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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



teamdress.pl   11  

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)


