka na rę-
kawie z boku, jedna kieszeń na piersiach. Regulacja za pomocą rzepów na klatce piersiowej 
oraz u dołu rękawów. Miła podszewka wewnątrz kołnierza. 
 
• 100% poliester • 225 g/m2 • 900 black, 675 mild turquise, 400 red • s–xxxl

ARAbEllA 1051005
Damska kurtka interlockowa (wysokiej gęstości) o delikatnym brzoskwiniowym wykoń-
czeniu, która jest odporna na działanie wiatru i wody. Otwory wentylacyjne oraz kieszonka 
na rękawie z boku, jedna kieszeń na piersiach. Regulacja za pomocą rzepów na klatce 
piersiowej oraz u dołu rękawów. Miła podszewka wewnątrz kołnierza. 
 
• 100% poliester • 225 g/m2 • 900 black, 675 mild turquise, 400 red • xs–xxl
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austin, Delaware

polartec®wind pro™ blokuje 95% wiatru. chroni przed zimnem, posia-
da nadzwyczajne właściwości oddychające  i  lekkość polaru. te trwałe, 
nie mechacące się  tkaniny zachowują swe własności  izolacyjne nawet 
po wielokrotnym praniu.

giffORd 1031019
Bluza z polaru wykonana z Polartec®Wind ProTM. 
Materiał oferuje czterokrotnie wyższą odporność na 
wiatr niż normalny polar. Prosty krój, z przodu zapi-
nana na zamek. Sznurek do ściągania przy dolnej kra-
wędzi. Dwie kieszenie z przodu zapinane na zamek. 
 
• 100% poliester • 330 g/m2 • 187 khaki, 600 navy • s–xxl
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SOuTHSidE 1016003
Męskie klasyczne krótkie spodnie z diagonalu z dwiema tylnymi kieszeniami oraz kiesze-
niami przednimi z zamkami, jedna kieszeń nogawkowa. 
 
• 100% baweŁna • 600 navy, 182 beige, 900 black • s–xxxxl

SuMMERdAlE 1026005 
Damskie klasyczne krótkie spodnie z diagonalu z dwiema tylnymi kieszeniami oraz kiesze-
niami przednimi z zamkami, jedna kieszeń nogawkowa. 
 
• 100% baweŁna • 600 navy, 182 beige, 900 black • xs–xxl

dElAWARE 1036010
Klasyczne spodnie drelichowe z tkaniny o diago-
nalnym splocie z regulowaną talią, kąpiel w enzy-
matycznym środku piorącym zapewnia miękkość 
i gładkość tkaniny. Trzy różne długości nogawki 
dla każdego rozmiaru talii. 
 
• 100% baweŁna • 900  black, 600 navy • talia 30, 32, 34, 36, 38, 
40 cali • dŁugość 32, 34, 36 cali

CinCinnATi 1036011  
Spodnie z trwałego materiału o diagonalnym 
splocie, kąpiel w enzymatycznym środku piorą-
cym zapewnia miękkość i gładkość tkaniny. Trzy 
różne długości nogawki dla każdego rozmiaru 
talii. 

• 100% baweŁna • 186 stone • talia 30, 32, 34, 36, 38, 40 cali 
• dŁugość 32, 34, 36 cali
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vEnt air® –  jest materiałem wiatroodpornym i wodoodpornym charakteryzującym się właściwościami oddychający-
mi. vEnt air® zabezpiecza ciało przed wilgocią i ciepłem, chroniąc je przed niekorzystnymi warunkami pogodowy-
mi. materiał składa się z trójskładnikowego splotu high-tech, wytrzymałego materiału z wewnętrzną powłoką i wo-
doodpornym zabezpieczeniem zewnętrznym. nadmiar ciepła, które wytwarza ciało, jest odprowadzany na zewnątrz, 
a  tkanina zatrzymuje  jednocześnie wodę  i wiatr. wszystkie wyroby wykonane z vent air® mają podklejane szwy. 
minimalny słup wody vent air® wynosi 3000mm, podczas gdy norma dla materiałów wodoszczelnych to 2000mm. 
właściwości oddychające materiału są lepsze od właściwości oferowanych przez inne materiały tego typu. 

WAlTOn 1046001 
Męskie spodnie przeciwdeszczowe. Kieszenie 
z tyłu zapinane na rzep, kieszenie z przodu za-
pinane na zamek błyskawiczny, otwory z boku. 
Wyprofilowane kolana. Elastyczny pasek w talii 
ze sznurkiem do ściągania i szlufkami.

• 100% poliester • podsZewka: 100% poliamid, siatka 100% 
poliester • 900 black • s–xxl

MARlin 1026004
Ortalionowe spodnie dla Pań z oddychającą 
powłoką Vent Air® od środka. Podklejane szwy. 
Wysoka talia z tyłu. Zapinane na zamek otwory 
wentylacyjne na wysokości ud. 
 
• 100%  nylon  Z  powŁoką  vent  air®  od  wewnątrZ  • pods-
Zewka: 100% nylon od kolan w dóŁ, 100% siatka nylonowa 
od pasa do kolan • 900 black, 904 anthracite • s–xxl

ESTAnCiA 1056001
Damskie spodnie przeciwdeszczowe. Kieszenie 
z tyłu zapinane na rzep, kieszenie z przodu za-
pinane na zamek błyskawiczny, otwory z boku. 
Wyprofilowane kolana. Elastyczny pasek w talii 
ze sznurkiem do ściągania i szlufkami.

• 100% poliester • podsZewka: 100% poliamid, siatka 100% 
poliester • 900 black • s–xxl

dillOn 1036009
 Ortalionowe spodnie z oddychającą powłoką 
Vent Air® od środka. Podklejane szwy. Wysokie 
podcięcie talii z tyłu. Zapinane na zamek otwory 
wentylacyjne na wysokości ud. 
 
• 100%  nylon  Z  powŁoką  vent  air®  od  wewnątrZ  • pods-
Zewka: 100% nylon od kolan w dóŁ, 100% siatka nylonowa 
od pasa do kolan • 900 black, 904 anthracite • s–xxl
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MillER 1037027
Czapka typu stretch o diagonalnym splocie z kieszenią, kon-
trastowy kolor. 

• 95% baweŁna, 5% elastik • 900 black, 600 navy, 185 beige • s/m–l/xl

PinE VAllEy 1047000
Czapka poliestrowa z regulowanym zapięciem na rzep z tyłu. 
 
• 100% poliester • 900 black, 185 sand, 600 navy • w Jednym roZmiarZe

kingSTOn 1047001
Daszek z tkaniny o diagonalnym splocie wyłożony od wewnątrz 
materiałem typu frotte. Kontrastowy z przodu, regulowane zapięcia 
na rzep z tyłu. 
 
• 100% baweŁna • 900 black, 185 sand, 600 navy • w Jednym roZmiarZe
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kOdiAk 1037024
Połączona czapka i golf, regulowane przy pomocy sznurka ściągającego. 
 
• 100% poliester • 200 g/m2 • 900 black, 150 sand, 600 navy, 536 blue, 904 anthracite, 840 cappuccino, 707 
bottle green, 801 brown, 510 lightblue, 400 red • w Jednym roZmiarZe

l.A. 1037002
Czapka z wyczesanej tkaniny bawełnianej o diagonalnym splocie z wygiętym daszkiem 
i regulowanym zapięciem na rzep z tyłu. 

• 170 sand, 900 black, 600 navy, 536 blue, 904 anthracite, 840 cappuccino, 400 red • w Jednym roZmiarZe

TOPAZ 1037028
Rozciągliwa czapka sportowa. 

• 92% poliester 8% spandex • 900 black, 600 navy, 400 red, 801 brown, 303 orange, 173 sand, 100 white 
• s/m–l/xl

bOuldER 1037527 TO R b A S P O R TOWA  
Średniej wielkości torba sportowa z dużą przegrodą na mokrą bieliznę lub buty. Otwór w 
kształcie litery U ułatwia pakowanie. Wygodne rączki ze skóry.

• nylon 840 d • prZybliżone wymiary: 65x29x34 cm • 900 black
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trolley

RAMSAy 1037533  TO R b A n A R A M i ę

Dopasowana do sylwetki torba (plecak na jedno ramię) z kieszenią na telefon na pasku. 
Przedziały zamykane na taśmę na rzep, przyborniki po stronie wewnętrznej. Łatwy do-
stęp do zamykanej na zamek kieszeni na klapie. Klapa zamykana na  taśmę na rzep.

• nylon 840 d • prZybliżone wymiary: 28x40x3 cm • 900 black

WillARd 1037529  TO R b A n A kO M P u T E R

Torbę można używać w połączeniu z wózkiem Stowell. Wystarczy odpiąć kieszeń we-
wnętrzną i przełożyć ją przez uchwyt wózka. Torbę można rozszerzyć odpinając zamek pod 
spodem. Regulowane paski do przytrzymania komputera, wyłożenie z siatki. Przyborniki 
do płyt CD i pilota. Łatwy dostęp do przybornika w kieszeni z boku z ukrytą kieszenią na 
telefon komórkowy.

• nylon 840 d • prZybliżone wymiary: 45x34x16 cm • 900 black

MOnTAnA 1037538 P i ę T R OWA TO R b A P O d R ó ż n A

Torba podróżna z dwoma głównymi przedziałami. Wbudowany wózek. Dolny przedział na cięż-
kie lub rzadziej używane przedmioty. Odpięcie dolnego przedziału ułatwia pakowanie. Możli-
wość odpięcia przegrody dzielącej dwie części i połączenia obu części torby. Mała kieszeń na 
portfel na końcu przy pasku do ciągnięcia. Otwór w kształcie litery U ułatwia pakowanie. 
najlepszej jakości kółka. Mocne uchwyty do noszenia.

• nylon 840 d • prZybliżone wymiary: 75x48x33 cm • 900 black

STOWEll 1037536 Wó Z E k 
Torba podróżna na kółkach. Wewnętrzna 
kieszeń zapinana na zamek i elastyczne 
paski do przytrzymania pakowanych rzeczy. 
Łatwy dostęp do kieszeni zewnętrznych z 
przybornikami na długopisy i kieszenią na 
telefon komórkowy. najlepszej jakości sys-
tem jezdny; system uchwytów jest jednym 
z najlepszych dostępnych dwustopniowych 
systemów tego typu.

• nylon 840 d • prZybliżone wymiary: 58x36x21 cm 
• 900 black

Wbudowane kółka
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1 BEST VALUE IN LARGE VOLUMES

Kolekcja odzieży sportowej printer active wear oferuje wysokiej jakości 
ubiory reklamowe i identyfikujące po niskich cenach. Kolekcja jest znakomitym 
rozwiązaniem w przypadku wielkich kampanii reklamowych. połączenie wyso-
kiej jakości z niską ceną jest możliwe dzięki zastosowaniu prostego wzornictwa 
bez wielu detali, przy zachowaniu jakości materiału, szycia i wyglądu. w taki oto 
sposób printer może pozostać wierny swojej filozofii:
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Surf Pro 2065013
Męskie polo na 3 guziki, z taśmą na kołnierzyku, rozcięciami po bokach i 
mankietami na rękawach.

• 60% baWełna, 40% poliester • 200 g/m2 • 600 navy, 400 red, 100 WHite, 900 blacK 

• Xs–XXXXl

Surf Pro Ladies 2065014
Damskie polo na 3 guziki, z taśmą na kołnierzyku, rozcięciami po bokach 
i mankietami na rękawach.

• 60% baWełna, 40% poliester • 200 g/m2 • 600 navy, 400 red, 100 WHite, 900 blacK 

• Xs–XXl

Diving 2065007
Koszulka polo typu pique z raglanowym rękawem zakończonym ściąga-
czem i rozcięciami po bokach.

• 100% baWełna • 230 g/m2 • 600 navy, 530 blue, 173 sand, 400 red, 100 WHite, 916 

grey, 900 blacK • Xs–XXl
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Surf Pro
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Surf Ladies Long Sleeve 2065012 
Damska z długimi rękawami, pikowana z kołnierzykiem oraz ściągaczami na rękawach.

• 100% baWełna • 230 g/ m2 • 900 blacK, 600 navy, 400 red, 173 sand, 100 WHite, 523 petrol, 120 grey -melange • Xs–XXl

surf Ladies 2065009
Dopasowana do sylwetki, damska koszulka polo typu pique z rozcięciami po bokach, dzianym kołnierzykiem 
i rozcięciem przy dekolcie z trzema guzikami. 

• 100% baWełna • 200 g/m2 • 900 blacK, 916 grey, 120 grey -melange, 100 WHite, 173 sand, 600 navy, 530 blue, 516 sKy-blue, 

707 bottle green, 481 bordeauX, 400 red, 475 ligHt pinK, 119 Honey, 730 lime, 208 lemon, 305 brigHt orange, 523 petrol 

• s–XXl

Surf Long Sleeve 2065010
Koszulka polo z długim rękawem typu pique o trwałych kolorach, z rozcięciami po bokach. Dziany kołnierzyk 
i rozcięcie przy dekolcie z trzema guzikami. 

• 100% baWełna • 230 g/m2 • 900 blacK, 916 grey, 600 navy, 400 red, 173 sand, 100 WHite, 523 petrol, 120 grey -melange 

• Xs–XXl

Surf 2065006
Koszulka polo typu pique o trwałych kolorach, z rozcięciami po bokach. Dziany kołnierzyk i rozcięcie z 
trzema guzikami.

• 100% baWełna • 200 g/m2 • 900 blacK, 916 grey, 120 grey -melange, 100 WHite, 173 sand, 600 navy, 530 blue, 516 sKy-blue, 

707 bottle green, 481 bordeauX, 400 red, 475 ligHt pinK, 119 Honey, 730 lime, 208 lemon, 305 brigHt orange, 523 petrol 

• Xs–XXl (blacK, navy, WHite –XXXl)
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Surf Ladies Long Sleeve / Surf
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Bike 2064012
Damska koszulka typu t-shirt z krótkim kimonowym rękawem, kontrastowymi wypustkami i wzmoc-
nieniem przy dekolcie.

• 100% baWełna (szary melanż 85% baWełna, 15% WisKoza) • 160 g/m2 • 600 navy, 100 WHite, 400 red, 120 grey melange, 

900 blacK • s–XXl

triathlon 2064013
Koszulka typu t-shirt z dekoltem w szpic, kontrastowymi wypustkami i wzmocnieniem przy dekolcie.

• 100% baWełna (szary melanż 85% baWełna, 15% WisKoza) • 160 g/m2 • 600 navy, 100 WHite, 400 red, 120 grey me-

lange, 900 blacK • s–XXl 

canoe 2065008
Koszulka polo z bawełny typu single jersey z dzianym kołnierzem, kontrastowymi wypustkami i wzmoc-
nieniem przy dekolcie.

• 100% baWełna (szary melanż 85% baWełna, 15% WisKoza) • 160 g/m2 • 600 navy, 100 WHite, 400 red, 120 grey melange, 

900 blacK • s–XXl

trap 2064011
Koszulka typu t-shirt z kontrastowymi wypustkami i wzmocnieniem przy dekolcie.

• 100% baWełna (szary melanż 85% baWełna, 15% WisKoza) • 160 g/m2 • 600 navy, 100 WHite, 400 red, 120 grey melange, 

900 blacK • s–XXl
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Triathlon
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Heavy T-shirt RSX, Heavy Long Sleeve
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Stretch T Ladies
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Heavy t-shirt Ladies 2064014
Damska koszulka typu t-shirt ze wzmocnieniem przy szwach na ramieniu i podwójnym szwem przy dekol-
cie. Ściągacz przy dekolcie składa się z czterech warstw, co zapobiega rozciągnięciu.

• 100% baWełna • 160 g/m2 • 900 blacK, 120 grey melange, 100 WHite, 173 sand, 600 navy, 523 petrol, 516 sKy-blue, 730 

lime, 208 lemon, 305 brigHt orange, 475 ligHt pinK, 400 red • s–XXl

Heavy t-shirt Jr 2064015
Koszulka typu t-shirt w dziecięcych rozmiarach ze wzmocnieniem przy szwach na ramieniu i podwójnym 
szwem przy dekolcie. Ściągacz przy dekolcie składa się z czterech warstw, co zapobiega rozciągnięciu. 

• 100% baWełna • 160 g/m2 • 900 blacK, 120 greymelange, 110 asH, 100 WHite, 600 navy, 530 blue, 400 red • 90/100, 110/120, 

130/140, 150/160 cl

Heavy t-shirt 2064003
Koszulka typu t-shirt ze wzmocnieniem przy szwach na ramieniu i podwójnym szwem przy dekolcie. 
Ściągacz przy dekolcie z elastikiem. bez szwów bocznych. Ściągacz przy dekolcie składa się z czterech 
warstw, co zapobiega rozciągnięciu.

• 100% baWełna • 160 g/m2 • 900 blacK, 916 grey, 120 grey melange, 110 asH, 100 WHite, 173 sand, 590 navy, 530 blue, 523 

petrol, 516 sKy-blue, 720 green, 730 lime, 119 Honey, 303 orange, 210 yelloW, 475 ligHt pinK, 473 raspberry, 400 red, 305 

brigHt orange • s–XXl

Heavy t-shirt RsX 2064020
nowa koszulka printer heavy ze szczuplejszym wykończeniem.

• 100% baWełna • 160 g/m2 • 900 blacK, 120 grey melange, 100 WHite, 173, sand, 600 navy, 523 petrol, 730 lime, 208 lemon, 

305 brigHt orange, 400 red • Xs–XXXl
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stretch t 2064009
Koszulka typu t-shirt z elastikiem i wzmocnionymi szwami na ramieniu. 

• 95% baWełna, 5% elastiK • 200 g/m2 • 900 blacK, 173 sand, 916 grey, 400 red, 475 ligHt pinK, 100 WHite, 516 sKy-blue, 530 

blue, 600 navy • s–XXl

stretch t Ladies 2064019
Damska dopasowana koszulka z elastikiem i wzmocnionymi szwami na ramieniu.

• 95% baWełna, 5% elastiK • 200 g/m2 • 900 blacK, 600 navy, 400 red, 475 ligHt pinK, 100 WHite • s–XXl

Racket 2064007
Dopasowana koszulka typu t-shirt, z pojedynczego ściegu ściągaczowego z kontrastowymi wypustkami.

• 100% baWełna • 190 g/m2 • 900 blacK, 100 WHite, 173 sand, 916 grey, 400 red, 516 sKy-blue, 530 blue, 600 navy • s–XXl

t-shirt 2064001
Koszulka typu t-shirt ze wzmocnieniem przy szwach na ramieniu i podwójnym szwem przy dekolcie. bez 
szwów bocznych. Ściągacz przy dekolcie składa się z czterech warstw, co zapobiega rozciągnięciu. 

• 100% baWełna • 140 g/m2 • 900 blacK, 120 grey melange, 111 asH, 100 WHite, 511 ligHt blue, 520 royal, 590 navy, 475 

ligHt pinK, 216 yelloW, 392 red • s–XXl
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softball 2062031
bluza sportowa pod szyję z wycięciem w kształcie półksiężyca. dolny brzeg i dolna część rękawa wykoń-
czone ściągaczem. 

• 60% baWełna,  40% poliester • 260 g/m2 • 100 WHite,  600 navy,  523 petrol,  120 grey mélange,  400 red,  900 blacK 

• Xs–XXXl

Rollerneck 2064005
golf z długim rękawem ze wzmocnieniem z elastiku przy dekolcie i mankietach. rozcięcia po bokach.

• 100% baWełna • 180 g/m2 • 100 WHite, 600 navy, 900 blacK • s–XXl

Fastpitch 2062033
Męska bluza z kapturem na podszewce. wykończona ściągaczem na dole i przy rękawach. czarne przeszycia 
(bez względu na kolor bluzy). 

• 60% baWełna 40% poliester. grey mélange 85 % baWełna 15 % WisKoza  • 260 g/m2 • 100 WHite, 600 navy, 523 petrol, 120 

grey mélange, 400 red, 900 blacK • Xs–XXXl

Heavy Long Sleeve 2064016
Koszulka typu t-shirt z długim rękawem, ze wzmocnieniem przy szwach na ramieniu i podwójnym szwem 
przy dekolcie. Ściągacz przy dekolcie składa się z czterech warstw, co zapobiega rozciągnięciu. 

• 100% baWełna • 180 g/m2 • 400 red, 590 navy, 523 petrol, 100 WHite, 173 sand, 900 blacK • Xs–XXl
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Fastpitch



printer active wear86 SweaterS

kiting 2062026
bluza z kapturem z patką na karczku. Kieszeń na rękawie, kontrastowe wypustki. 

• 80% baWełna, 20% poliester • 400 g/m2 • 600 navy, 400 red, 173 sand • s–XXl

bouldring 2062028
Damska bluza z kapturem z patką na karczku. Kieszeń na rękawie, kontrastowe wypustki. 

• 80% baWełna, 20% poliester • 400 g/m2 • 600 navy, 400 red, 173 sand • s–XXl

wrestling 2062030
bluza sportowa pod szyję z kontrastowymi wypustkami i kieszonką na rękawie. dolny brzeg i dolna część 
rękawa wykończone ściągaczem. 

• 80% baWełna, 20% poliester • 320 g/m2 • 600 navy, 400 red, 173 sand • Xs–XXl

crossbow 2062027
bluza sportowa z kołnierzem z patką na karczku. Kieszeń na rękawie, kontrastowe wypustki. 

• 80% baWełna, 20% poliester • 320 g/m2 • 600 navy, 173 sand • s–XXl
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Boxing / Kiting,Triathlon, Boxing

Boxing 2066004
Spodnie z elastycznym paskiem i sznurkiem do ściągania, 
kieszenie z przodu, kieszeń z tyłu zapinana na zamek 
błyskawiczny. 

• 80% baWełna, 20% poliester • 320 g/m2 • 900 blacK, 600 navy, 

800 mole • Xs–XXl
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Budo 2066005
spodnie sportowe elastyczne z  troczkiem ściągającym w pasie, 2 kieszenie czołowe oraz  jedna kieszeń 
tylna z zamkiem. lamówka odblaskowa na szwach bocznych. 

• 100% poliester • 230 g/m2 • 900 blacK, 600 navy • Xs –XXXl

archery 2062032
Sportowa bluza z kapturem z zamkiem z przodu oraz kontrastową podszewką siatkową oraz ściągaczem dol-
nym i rękawa. naramienna lamówka odblaskowa. 

• 100% poliester • 230 g/m2 • 900 blacK/grey, 600 navy/orange, 523 petrol/yelloW, 116 ligHt grey/lime • Xs–XXXl

track 2061030
męska bluza sportowa z 2 kieszeniami czołowymi z zamkami 2-drożnymi, kontrastową podszewką siatkową 
i ściągaczem przy szyi, ściągaczem dolnym i przy rękawie. lamówki odblaskowe z przodu i z tyłu. 

• 100% poliester • 230 g/m2 • 900 blacK/grey, 600 navy/orange, 523 petrol/yelloW, 116 ligHt grey/lime • s–XXXl

Field 2061031
damska  bluza  sportowa  z  2  kieszeniami  czołowymi  z  zamkami  2-drożnymi,  kontrastową  podszewką 
siatkową i ściągaczem przy szyi, ściągaczem dolnym i przy rękawie. lamówki odblaskowe z przodu i z tyłu. 

• 100% poliester • 230 g/m2 • 900 blacK/grey, 600 navy/orange, 523 petrol/yelloW, 116 ligHt grey/lime • Xs–XXl
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Archery
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arrow 2063012 

Damska koszula z krótkimi rękawami o miękkiej brzoskwiniowej teksturze. 

• 65% poliester, 35% baWełna • 900 blacK, 600 navy, 530 blue, 516 sKy blue, 100 WHite, 173 sand, 400 red • Xs–XXl

Rowing 2063011
Damska koszula z długimi rękawami o miękkiej brzoskwiniowej teksturze z regulowanymi mankietami. 

• 65% poliester, 35% baWełna • 900 blacK, 600 navy, 530 blue, 516 sKy blue, 100 WHite, 173 sand, 400 red • Xs–XXl

dart 2063014
Koszula z krótkim rękawem o diagonalnym splocie z wyłogami kołnierzyka przypinanymi na guziki, kieszon-
ką na piersi i dwiema zaszewkami z tyłu. brązowe-melanżowe guziki. jakość i fason identyczna z boule. 

• 65% poliester, 35% baWełna • 900 blacK, 600 navy, 530 blue, 516 sKy blue, 100 WHite, 173 sand, 400 red • Xs–XXXl

Boule 2063013
Koszula o diagonalnym splocie z wyłogami kołnierzyka przypinanymi na guziki, kieszonką na piersi i dwiema 
zaszewkami z tyłu. brązowo melanżowe guziki.

• 65% poliester, 35% baWełna • 900 blacK, 600 navy, 530 blue, 516 sKy blue, 100 WHite, 173 sand, 400 red  • Xs–XXXl
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Boule
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Frisbee 2061032
polar z niemechacącego się materiału. Sznurek do ściągania przy dolnej krawędzi i kieszonki zapinane na 
zamek błyskawiczny. Kontrastowy kolor przy dekolcie w kształcie półksiężyca i na wewnętrznej stronie 
kołnierzyka. 

• 100% poliester • 260 g/m2 • 900 blacK, 916 grey, 600 navy, 530 blue, 523 petrol, 511 ligHt blue, 173 sand, 400 red 

• Xs–XXl

cross 2062024
polar z niemechacącego się materiału. Sznurek do ściągania przy dolnej krawędzi, kieszonki zapinane na 
zamek błyskawiczny. Kontrastowy kolor przy dekolcie w kształcie półksiężyca i na wewnętrznej stronie 
kołnierzyka. 

• 100% poliester • 260 g/m2 • 900 blacK, 916 grey, 600 navy, 530 blue, 523 petrol, 511 ligHt blue, 173 sand, 400 red 

• Xs–XXl

Rally 2062025
polar z niemechacącego się materiału z krótkim zamkiem. Sznurek do ściągania przy dolnej krawędzi i 
kieszonki zapinane na zamek błyskawiczny. Kontrastowy kolor przy dekolcie w kształcie półksiężyca i na 
wewnętrznej stronie kołnierzyka. 

• 100% poliester • 260 g/m2 • 900 blacK, 916 grey, 600 navy, 530 blue, 523 petrol, 511 ligHt blue, 173 sand, 400 red 

• Xs–XXl

enduro 2062023
ocieplana kamizelka z niemechacącego się polaru. Sznurek do ściągania przy dolnej krawędzi i kieszonki 
zapinane na zamek błyskawiczny. Kontrastowy kolor przy dekolcie w kształcie półksiężyca i na wewnętrznej 
stronie kołnierzyka. 

• 100% poliester • 260 g/m2 • 900 blacK, 916 grey, 600 navy, 530 blue, 523 petrol, 511 ligHt blue, 173 sand, 400 red 

• Xs–XXl
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Enduro, Heavy T Long Sleeve / Frisbee



 Art. Nr. 2265006  Art. Nr. 2265006

 Art. Nr. 2265006  Art. Nr. 2265006

pRinteR suRF poLosHiRt
piké med sprund i sidorna. Slätstickad krage och tre knappar i knappslån. 

• 100% bomull • 200 g/m2 • 900 svart, 916 grå, 120 gråmelerad, 100 vit, 173 sand, 600 marin, 530 blå, 516 Himmels blå, 523 
petrol, 730 lime, 707 buteljgrön, 481 bordeauX, 400 röd, 475 rosa, 119 Honung, 208 citron, 305 Klar orange • Xs–XXl 
(svart, marin ocH vit –XXXl) • pris <50 st: 115 Kr • pris >50 st: 99 Kr

pRinteR suRF poLosHiRt
piké med sprund i sidorna. Slätstickad krage och tre knappar i knappslån. 

• 100% bomull • 200 g/m2 • 900 svart, 916 grå, 120 gråmelerad, 100 vit, 173 sand, 600 marin, 530 blå, 516 Himmels blå, 523 

petrol, 730 lime, 707 buteljgrön, 481 bordeauX, 400 röd, 475 rosa, 119 Honung, 208 citron, 305 Klar orange • Xs–XXl 

(svart, marin ocH vit –XXXl) • pris <50 st: 115 Kr • pris >50 st: 99 Kr

pRinteR suRF poLosHiRt
piké med sprund i sidorna. Slätstickad krage och tre knappar i knappslån.

• 100% bomull • 200 g/m2 • 900 svart, 916 grå, 120 gråmelerad, 100 vit, 173 sand, 600 marin, 530 blå, 516 Himmels blå, 523 

petrol, 730 lime, 707 buteljgrön, 481 bordeauX, 400 röd, 475 rosa, 119 Honung, 208 citron, 305 Klar orange • Xs–XXl 

(svart, marin ocH vit –XXXl) • pris <50 st: 115 Kr • pris >50 st: 99 Kr

pRinteR suRF poLosHiRt
piké med sprund i sidorna. Slätstickad krage och tre knappar i knappslån.

• 100% bomull • 200 g/m2 • 900 svart, 916 grå, 120 gråmelerad, 100 vit, 173 sand, 600 marin, 530 blå, 516 Himmels blå, 523 

petrol, 730 lime, 707 buteljgrön, 481 bordeauX, 400 röd, 475 rosa, 119 Honung, 208 citron, 305 Klar orange • Xs–XXl 

(svart, marin ocH vit –XXXl) • pris <50 st: 115 Kr • pris >50 st: 99 Kr

printer active wear
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Jibbing 2061033
Męska wiatro- i wodoodporna kurtka w kapturem chowanym w kołnierzu. 
w tylnim karczku i na przedniej kieszeni możliwość naniesienia nadruku/
haftu. Kieszenie na przodzie zapinane na zamek, elastyczne szwy na 
dole. Wyściółka watowana. bez względu na kolor zewnętrzny, podszewka 
zawsze czarna. 

•  100%  poliester  poWleKany  pu  WeWnątrz  •  podszeWKa:  100%  poliester  

• WyŚciółKa: 100% poliester, 130 g/m2 • 900 blacK, 400 red, 523 petrol • s–XXXl

skeleton 2261035
wyściełana bluza softshell z odpinanym kapturem, wzmocnione rękawy, troc-
zek na dolnej obwódce, rękawy z systemem dopasowywania velcro. przednie 
kieszenie i kieszeń na piersi z zamkami, dwie kieszenie wewnętrzne (również 
na zamek), jedna kieszeń siatkowa. 

• 100% poliester z membraną pu • materiał WeWnętrzny: 100% poliester polar, 

280 g/m2 • WyŚciółKa: 100% poliester, gramatura 80 g/m2 Korpus, 60 g/m2 Kaptur i 

ręKaWy • podszeWKa: 100 % poliester • 900 blacK, 600 navy, 523 petrol, 400 red 100 

WHite • Xs-XXXl

Freeride 2061034
Damska wiatro- i wodoodporna kurtka w kapturem chowanym w 
kołnierzu. w tylnim karczku i na przedniej kieszeni możliwość naniesi-
enia nadruku/haftu. Kieszenie na przodzie zapinane na zamek, elastyczne 
szwy  na  dole. Wyściółka watowana.  bez względu  na  kolor  zewnętrzny, 
podszewka zawsze czarna 

•  100%  poliester  poWleKany  pu  WeWnątrz  •  podszeWKa:  100%  poliester  

• WyŚciółKa: 100% poliester, 130 g/m2 • 900 blacK, 400 red, 523 petrol • Xs–XXl
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Freeride, Fastpitch
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Drive 2061016
lekka kurtka z kapturem. Dwie kieszenie z przodu i kieszeń na telefon komórkowy z prawej strony. re-
gulowane zakończenie rękawa. Dwie kieszenie wewnętrzne. Sznurek do ściągania przy kapturze i dolnej 
krawędzi.  

• 65% poliester, 35% baWełna, poWleKana pu WeWnątrz • podszeWKa: 100% poliester • 900 blacK • s–XXl

toboggan 2061019
watowana kurtka z taslanu z kapturem chowanym w kołnierzu. podwójne kieszenie z przodu i podwójne 
kieszenie wewnętrzne zapinane na zamek błyskawiczny, regulowane zakończenie rękawa. Sznurek do 
ściągania w kapturze i przy brzegu. odblaskowe wypustki. 

• 100% nylon, poWleKany pu WeWnątrz • podpinKa: 100% poliester • WatoWanie: 100% poliester • 173 sand, 400 red 

• s–XXl

volleyball 2061027
wiatroodporna i wodoodporna, nylonowa kurtka z podpinką i chowanym kapturem. Kieszenie z przodu i 
kieszenie wewnętrzne zapinane na zamek błyskawiczny. wyprofilowane rękawy. Sznurek do ściągania przy 
dolnej krawędzi, zapięcia na rzep przy rękawach.

• 100% nylon, poWleKany pu WeWnątrz • podpinKa: 100% poliester • 900 blacK • Xs–XXXl
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Volleyball
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New

slalom 2061029
Sportowa damska kurtka ortalionowa z wiatroodpornej i wodoodpornej 
tkaniny nylonowo-poliestrowej, powlekanej na plecach. podszewka z po-
liestru. trwałe kolory, czarne zamki we wszystkich wersjach kolorystycz-
nych. Dwie kieszenie z przodu i jedna kieszeń wewnętrzna, jedna kieszeń 
na piersi i jedna na rękawie – wszystkie z zamkami. odpinany kaptur z 
otworem zamykanym na zamek, który umożliwia wykonanie haftu lub na-
druku. Dwa otwory wentylacyjne z tyłu, zamykane na zamek błyskawiczny. 
Sznurek do ściągania przy dolnej krawędzi i na kapturze. 

• 100% nylon (tors), 100% poliester (boKi) • podszeWKa: 100% poliester • 900 blacK, 

600 navy, 400 red, 523 petrol • s–XXl

snowboard 2061028
Sportowa kurtka ortalionowa z wiatroodpornej i wodoodpornej tkaniny 
nylonowo-poliestrowej, powlekanej na plecach. podszewka z poliestru. 
trwałe kolory, czarne zamki we wszystkich wersjach kolorystycznych. 
Dwie kieszenie z przodu i jedna kieszeń wewnętrzna, jedna kieszeń na 
piersi i jedna na rękawie – wszystkie z zamkami. odpinany kaptur z otwo-
rem zamykanym na zamek, który umożliwia wykonanie haftu lub nadruku. 
Dwa otwory wentylacyjne z tyłu, zamykane na zamek błyskawiczny. Sznu-
rek do ściągania przy dolnej krawędzi i na kapturze. 

• 100% nylon (tors), 100% poliester (boKi) • podszeWKa: 100% poliester • 900 blacK, 

600 navy, 400 red, 523 petrol • s–XXl

downhill 2061036
Kurtka/softshell unisex, fabrycznie wyprofilowane rękawy, odblaskowe 
elementy na kieszeniach i szwach bocznych. regulacja na rzep u dołu rękawów, 
polarowa podszewka na kołnierzu i przednich kieszeniach.

• 100 % nylon z poKryciem pcv (sHell) • podszeWKa: 100% polyester • 900 blacK, 

600 navy, 400 red • Xs–XXXl
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Slalom, Field / Downhill, Fastpitch
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kendo Heavy 2061021
podszyta polarem kurtka z odpinanym kapturem. Sznurek do ściągania przy dolnej krawędzi, zapięcia na rzepy na 
mankietach. polarowa wyściółka po wewnętrznej stronie kołnierza i wewnątrz kieszeni. 

• 100% poliester, poWłoKa pu z tyłu  • podpinKa: 100% poliester, 100% polar poliestroWy • WatoWanie: 100% poliester, 

200g/m2 • 600 navy, 706 green, 400 red, 173 sand, 900 blacK • Xs–XXl

kendo Light 2061026
podszyta polarem kurtka z odpinanym kapturem. Sznurek do ściągania przy dolnej krawędzi, zapięcia na rzepy na 
mankietach. polarowa wyściółka po wewnętrznej stronie kołnierza i wewnątrz kieszeni. 

• 100% poliester, poWłoKa pu z tyłu  • podpinKa: 100% poliester, 100% polar poliestroWy • WatoWanie: 100% poliester, 100g/m2 

• 900 blacK, 801 broWn • Xs–XXl

Sky Diving 2061022
watowana kurtka, wiatroodporna i wodoodporna, z podpinką z polaru. odpinany kaptur, ściągacz na dole 
rękawów i na brzegu. 

• 100% poliester • podpinKa: 100% poliester • WatoWanie: 100% poliester • 900 blacK, 916 grey • Xs–XXl
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Kendo Light, Kiting
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Squeeze Polar 2061025
bluza  z  niemechacącego  się  polaru.  odpinane  rękawy  i  chowany  kaptur.  bluzę można  połączyć  z  kurtką 
Squeeze oxford. 

• 100% poliester • 320 g/m2 • 900 blacK, 400 red, 600 navy, 530 blue, 132 ligHt grey, 186 stone • Xs–XXXl

squeeze oxford 2061024
nieprzemakalna kurtka z chowanym kapturem. Kurtkę można połączyć ze Squeeze polar.

• 100% nylon • podpinKa: 100% poliester • 900 blacK, 400 red, 600 navy, 530 blue, 132 ligHt grey, 186 stone • Xs–XXXl
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Squeeze Oxford, Squeeze Polar
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badminton 2066001
Krótkie spodenki z bawełny o diagonalnym splocie, z paskiem elastycznym i sznurkiem do ściągania w talii, 
schowany rozporek, kieszenie z boku i jedna kieszeń z tyłu.

• 100% baWełna • 900 blacK, 173 sand, 600 navy • s–XXl

Hockey 2067500
torba sportowa w trzech rozmiarach z kontrastowymi wypustkami, praktyczne kieszenie z boku zapinane 
na zamek błyskawiczny, pasek na ramię. powlekana wewnątrz pvc. 

• poliester 600 d • 600 navy, 900 blacK • s (48X29X21 cm), m (56X30X23 cm), l (71X38.5X36 cm)

kayak 2067501
plecak z kontrastowymi wypustkami, praktyczne kieszenie z boku zapinane na zamek błyskawiczny, paski 
na ramię. powlekany wewnątrz pvc. 

• poliester 600 d • 600 navy, 900 blacK • 35X42X15 cm

cricket 2067001
czapka z daszkiem z bawełny o diagonalnym splocie. regulowane zapięcie na rzep z tyłu.

• 900 blacK/sand, 173 sand/navy, 600 navy, 530 blue, 400 red, 901 blacK, 174 sand • W jednym rozmiarze
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Squeeze Polar, Hockey M 



Downhill, Fastpitch

Triathlon

Fastpitch

Boule

Freeride, Fastpitch

Kendo Light, Kiting

Surf Pro

Stretch T Ladies

Boxing+Kiting, Boxing

Enduro, Heavy T L/S + Frisbee

Volleyball

Squeeze Oxford, Squeeze Polar

Surf Ladies Longsleeve + Surf

Heavy T Rsx, Heavy T Longsleeve

Archery

Skeleton

Slalom, Field + Downhill, Fastpitch

Hockey M, Squeeze Polar Skeleton





techniki aplikacji.
Sitodruk
Najprostsza, i w wielu przypadkach najlepsza, technika nadruku, 
stosowana głównie w przypadku koszulek typu T-shirt i bluz sporto-
wych. Nadruk bezpośrednio na wyrobie.

kalkomania
Kalkomania jest nakładana na wyrób przy wykorzystaniu nośnika, 
który następnie jest naprasowany na wyrobie.

haft
Haft jest elementem trwałym, często postrzeganym jako luksusowy. 
Wyroby są haftowane pojedynczo, co oznacza, że każdy wyrób 
może być wykonany zgodnie z indywidualnymi potrzebami klienta.

Wyszywana metka
Idea jest taka sama jak w przypadku haftu jednak zamiast haftu 
bezpośrednio na wyrobie, marka jest haftowana na nośniku, który 
zostaje następnie przyszyty do wyrobu lub zaprasowany.

Wytłaczanie
Wytłaczanie jest metodą, w której tekst jest wybijany w tkaninie w 
postaci trójwymiarowej. Efekt końcowy jest dyskretny i luksusowy.

tkana metka
W przypadku zamawiania większej ilości wyrobów, tkana metka jest 
często tańsza od bezpośredniego haftu lub wyszywanej metki. W 
porównaniu do haftu, tkane metki oferują możliwość zastosowania 
mniejszych liter i drobnych szczegółów. Metki są przyszywane do 
wyrobu lub zaprasowywane, w taki sam sposób jak metki haftowane.

Trwałość wyrobu zależy od tego, jak dobrze się o niego troszczymy. 
Przestrzeganie podanych zasad prania pozwoli na dłuższe użytko-
wanie odzieży. W celu uzyskania instrukcji prania należy zajrzeć 
pod adres: james-harvest.com

odpowiedzialność.
Aby zagwarantować Państwu maksymalne poczucie  
bezpieczeństwa przy zakupie odzieży wspomagającej 
identyfikację wizualną firmy James Harvest Sportswe-
ar & Printer Active Wear, opracowaliśmy dla naszych 
dostawców wytyczne i kodeksy postępowania. Te do-
kumenty pozwalają nam uzyskać pewność, że nasze 
wyroby są produkowane w odpowiednich warunkach. 
Kodeksy postępowania określają nasze wymagania 
miedzy innymi w stosunku do: 

•	środowiska	pracy			
•	zakazu	pracy	dzieci			
•	godzin	pracy
•	wynagrodzenia
•	wolności	zrzeszania	się	w	związkach	zawodowych

Przy zakupie odzieży zapewniającej wizualną identyfi-
kację marki, firmy coraz częściej kierują się troską o 
przestrzeganie fundamentalnych praw osób  zatrudnio-
nych przy produkcji takiej odzieży. Wychodząc naprze-
ciw tym oczekiwaniom, stosujemy środki zapewniające 
bezpieczeństwo i ochronę osób wytwarzających nasze 
wyroby. Nie wahamy się oświadczyć, że nasze wyroby 
są wytwarzane w bezpiecznym środowisku pracy. Jeśli 
chcieliby Państwo uzyskać bardziej szczegółowe infor-
macje na ten temat, prosimy o kontakt, a prześlemy 
Państwu nasz kodeks postępowania.
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•	 Kolor	na	zdjęciu	może	nieco	odbiegać	od	rzeczywistego	koloru	odzieży	z	powodu	niedoskonałości	fototechnicznych.	mogą	również	istnieć	różnicę	miedzy	
obrazem a zdjęciem tego samego produktu. W przypadku rozbieżności prosimy kierować się zdjęciem produktu.

•	 e.	&	o.	e.

oznaczenie.
Damski krój  

Szeroka gama 
rozmiarów  

Wiatroodporny  
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jamesharvest.com Adds profile to your business®

t h e  j a m e s  h a r v e s t  w o r l d : 
s y d n e y ,  m e l b o u r n e ,  a u s t r a l i a

v i e n n a ,  a u s t r i a  

a a r s c h o t ,  b e n e l u x

m o n t r e a l ,  c a n a d a

h ø r s h o l m ,  d e n m a r k

t a l l i n ,  e s t o n i a

e s p o o ,  f i n l a n d

p a r i s ,  f r a n c e

v i s s e l h ö v e d e ,  g e r m a n y  

h i r w a u n ,  g r e a t  b r i t a i n

a t h e n s ,  g r e e c e

b u d a ö r s ,  h u n g a r y

g a r d a b a e ,  i c e l a n d

d u b l i n ,  i r e l a n d

m i l a n ,  i t a l y

r i g a ,  l a t v i a

a u c k l a n d ,  n e w  z e a l a n d

o s l o ,  n o r w a y

p o z n a n ,  p o l a n d

c o i m b r a ,  p o r t u g a l

b u c h a r e s t ,  r o m a n i a

l j u b l j a n a ,  s l o v e n i a

m a d r i d ,  s p a i n

c o r t a i l l o d ,  s w i t z e r l a n d

s t o c k h o l m ,  g o t h e n b u r g ,  s w e d e n

n e w  y o r k ,  u s a
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