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BLUZA MANSTEIN
  

 8408 

Opis: 
•	 stójka pod szyją
•	 ocieplane plecy
•	 2 kieszenie piersiowe z zamkiem błyskawicznym
•	 2 kieszenie boczne z patkami
•	 1 kieszeń piersiowa wewnętrzna
•	 regulacja szerokości mankietów na rzepy
•	 wzmocnienia na łokciach
•	 przedłużona długość pleców
•	 czarne elementy z cordury.

Materiał: 
Tkanina 60% bawełna/40% poliester,  
345g/m² splot płócienny + cordura

Rozmiary:  
44/46 - 60/62, 
90/94 - 106/110

Kolor: 

 293

 262

 000

OGRODNICZKI MANSTEIN
 

 8407 

Opis: 
•	 elastyczne regulowane szelki
•	 tył podniesiony
•	 dzielona kieszeń piersiowa
•	 2 kieszenie boczne
•	 2 kieszenie tylne
•	 2 kieszenie narzędziowe i zawieszki na młotek
•	 1 kieszeń na lewej nogawce z patką na długopisy  

i komórkę
•	 kieszenie na kolanach na ochraniacze
•	 boczne wstawki elastyczne  

dla komfortu siadania
•	 czarne elementy z cordury

Materiał: 
Tkanina 60% bawełna 
/40% poliester,  
345g/m2 splot płócienny  
+ cordura

Rozmiary:  
44/46 - 60/62, 
90/94 - 106/110

Kolor: 

 293

 262

 000

ODZIEŻ  
ROBOCZA
OGÓLNEGO  
UŻYTKU
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BLUZA TWO COLOR
 

 3140 

Opis: 
•	 kołnierz pod szyją
•	 zapinana na nakryte napy
•	 1 lewa kieszeń piersiowa z patką
•	 1 prawa kieszeń piersiowa z  patką i kieszonką na długopisy
•	 1 wewnętrzna kieszeń piersiowa z napą
•	 2 kieszenie boczne
•	 1 kieszeń na rękawie z patką zapinaną na rzep
•	 rękawy wykończone regulowanymi mankietami
•	 w pasie po bokach gumy dopasowujące obwód
•	 zakładki na plecach

Materiał: 
Tkanina 65%BW  
/ 35%PES, 300g/m²

Rozmiary:  
(Intex) 36/38N – 68/70N, 
44/46L – 56/58L 

Kolor: 

 994

 910

 332

 524

 525

 713

 293

SPODNIE TWO COLOR

 3141 

Opis: 
•	 zapinane na guzik
•	 7 szlufek
•	 2 kieszenie boczne
•	 1 kieszeń tylna z patką zapinaną na krytą napę
•	 1 kieszeń na nogawce z patką zapinaną na kryte napy
•	 podwójna kieszeń narzędziowa
•	 zamek w rozporku

Materiał: 
Tkanina 65%BW / 35%PES, 
300g/m²

Rozmiary: 
(Intex) 38N –70N, 
44L – 58L, 
44S – 66S

Kolor: 

 994

 910

 332

 524

 525

 713

 293

OGRODNICZKI TWO COLOR
 

 3142 

Opis: 
•	 elastyczne regulowane szelki
•	 podwójna kieszeń na karczku z patką i kieszonką na długopisy
•	 1 wewnętrzna kieszeń na karczku zapinana na zamek
•	 2 kieszenie boczne
•	 1 kieszeń tylna z patką
•	 1 kieszeń na nogawce z patką
•	 podwójna kieszeń narzędziowa
•	 w pasie po bokach elastyczna dzianina  

dopasowująca obwód
•	 zamek w rozporku

Materiał: 
Tkanina 65%BW  
/ 35%PES, 300g/m²

Rozmiary:  
(Intex) 36/38N – 68/70N, 
44/46L – 56/58L 

Kolor: 

 994

 910

 332

 524

 525

 713

 293
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FARTUCH MĘSKI TWO COLOR
  

 3144 

Opis: 
•	 kołnierz pod szyją
•	 zapinany na kryte napy
•	 1 kieszeń piersiowa z patką 

napami i kieszonką na długopisy
•	 1 wewnętrzna kieszeń piersiowa  

z napą
•	 2 kieszenie boczne
•	 rozcięcia boczne

Materiał: 
Tkanina 65%BW / 35%PES, 300g/m²

Rozmiary:  
(Intex) 36/38N – 68/70N, 
44/46L – 56/58L

Kolor: 

 994

 910

 332

 524

 525

 713

 293

BLUZA SPORT LINE
 

 3700 

Opis: 
•	 stójka pod szyją
•	 zapinana na zamek błyskawiczny kryty listwą zapinaną na napy
•	 1 lewa kieszeń piersiowa z patką na kryte napy 
•	 1 prawa kieszeń piersiowa na komórkę z patką na kryte napy + kieszeń na 

długopis
•	 1 wewnętrzna kieszeń piersiowa z napą
•	 2 kieszenie boczne, prawa kieszeń  

z dodatkową kieszenią wewnętrzną
•	 wstawki elastyczne na łączeniu  

rękawów i pleców
•	 rękawy wykończone regulowanymi  

mankietami z napami
•	 w pasie regulacja obwodu  

zakładkami zapinanymi na napy
•	 na ramionach lamówka  

odblaskowa

Materiał: 
Tkanina 65% PES/35%  
PES, 300 g/m²

Rozmiary: 
44 - 66, 94 – 114

Kolory: 

 843

 311

 312

 248

 159

OGRODNICZKI SPORT LINE

 3702 

Opis: 
•	 elastyczne szelki z odpinaną klamrą
•	 wysoki tył
•	 1 kieszeń piersiowa z patką zapinaną  

na napy + naszyta kieszeń  
z miejscem na długopis

•	 1 kieszeń wewnętrzna piersiowa  
zapinana na napę

•	 2 kieszenie boczne, prawa kieszeń  
z dodatkową kieszenią wewnętrzną

•	 1 kieszeń na nogawce  
po prawej, podwójna 

•	 1 kieszeń na nogawce  
po lewej, z patką  
i napami, + kieszeń  
na komórkę zapinana  
na klapkę i rzep 
+ kieszeń na długopis

•	 kieszenie na kolanach  
z rzepami

•	 rozporek zapinany  
na zamek błyskawiczny

•	 lamówki odblaskowe  
na kolanach z przodu  
i u dołu nogawek z tyłu

Materiał: 
Tkanina 65% PES/35% PES,  
300 g/m²

Rozmiary:  
44 - 66, 94 – 114

Kolory: 

 843

 311

 312

 248

 159
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BLUZA DO PASA MULTICOLOR 
 

 1750M 

Opis: 
•	 kołnierz pod szyją 
•	 zapinana na napy
•	 2 kieszenie piersiowe kryte patkami zapinanymi na napy 
•	 rękawy wykończone obrębem z regulacją obwodu na napy
•	 przedni i tylny karczek w kontrastowym kolorze do wyboru

Materiał: 
Tkanina 65%PES / 35%BW, 245g/m²

Rozmiary:  
46-62, 90-110

Kolor:    

 001 627

 498 633

 159 532

 159 533

 159 534

 159 626

 039 634

 453 528

 105 534

 587 528

 587 520

 185 528

 185 534
 

SPODNIE DO PASA SPORT LINE
 

 3701 

Opis: 
•	 7 szlufek na pasek
•	 zapinane za guzik dżinsowy
•	 zamek błyskawiczny w rozporku
•	 2 kieszenie boczne, prawa kieszeń z dodatkową kieszenią wewnętrzną
•	 2 kieszenie tylne zapinane patką i krytymi napami
•	 1 kieszeń na nogawce po prawej, podwójna 
•	 1 kieszeń na nogawce po lewej, z patką i napami, + kieszeń na komórkę 

zapinana na klapkę i rzep + kieszeń na długopis
•	 kieszenie na kolanach z rzepami
•	 lamówki odblaskowe na kolanach z przodu i u dołu nogawek z tyłu

Materiał: 
Tkanina 65% PES/35% PES,  
300 g/m²

Rozmiary: 
44 - 66, 94 – 114

Kolory: 

 843

 311

 312

 248

 159

KAMIZELKA OCIEPLANA SPORT LINE

 3703 

Opis: 
•	 ocieplane plecy
•	 stójka  pod szyją
•	 zapinana na zamek błyskawiczny kryty listwą zapinaną na napy
•	 1 lewa kieszeń piersiowa z patką na kryte napy 
•	 1 prawa kieszeń piersiowa na komórkę z patką na kryte napy + kieszeń na 

długopis
•	 1 wewnętrzna kieszeń piersiowa z napą
•	 2 kieszenie boczne, prawa kieszeń z dodatkową kieszenią wewnętrzną
•	 w pasie regulacja obwodu zakładkami zapinanymi na napy
•	 na ramionach lamówka  

odblaskowa

Materiał: 
Tkanina 65% PES/35%  
PES, 300 g/m²

Rozmiary:  
44 - 66, 94 – 114

Kolory: 

 843

 311

 312

 248

 159
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OGRODNICZKI MULTICOLOR 

 1752 

Opis: 
•	 elastyczne regulowane szelki
•	 1 kieszeń na karczku  

w kontrastowym kolorze kryta  
patką

•	 1 wewnętrzna kieszeń  
na karczku zapinana na guzik

•	 2 kieszenie boczne
•	 1 kieszeń tylna
•	 1 kieszeń narzędziowa
•	 zapięcie boczne z regulacją  

obwodu w pasie
•	 napy w rozporku

Materiał: 
Tkanina 65%PES  
/ 35%BW, 245g/m²

Rozmiary:  
46-62, 90-110

Kolory: 

 001 627

 498 633

 159 532

 159 533

 159 534

 159 626

 039 634

 453 528

 105 534

 587 528

 587 520

 185 528

 185 534

KAMIZELKA OCIEPLANA

 3906 

Opis: 
•	 kamizelka ocieplana 
•	 zapinana na napy 
•	 1 kieszeń piersiowa z patką i rzepem
•	 2 kieszenie boczne naszywane
•	 1 kieszeń wewnętrzna z napą
•	 przedłużona długość pleców

Materiał: 
Tkanina 65%PES  
/ 35%BW, 245g/m², 
warstwa ocieplająca 150g/m²

Rozmiary: 
44/46 – 64/66

Kolory: 

 niebieski (159)

 zielony (019)

 szary (498)

 czerwony (587)

OGRODNICZKI  STANDARD 
 

 5802 

Opis: 
•	 elastyczne regulowane szelki
•	 1 kieszeń na karczku kryta patką zapinaną na napy
•	 2 kieszenie boczne
•	 1 kieszeń tylna
•	 1 kieszeń narzędziowa
•	 zapięcie boczne z regulacją obwodu  

w pasie
•	 w pasie z tyłu guma dopasowujące  

obwód
•	 nogawki wykończone obrębem  

z regulacją obwodu na napy
•	 napy w rozporku

Materiał: 
65%PES / 35%BW, 245g/m²

Rozmiary:  
46-62, 90-110

Kolor: 

 niebieski (159)

 zielony (019)

 szary (498)

 granatowy (611)

 czerwony (587)
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FARTUCH MĘSKI KRÓTKI 
  

 1030 

Opis: 
•	 długość 3/4
•	 kołnierz po szyją
•	 zapinany na kryte napy
•	 1 kieszeń piersiowa 
•	 2 kieszenie boczne
•	 rękawy i dół wykończone obrębem

Materiał: 
Tkanina 65%PES / 35%BW, 210g/m²

Rozmiary:  
46-62

Kolory: 

 niebieski (159)

 zielony (019)

 szary (498)

 granatowy (611)

 czerwony (587)

BLUZA STANDARD 
 

 5800 

Opis: 
•	 kołnierz pod szyją 
•	 zapinana na napy
•	 2 kieszenie piersiowe z patkami zapinanymi na napy
•	 rękawy wykończone obrębem z regulacją
•	 dół bluzy wykończony paskiem z gumą dopasowującą obwód

Materiał: 
Tkanina 65%PES / 35%BW, 245g/m²

Rozmiary:  
46-62, 90-110

Kolor:

 niebieski (159)

 zielony (019)

 szary (498)

 granatowy (611)

 czerwony (587)

SPODNIE DO PASA 

 5801 

Opis: 
•	 zapinane na guzik
•	 po bokach w pasie regulacja obwodu zapinkami
•	 2 kieszenie wpuszczane
•	 1 kieszeń tylna
•	 1 kieszeń narzędziowa
•	 dół nogawki wykończony obrębem
•	 napy w rozporku

Materiał: 
Tkanina 65%PES / 35%BW, 245g/m²

Rozmiary:  
46-62, 90-110

Kolory: 

 niebieski (159)

 zielony (019)

 szary (498)

 granatowy (611)

 czerwony (587)
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FARTUCH MĘSKI DŁUGI 
 

 1031 

Opis: 
•	 długość 1/1
•	 kołnierz po szyją
•	 zapinany na kryte napy
•	 1 kieszeń piersiowa 
•	 2 kieszenie boczne
•	 rękawy i dół wykończone obrębem

Materiał: 
65%PES / 35%BW, 210g/m²

Rozmiary:  
46-62

Kolor: 

 biały (001)

 niebieski (159)

 zielony (019)

FARTUCH DAMSKI DŁUGI 

 1051 

Opis: 
•	 kołnierz pod szyją zapinany na napy
•	 2 kieszenie boczne
•	 zaszewki na piersiach
•	 rozcięcia boczne na dole
•	 rękawy i dół wykończony obrębem 

Materiał: 
Tkanina 65%PES / 35%BW, 210g/m²

Rozmiary:  
34 - 52

Kolory: 

 biały (001) 

 niebieski (159)

POLAR
 

Opis: 
•	 zapinany na zamek błyskawiczny
•	 dwie kieszenie wpuszczane
•	 zapinany i wywijany kołnierz

Materiał: 
Tkanina 100%PES, 280 g/m²

Rozmiary: 
XS, S, M, L, XL, XXL

Kolory: 

 niebieski (159)

 zielony (105) 

 szary (198)

 granatowy (977) 

 czerwony (587)

 biały (001) 

 czarny (000)
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KOSZULA FLANELOWA 
 

Opis: 
•	 klasyczny krój
•	 zapinana na napy
•	  rękawy zakończone mankietami zapinanymi na napy z regulacją
•	 kieszeń zewnętrzna na prawej piersi

Materiał: 
Skład: 60%BW/40%PES, 160g/m²

Rozmiary: 
XS, S, M, L, XL, XXL

Kolory: 

 niebieski (159)

 zielony (019) 

 szary (198)

 czerwony (587) 

T-SHIRT
 

Opis: 
•	 klasyczny krój pod szyją wykończony ściągaczem

Materiał: 
dzianina  50%PES/50%BW, 200 g/m²

Rozmiary:
XS, S, M, L, XL, XXL

Kolory: 

 niebieski (159)

 zielony (105) 

 szary (198)

 granatowy (977) 

 czerwony (587)

 biały (001) 

 czarny (000)

POLO  Z DŁUGIM I KRÓTKIM RĘKAWEM 
 

Opis: 
•	 krój klasyczny 
•	 wersja z długim rękawem zakończona ściągaczem.
•	 rozcięcie pod szyją zapinane na napy, zakończone kołnierzykiem

Materiał: 
dzianina  50%PES/50%BW, 200 g/m²

Rozmiary: 
XS, S, M, L, XL, XXL

Kolory: 

 niebieski (159)

 zielony (019) 

 szary (198)

 granatowy (977) 

 czerwony (587) 

 biały (001)

 czarny (000)
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FURAŻERKA HACCP

 PL1437 

Materiał: 
Tkanina 65%BW 35%PES 210g

ODZIEŻ DLA  
PRZEMYSŁU 
SPOŻYWCZEGO 
HACCP 
Kolekcja HACCP występuje w kolorze białym. Inne kolory dostępne są 

na zamówienie przy zachowaniu minimum produkcyjnego firmy Team-

dress Drawa. W razie zainteresowania prosimy o kontakt.

BLUZA MĘSKA HACCP
 

 PL4700 

Opis: 
•	 kołnierz pod szyją
•	 zapinana na napy
•	 1 kieszeń wewnętrzna zapinana na napy
•	 rękawy wykończone obrębem z regulacją obwodu na napy
•	 rękawy z zapinkami do podwijania
•	 dół wykończony obrębem

Materiał: 
Tkanina 65%PES  
/ 35%BW, 210g/m²

Rozmiary:  
46-62, 90-110
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SPODNIE DAMSKIE HACCP
 

 PL4801 

Opis: 
•	 zapinane na guzik
•	 bez kieszeni
•	 w pasie po bokach gumy dopasowujące obwód
•	 nogawki wykończone obrębem
•	 napy w rozporku

Materiał: 
Tkanina 65%PES / 35%BW, 210g/m²

Rozmiary:  
34-52

SPODNIE MĘSKIE HACCP
 

 PL4701 

Opis: 
•	 zapinane na guzik
•	 bez kieszeni
•	 regulacja obwodu w pasie zapinkami 
•	 nogawki wykończone obrębem
•	 napy w rozporku

Materiał: 
Tkanina 65%PES / 35%BW, 210g/m²

Rozmiary:  
46-62, 90-110

BLUZA DAMSKA HACCP 

 PL4800 

Opis: 
•	 stójka pod szyją 
•	 zapinana na napy
•	 1 kieszeń wewnętrzna zapinana na napy
•	 rękawy wykończone obrębem z regulacją obwodu na napy
•	 rękawy z zapinkami do podwijania
•	 dół wykończony obrębem

Materiał: 
Tkanina 65% PES  
/ 35% BW, 210g/m²

Rozmiary:  
34-52
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OGRODNICZKI HACCP

 PL1652 

Opis: 
•	 elastyczne regulowane szelki
•	 1 wewnętrzna kieszeń na karczku  

zapinana na napę
•	 w pasie po bokach elastyczna dzianina 
•	 dopasowujące obwód
•	 nogawki wykończone obrębem
•	 napy w rozporku

Materiał: 
Tkanina 65%PES  
/ 35%BW, 245g/m²

Rozmiary:  
46-62, 90-110

Kolory: 

 biały (001)

 niebieski (159) 

 zielony (019) 

 szary (498)

Fartuch damski krótki HACCP
 

 PL1550 

Opis: 
•	 kołnierz pod szyją zapinany na napy
•	 1 kieszeń wewnętrzna 
•	 zaszewki na piersiach
•	 rozcięcia boczne na dole
•	 dół wykończony obrębem

Materiał: 
Tkanina 65%PES  
/ 35%BW, 210g/m²

Rozmiary:  
34-52

FARTUCH MĘSKI KRÓTKI HACCP
 

 1630 

Opis: 
•	 kołnierz pod szyją
•	 zapinany na kryte napy
•	 1 kieszeń wewnętrzna
•	 rękawy i dół wykończone obrębem
•	 rozcięcia boczne

Materiał: 
Tkanina 65%PES  
/ 35%BW, 210g/m²

Rozmiary:  
46-62, 90-110
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SPODNIE UNISEX HACCP 

 PL4661001C 

Opis: 
•	 w pasie guma dopasowująca obwód
•	 trok w pasie
•	 szlufki w pasie
•	 nogawki wykończone obrębem
•	 w rozporku kryte napy

Materiał: 
Tkanina 65%PES / 35%BW, 210g/m²

Rozmiary: 
34-60

FARTUCH MĘSKI DŁUGI HACCP
 

 1631 

Opis: 
•	 kołnierz pod szyją
•	 zapinany na kryte napy
•	 1 kieszeń wewnętrzna
•	 rękawy i dół wykończone obrębem
•	 rozcięcia boczne

Materiał: 
Tkanina 65%PES  
/ 35%BW, 210g/m²

Rozmiary:  
46-62, 90-110

SPODNIE UNISEX
 

 PL4550 

Opis: 
•	 z kieszeniami zewnętrznymi
•	 w pasie guma dopasowująca obwód
•	 trok w pasie
•	 1 kieszeń wewnętrzna przy pasie
•	 1 kieszeń narzędziowa na prawym udzie 
•	 dwie szlufki boczne, jedna na udzie , druga pod pasem
•	 nogawki wykończone obrębem

Materiał: 
Tkanina 65% PES  
/ 35% BW, 210g/m²

Rozmiary:  
XS-XXL
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BLUZA  UNISEX  ZAKŁADANA PRZEZ GŁOWĘ HACCP
 

 1658 

Opis: 
•	 kołnierz pod szyją zapinany na napę
•	 brak kieszeni
•	 rękawy wykończone obrębem z regulacją obwodu na napy
•	 dół wykończony obrębem z rozcięciami

Materiał: 
Tkanina 65%PES  
/ 35%BW, 245g/m²

Rozmiary:  
00-5

SPODNIE UNISEX  DO PASA Z GUMKĄ 

 PL4500 

Opis: 
•	 (artykuł 3961 – wewnętrzny trok w pasie)
•	 w pasie guma dopasowująca obwód
•	 trok w pasie
•	 1 kieszeń wewnętrzna przy pasie
•	 nogawki wykończone obrębem

Materiał: 
Tkanina 65%PES / 35%BW, 210g/m²

Rozmiary:  
XS-XXL

BLUZA  UNISEX  ZAKŁADANA PRZEZ GŁOWĘ HACCP
  

 PL3960 

Opis: 
•	 bez kołnierza
•	 dekolt w kształcie V
•	 odcinany przedni karczek
•	 rękawy wykończone obrębem z regulacją obwodu na napy
•	 rękawy z zapinką do podwijania

Materiał: 
Tkanina 65%PES  
/ 35%BW, 210g/m²

Rozmiary:  
XS-XXL
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ODZIEŻ  
OCHRONNA

BLUZA SPAWALNICZA MULTINORM 
 

 PL5305 

Opis: 
•	 kołnierz pod szyją
•	 zapinana na kryte napy
•	 odcinany karczek z przodu
•	 1 kieszeń piersiowa wpuszczana poniżej linii karczku
•	 1 wewnętrzna kieszeń piersiowa 
•	 otwory wentylacyjne
•	 rękawy wykończone mankietami zapinanymi na kryte napy
•	 dół wykończony paskiem

Materiał: 
Tkanina 64% BW/35% PES, 
1% włókno przewodzące, 
340.5 g/m², PROBAN

Spełnia normy:
EN 1149-5 
EN 11611
EN 11612

Rozmiary:  
46-62, 90-110

Kolor: 

 niebieski (159)      

 szary (008)

BLUZA DO PASA HACCP
 

 PL5820 

Opis: 
•	 kołnierz pod szyją 
•	 zapinana na napy
•	 1 kieszeń wewnętrzna zapinana na napę
•	 rękawy wykończone obrębem z regulacją obwodu na napy
•	 dół bluzy wykończony paskiem z gumą dopasowującą obwód 

po bokach

Materiał: 
Tkanina 65%PES  
/ 35%BW, 245g/m²

Rozmiary:  
46-62, 90-110

Kolory: 

 niebieski (159)

 zielony (019) 

 szary (498)

 biały (001)
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OGRODNICZKI SPAWALNICZE MULTINORM 
 

 PL5302 

Opis: 
•	 elastyczne regulowane szelki
•	 zapięcie boczne na kryte guziki z regulacją obwodu w pasie
•	 2 kieszenie boczne wpuszczane zapinane na krytą napę
•	 1 kieszeń narzędziowa na udzie dzielona, z patką zapinaną na napy
•	 1 wewnętrzna kieszeń na klatce  

piersiowej  zapinana na rzep
•	 nogawki wykończone mankietem  

z regulacją obwodu na napy
•	 napy w rozporku

Materiał: 
Tkanina 64% BW/35% PES, 
1% włókno przewodzące, 
350 g/m2, PROBAN

Spełnia normy:
EN 1149-5
EN 11611
EN 11612

Rozmiary:  
46-62, 90-110

Kolor: 

 niebieski (159)      

 szary (008)

SPODNIE SPAWALNICZE MULTINORM
  

 5201 

Opis: 
•	 zapinane na guzik
•	 7 szlufek w pasie
•	 2 kieszenie boczne
•	 kieszeń narzędziowa na udzie 
•	 nogawki zakończone regulacją szerokości na napy
•	 napy w rozporku

Materiał: 
Tkanina 64% BW/35% PES, 1% włókno przewodzące, 350 g/m2, PROBAN

Spełnia normy:
EN 1149-5 
EN 11611 
EN 11612

Rozmiary:  
46-62, 90-110

Kolor: 

 niebieski (159)      

 szary (008)

BLUZA  DLA ODLEWNIKÓW MULTINORM 

 6100 

Opis: 
•	 stójka pod szyją
•	 2 kieszenie piersiowe
•	 1 wewnętrzna kieszeń na piersi zapinana na guzik
•	 przednie zapięcie kryte listwą 
•	 2 boczne kieszenie zapinane na rzep
•	 rękawy z regulacją szerokości

Dostępne wersje z kieszeniami na kolanach, pasami odblaskowymi i dodatkową 
kieszenią oraz różne wersje kolorystyczne (informacje w oddzielnym  
prospekcie)

Spełnia normy:
EN ISO 11612 A1/A2 B1 D3 E3 F1 
EN ISO 11611 klasa 2 A1/A2 
EN 1149-5 
EN 61482-1-2 klasa 1 

Rozmiary:  
46-62, 90-110

Materiał: 
Tkanina 52% bawełna
/37% modakryl 
/10% wiskoza
/1% włókno  
antystatyczne, 
430  lub 340 g/m²
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SPODNIE DO PASA DLA ODLEWNIKÓW MULTINORM
 

 6101 

Opis: 
•	 zapinane na kryty guzik
•	 7 szlufek do paska
•	 1 tylna kieszeń z patką zapinana na guzik
•	 2 kieszenie boczne zapinane na guzik
•	 1 kieszeń na nogawce zapinana na guzik
•	 w rozporku zamek błyskawiczny

Dostępne wersje z kieszeniami na kolanach, pasami odblaskowymi i dodatkową 
kieszenią oraz różne wersje kolorystyczne (informacje w oddzielnym prospek-
cie)

Materiał: 
Tkanina 52% bawełna
/37% modakryl/10% wiskoza
/1% włókno antystatyczne, 
430  lub 340 g/m²

Spełnia normy:
EN ISO 11612 A1/A2 B1 D3 E3 F1 
EN ISO 11611 klasa 2 A1/A2 
EN 1149-5 
EN 61482-1-2 klasa 1

Rozmiary:  
46-62, 90-110 

BLUZA MĘSKA ANTYELEKTROSTATYCZNA
  

 6280 

Opis: 
•	 kołnierz pod szyją
•	 zapinana na zamek, kryte napy i rzepy
•	 odcinany karczek z przodu
•	 2 kieszenie piersiowe z patkami zapinanymi na rzep (prawa kieszeń na 

telefon)
•	 2 kieszenie boczne
•	 1 kieszeń wewnętrzna zapinana na napę
•	 dół rękawa wykończony mankietem zapinanym na rzep
•	 w pasie po bokach gumy  

dopasowujące obwód

Spełnia normy:
EN1149-5 

Materiał: 
Tkanina 65% poliester 
/34% bawełny
/1% włókno węglowe 245g

Rozmiary:  
46-62, 90-110

Kolor: 

 szary (198)

OGRODNICZKI DLA ODLEWNIKÓW MULTINORM
 

 6102 

Opis: 
•	 elastyczne regulowane szelki
•	 1 duża kieszeń na piersi z patką zapinaną na napę 
•	 z kieszonka na długopisy
•	 2 kieszenie boczne zapinane na napy
•	 2 boczne zapięcia z guzikami dżinsowymi
•	 w rozporku zamek błyskawiczny

Dostępne wersje z kieszeniami na kolanach, 
pasami odblaskowymi i dodatkową kieszenią 
oraz różne wersje kolorystyczne 
(informacje w oddzielnym prospekcie)

Spełnia normy:
EN ISO 11612 A1/A2 B1 D3 E3 F1 
EN ISO 11611 klasa 2 A1/A2 
EN 1149-5 
EN 61482-1-2 klasa 1 

Materiał: 
Tkanina 52% bawełna
/37% modakryl
/10% wiskoza
/1% włókno antystatyczne, 
430  lub 340 g/m²

Rozmiary:  
46-62, 90-110
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OGRODNICZKI ANTYSTATYCZNE
 

 PL 4622 

Opis: 
•	 elastyczne regulowane szelki
•	 1 kieszeń wewnętrzna na klatce  piersiowej zapinana na guzik
•	 2 kieszenie boczne 
•	 1 kieszeń tylna
•	 1 kieszeń narzędziowa
•	 2 zapięcia boczne z możliwością  

regulacji obwodu pasa
•	 napy w rozporku 

Spełnia normy:
EN1149-5 

Materiał: 
Tkanina: 65%PES / 34%BW,   
1% włókno węglowe  
245g/m²

Rozmiary:  
46-62

Kolor: 

 szary (198)

SPODNIE DO PASA ANTYSTATYCZNE 

 PL 4621 

Opis: 
•	 zapinane na kryty metalowy guzik
•	 7 szlufek
•	 2 wzmocnione kieszenie boczne
•	 1 wzmocniona kieszeń tylna z patką
•	 1 wzmocniona kieszeń narzędziowa
•	 rozporek zapinany na zamek błyskawiczny

Spełnia normy:
EN1149-5 

Materiał: 
Tkanina: 65%PES / 34%BW,   
1% włókno węglowe  
245g/m²

Rozmiary:  
46-62

Kolor: 

 szary (198)

KOMBINEZON LAKIERNICZY 
 

 8006 

Opis: 
•	 tkanina niepyląca
•	 kołnierz pod szyją
•	 zapinany na zamek błyskawiczny
•	 2 kieszenie boczne wpuszczane  

zapinane na napy
•	 2 piersiowe kieszenie wewnętrzne  

zapinane na rzep
•	 rękawy wykończone obrębem  

z regulacją obwodu na rzep
•	 nogawki wykończone obrębem  

z regulacją obwodu na rzep
•	 w pasie po bokach gumy  

dopasowujące obwód

Spełnia normy:
EN1149-5 

Materiał: 
Tkanina 99,4%PES /  
0,6%Carbon

Rozmiary:  
42/44 – 62/64

Kolor: 

 szary
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OGRODNICZKI  KWASOODPORNE
 

 6632 

Opis: 
•	 elastyczne regulowane szelki
•	 tył podniesiony
•	 1 kieszeń na karczku kryta patką zapinaną na napy
•	 2 kieszenie boczne zapinane na napy
•	 1 kieszeń tylna z patką zapinana  

na krytą napę
•	 1 kieszeń narzędziowa z otworem  

wylewowym
•	 zapięcie boczne z krytymi napami
•	 w rozporku kryte napy

Materiał: 
Tkanina 100% Polyacryl,  
270g/m²

Spełnia normy:
EN13034

Rozmiary:  
44-64, 90-110

Kolor: 

 szary (206)

SPODNIE KWASOODPORNNE 

 6631 

Opis: 
•	 zapinane na krytą napę
•	 7 szlufek
•	 2 kieszenie boczne zapinane na kryte napy
•	 1 kieszeń tylna z patką zapinaną na krytą napę
•	 1 kieszeń narzędziowa z otworem wylewowym
•	 kryte napy w rozporku

Materiał: 
Tkanina 100% Polyacryl, 270g/m²

Spełnia normy:
EN13034

Rozmiary:  
44-64, 90-110

Kolor: 

 szary (206)

BLUZA KWASOODPORNA
 

 6630 

Opis: 
•	 kołnierz pod szyją
•	 zapinana na kryte napy
•	 1 kieszeń piersiowa z patką zapinaną na krytą napę
•	 1 wewnętrzna kieszeń piersiowa
•	 2 kieszenie boczne z patką zapinaną na krytą napę
•	 rękawy wykończone mankietami z regulacją na kryte napy

Materiał: 
Tkanina 100% Polyacryl, 270g/m²

Spełnia normy:
EN13034

Rozmiary:  
44-64, 90-110

Kolor: 

 szary (206)



   

Kontakt:

78-520 Złocieniec
ul. Piaskowa 7
tel. 94 3672711
www.teamdress.pl

Sprzedaż: 

Michał Lewandowski
e-mail: lewandowski@teamdress.pl
mob. 608 397 630

Firma Teamdress-Drawa od 30 lat produkuje odzież roboczą i ochronną.
Od początku specjalizujemy się w dostawach odzieży dla firm zajmujących się jej wynajmem  
i serwisem.
Początkowo naszymi odbiorcami były firmy niemieckie z powyższego segmentu rynku.
Od połowy lat 90-tych wraz z pojawieniem się firm „rentalowych” w Polsce produkty  
Teamdress – Drawa znalazły klientów na rynku polskim.

Główne atuty jakimi możemy się pochwalić to jakość, terminowość dostaw, powtarzalność 
produktów.

Używamy tylko i wyłącznie tkanin i dodatków spełniających wymagania firm wynajmujących  
i serwisujących odzież. Nie stosujemy tkanin i dodatków o niskiej trwałości i odporności na:   
pranie, przecieranie, stratę koloru i wykurczenie. W zakresie dostaw tkanin współpracujemy 
głównie firmami Klopman i Melchior. 

Rosnące wymagania klientów końcowych, doceniających trwałość odzieży i jej funkcjonalność, 
pozwala nam obecnie na dynamiczne poszerzanie naszej obecności na tym rynku.

Oferujemy odzież w rozmiarach standardowych jak i w razie konieczności szytą na miarę.
Na zamówienie proponujemy kolekcje indywidualne wg życzeń klienta.


