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Przegląd rynku

Forum

Kurtki

Jaką kurtkę wybrać
dla pracowników?
Porad udziela L-Shop-Team Polska,
hurtowy dystrybutor tekstyliów reklamowych.

Po przeczytaniu tego artykułu niejeden czytelnik pewnie skomentuje, że część takich kurtek widział w galeriach
odzieżowych. I będzie miał rację, aczkolwiek są pewne, dosyć istotne różnice. Kurtki reklamowe, to kurtki, które najczęściej nie krzyczą swoim logotypem i, co najważniejsze,
są uszyte tak, aby w łatwy i właściwy sposób można było na
nich umieścić przekaz reklamowy lub logotyp firmy. Wspólna, z kurtkami w galeriach, jest ich różnorodność pod względem jakości (materiał, wykończenie). Klient poszukujący
profesjonalnej, oddychającej kurtki sportowej nie pójdzie do
pierwszego lepszego sklepu. W przypadku kurtek reklamowych jest podobnie – za lepszą jakość trzeba zapłacić więcej. Na szczęście wybór jest tak duży, że z pewnością każdy
znajdzie coś odpowiedniego.

Damska kurtka softshell marki
Tee Jays: wodoodporna (6000
mm), oddychająca (3.000 g/m²),
wiatroszczelna z membraną Airtech
i kieszenią na piersi. Materiał: 95%
poliester / 5% elastan, gramatura:
290 g/m². Dostępna w rozmiarach:
S - 4XL
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Nadchodząca jesień to właściwy czas na zamianę T-shirtu firmowego na kurtkę, bez
obawy, że firma będzie przez
to gorzej rozpoznawalna.
Większość kurtek, zwłaszcza
te z podszewką, posiada specjalny dostęp do znakowania
techniką haftu lub druku. Najczęściej jest to zamek w podszewce z tylu na dolnej listwie,
który umożliwia naniesienie
grafiki na stosunkowo dużej
powierzchni. Bardzo często
spotykany jest także zamek na
wysokości piersi, obok listwy
albo wzdłuż listwy zamka.
Oferta kurtek jest naprawdę
spora, wystarczy zapoznać się
z aktualnym przeglądem rynku T&P. Pierwszym i najważniejszym krokiem jest znalezienie takiej, która najlepiej
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będzie odpowiadała rodzajowi wykonywanej pracy. Reszta jest już tylko kwestią gustu.
„ U nas wybór jest naprawdę
bardzo duży, 3.500 produktów, 80 producentów. Można
pokusić się o stwierdzenie, ze
mamy chyba wszystkie rodzaje kurtek od lekkiej wiatrówki,
wodoszczelnych i wodoodpornych kurtek przez softshelle, kurtki uniwersalne po kurtki
robocze, czy kurtki ocieplane
lub typowo sportowe, oczywiście z wariacjami: odpinany
polar, rękawy, pikowania, w
sumie ok. 300 kurtek, w tym
aż 95 softshelle, więc niemało”, opowiada Miroslaw Lukoschek, prezes odziału L-ShopTeam na Polskę.
A jak to wygląda
w praktyce?
Zacznijmy od kurtek lekkich. Cienkie kurtki, typu
„wiatrówki” są dość popularne, ważą niewiele (około
200g), łatwo można je schować do kieszeni lub specjalnego pokrowca. Wykonane
zazwyczaj z poliestru lub
nylonu, by zapewnić im wodoodporność. Wiatrówki możemy „umownie” podzielić
na tradycyjne, najczęściej kupowane w licznej kolorystyce
oraz profesjonalne, sportowe

(rowerowe z przedłużonym
tyłem, odblaskami). Zazwyczaj kurtki te nie maja podszewki lub bardzo cienką, z
siatki. Spośród kurtek można
wygrzebać również dość nietypową „wiatrówkę” z polarem – po taki wynalazek sięgamy do marki Sol’s.
Kolejna grupa, bardzo
urozmaicona i również bardzo popularna to kurtki wodoodporne. Tu bez wątpienia
króluje tkanina poliestrowa,
choć zdarza się na przykład
poliamidowa, nylonowa lub
specjalna powłoka o właściwościach hydrofobowych. W
tej grupie mamy do wyboru
kurtki z cienką podszewką
lub z ociepleniem polarowym, oddychające lub nie.
Niezależnie od producenta,
występują zazwyczaj w 4
kolorach: granatowym, czarnym, czerwonym i szarym
lub w kombinacji tych kolorów. Zdarzają się też tak zwane „perełki” – dostępne w
10 kolorach, nawet w ostrym
żółtym lub pomarańczowym.
Można zaleźć również kurtki
uniwersalne - 2w1 lub 3w1,
z odpinaną podpinką z polara lub z odpinanymi rękawami. Różnorodność tej grupy
kurtek jest, jak Państwo sami
stwierdzą, olbrzymia: od bar-

Poliestrowa kurtka X-Pro Marauder marki Regatta: Powłoka hydrofobowa ATL, klejone szwy,
wypełnienie częściowo z technicznego poliestru-tkaniny siatkowej częściowo szczotkowanej
gwarantującej najwyższy komfort, ochrona przed
zimnem Thermoguard, zintegrowany, zdejmowany i regulowany kaptur, taśmy odblaskowe,
dwukierunkowy zamek błyskawiczny, regulowany ściągacz, 2 nisko ułożone kieszenie na zamek
błyskawiczny i 1 kieszeń na klatce piersiowej
z hydrofobowym zamkiem błyskawicznym Hi-tech. Regulowany sznurek w obrębku. Ukryty
zamek błyskawiczny w podszewce na wtórną
aplikację. Rozmiary: S - 3XL.

dzo prostego wykonania po uszczelniane
kieszenie, klejone szwy, różnorakie kieszenie, chowane i odpinane kaptury, z
podszewką lub bez, z mankietami regulowanymi na rzep, osłonami podbródka,
plisami chroniącymi od wiatru, i odblaskami.
Kolejną grupę stanowią kurtki wodoszczelne, sprawdzające się dobrze
podczas pracy w trudnych warunkach
pogodowych. Najczęściej wykonane
z nylonu lub poliestru ze specjalnymi
powłokami poliuretanowymi PU, PCV,
StromDry lub innymi nazwami, zastrzeżonymi przez producenta. Generalnie
jednak chodzi o jedno – zapewnić nieprzemakalność. Kurtki wodoszczelne
można znaleźć także w wersji z ociepleniem warstwy wewnętrznej, zazwyczaj
posiadają klejone, uszczelniane szwy
lub wodoodporny zamek.
Są też kurtki „robocze”, charakteryzujące się specjalnymi wzmocnieniami
w miejscach narażonych na ścieranie,
bardziej wytrzymałym materiałem, odpornym na zabrudzenia, wzmocnionymi szwami, dodatkowymi przeszyciami
oraz licznymi użytecznymi kieszeniami.
Kurtki te spełniają odpowiednie normy,
posiadają wymagane certyfikaty. Są nieco droższe, ale ich solidne wykonanie
gwarantuje nam dłuższy czas użytkowa-

nia. Koniecznie trzeba wyróżnić w tym
miejscu kurtki odblaskowe (z materiału
odblaskowego lub z elementami odblaskowym), występujące w wersji z cienką
podszewka lub ociepleniem, najczęściej
o właściwościach wodoodpornych. Proponują je między innymi firmy Yoko,
Dickies, Regatta Hard Wear i Result
Work-Guard. W tej kategorii można znaleźć również kurtkę z odblaskowej tkaniny softshell.
Wśród firm prym wiodą od kilku
lat kurtki „softshellowe”. Firmy chętnie
wybierają je dla swoich pracowników,
ponieważ spełniają ich wszelkie wymagania: są oddychające, wiatroszczelne,
lekkie, przystępne cenowo i przystosowane do znakowania. Najpopularniej
wybierane Softshelle pochodzą z domów: Kariban, Sol’s, Regatta, Russell, Result, B&C, Tee Jays, James&Nicholson,
Spiro i Stormtech. Niektórzy producenci,
jak na przykład Russell albo Result posiadają w swojej ofercie nietypowe, lekkie
softshelle, bez warstwy ocieplającej (typowej dla standardowego softshella). I na
odwrót można znaleźć również wariacje
z dodatkowym grubym ociepleniem (np.
James&Nicholson).
Przeznaczone do znakowania są również kurtki zimowe, nawet te ozdobnie
pikowane oraz kurtki narciarskie/snowboardowe na przykład marki Dare2b lub
Stormtech. Ciekawą i modną kolekcję
pikowanych kurtek zimowych w jaskrawych kolorach proponuje firma James
& Nicholson. Ciekawostka: firma Result
zaproponowała w zeszłym roku kurtkę z
kamizelką do napompowania, zostawiając właścicielowi indywidualne dopasowanie kurtki do warunków pogodowych.
Kamizelka wewnętrzna po nadmuchaniu
odpowiadała ociepleniu kurtki puchowej.
Na koniec to, co na czasie, bo tekstylia
reklamowe również podążają za modą –
nazwijmy je kurtki modowe. W tym roku
są to lekko ocieplone, kurtki pikowane w
„romby” przykładowej marki Result, które cieszą się naprawdę dużym zainteresowaniem wśród klientów.
www.ksiazkawyboru.pl
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Producent
Model kurtki

Adler
510 damska Softshell Jacket

Adler
511 męska kurtka Softshell Jacket

baNNerwalk
Model 7114286

Rodzaj kurtki
Ilość dostępnych kolorów

Outdoor Softshell Jacket dla Pań
4

Outdoor Softshell Jacket
2

Na sezony przejściowe
Od 300 szt. - barwienie wg. skali Pantone

Rozmiary
Rodzaj materiału (warstwa zewnętrzna)

S - 2XL
Softshell, 94 % Poliester, 6 % elasthan, membrana, 100 % Poliester Microfleece.

M - 3XL
Softshell, 94 % Poliester, 6 % elasthan, membrana, 100 % Poliester Microfleece.

Rodzaj materiału (warstwa wewnętrzna)

100% Poliester

100% Poliester

Wodoodporna/wodoszczelna?

Wodoodporność 14 000 mm
2, Oddychalność 2 000 g/m² /24 godz.
Zamek
Brak
40°C

Wodoodporność 14 000 mm
2, Oddychalność 2 000 g/m² /24 godz.
Zamek
Brak
40°C

Druk, transfer, haft

Druk, transfer, haft

2 przednie z odblaskowymi paskami, zamykane
na suwak, mała kieszonka na lewym rękawie. Wewnętrzna na wysokości piersi, otwór na słuchawki.
Oeko-Tex Standard 100
Odblaskowe paski na przedniej i tylnej części kurtki.
Możliwość regulacji dolnej lamówki rękawów
(rzep). Przedłużona część tylna.

2 przednie z odblaskowymi paskami, zamykane
na suwak, mała kieszonka na lewym rękawie. Wewnętrzna na wysokości piersi, otwór na słuchawki.
Oeko-Tex Standard 100
Odblaskowe paski na przedniej i tylnej części kurtki. Odpinane rękawy, dodatki wg. specyfikacji
Możliwość regulacji dolnej lamówki rękawów
odbiorcy
(rzep). Przedłużona część tylna.

Cena za sztukę
Strona internetowa producenta/
dystrybutora

Na zapytanie
www.adler.info

Na zapytanie
www.adler.info

Indywidualna kalkulacja cen
www.baNNerwalk.pl

Luźny, wygodny fason gwarantuje wygodę. Miła w
dotyku podszewka, przystosowana do nanoszenia
znaków firmowych. Świetny stosunek jakości
do ceny!
75 zł netto
www.boostup.pl

Producent
Model kurtki

D.A.D
Pilberra Extreme

Elevate
Toronto Parka

Grupa Ventus Sp. z o.o.
Kurtka Ventus VKR-3

Rodzaj kurtki
Ilość dostępnych kolorów

Daiber
JN 509/510 Ladies/Men\‘s Knitted Winter Cardigan
Kurtka z kapturem
2

Żeglarska - Softshell
1 - NAVY

Outdoor Jacket, Parka
1

Rozmiary
Rodzaj materiału (warstwa zewnętrzna)

S-2XL/S-3XL
Bawełna, poliamid

XXS-2XL
83% poliester, 17% spandex

Model damski XS-2XL, model męski XS-3XL
30% wełna, 70% poliester, 600g/m²

Jesienno-zimowa, opcja z dopinanym polarem
Dowolna, przy większych ilościach możliwość
farbowania materiału pod nr pantone
Dowolne do uzgodnienia
100% poliester

Rodzaj materiału (warstwa wewnętrzna)

Podszewka (kaptur): 100% poliester, watowa- Poliester
nie: 100% poliester.

100% poliester,

Wodoodporna/wodoszczelna?

Brak danych

Tak

Rodzaj zapięcia

Zamek

Kaptur
Odporność na pranie/ suszenie
w suszarkach bębnowych
Techniki znakowania

Kaptur ocieplany tkaniną fleece
Pranie delikatne w 30°C, suszyć, nie prasować

Materiał wodo- i wiatroodporny o dużych właściwościach oddychających, wodoodporne zamki.
Zamek
Dwukierunkowy zamek na przodzie. Skórzana
końcówka suwaka z wytłoczonym logo Elevate.
Regulowany i odczepiany kaptur
Kaptur
Pranie automatyczne 30°C
Prać w 30°C, nie suszyć

Haft

Haft, transfer, naszywki

Haft, nadruk

Ilość i rodzaj kieszeni

Certyfikaty

2 kieszenie boczne zapinane na guzik, model 1 na ramieniu, 1 wewnętrzna z zamkiem, 2 Duże kieszenie z klapami. 2 kieszenie na wy- 4 kieszenie zewnętrzne, 1 wewnętrzna
dla panów z 2 kieszeniami na piersi, model boczne, z wodoodpornymi zamkami.
sokości pasa. Kieszeń wewnętrzna.
dla pań z jedną.
Tak
W/P 5000 mm; MVP 5000 mm
W zależności od wyboru materiału

Pozostałe właściwości i cechy szczególne

Stylowa i modna

Cena za sztukę

Na zapytanie

Strona internetowa producenta/
dystrybutora

www.daiber.de

Rodzaj zapięcia
Kaptur
Odporność na pranie/ suszenie
w suszarkach bębnowych
Techniki znakowania

Ilość i rodzaj kieszeni

Certyfikaty
Pozostałe właściwości i cechy szczególne
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Buzz

Wiosenno – jesienna
Biały, czarny, czerwony, granatowy, pomarańczowy, szary
S-4XL
Tkaniana poliester 95% / elastan 5% z apreturą Taslon 320d z powłoką PVC
PTFE, opcjonalnie dzianina interlok 100%
poliester zapreturą PTFE.
Warstwa pośrednia z oddychającą, wodoodMikropolar 200 g
porną i wiatroszczelną membraną PU, wnętrze
mikropolar poliester 100% lub mesh 100%
poliester.
Wodoodporna
Wodoodporna (2000 mm)
Suwak
Odpinany
Suszarka bębnowa nie zalecana
Dieplast - kolorystyka wg. Pantone, efekt
3D, zdobienie noszone powierzchniowo bez
uszkadzania struktury membrany.
Wg. oczekiwań zleceniodawcy

Haft

Zamek
Odpinany
Prać ręcznie, nie suszyć w suszarkach
bębnowych
Haft, termotransfer

2 kieszenie zewnętrzne i 1 wewnętrzna – wszystkie
zapinane na zamek.

Zapinana na zamek kostkowy lub rewersowy
Kaptur doszyty lub odpinany
Nie

Wodoodporne zamki, wstawki odblaskowe. Guziki z wygrawerowanym logo. Logo nadruko- Wybór kolorystyki, możliwość zmian w fasonie
Przedłużony tył, regulowane rękawy, sznurek wane na plecach w kolorze materiału.
wg uznania klienta, szeroki wybór materiałów.
elastyczny, dopasowanie na rzep.
Zapytaj u dystrybutora
Od 115,28 Euro
Indywidualna - zależna od wybranego
materiału, ilości.
www.dad-sportswear.com.pl
www.pfconcept.com
www.grupaventus.com

B&C Collection
B&C Cocoon+ /duo

B&C Collection
B&C DNM Frame /duo

B&C Collection
B&C Hooded Softshell /duo + kids

Daiber
JN 1083/1084 Ladies/Men‘s Padded Winter
Jacket
Modna kurtka puchowa
5

Daiber
JN 1081/1082 Ladies/Men‘s Quilted Down
Jacket
Pikowana kurtka puchowa
6

Kurtka puchowa
5

Denim-Truckerjacket
1

Wyczynowa kurtka Softshell
6

XS - 3XL
100% taﬀeta-poliester o błyszczącej fakturze

XS - 3XL
Denim Twill 100% bawełny

XS - 3XL, dla dzieci od 5-6 do 12-14
94 % poliester, 6 % elasthan; tkanina Softshell
340g/m²²

S-2XL/S-3XL
100% poliester, 100% poyacryl

S-2XL/S-3XL
Bawełna, poliamid

100% Taﬀeta-Poliester

Identyczna jak zewnętrzna

Na zewnątrz: oddychająca membrana z
mikroporami, wewnątrz: materiał micro-fleece
niemechacący się.

Podszewka (kaptur): 100% poliester, watowanie: 100% poliester.

100% poliester

Wiatroszczelna, przeciwdeszczowa, utrzymująca
ciepło, wodoodporna.
Zamek osłonięty klapą na guziki
Metalowe guziki
Ocieplany kaptur odpinany na zamek
Brak
Prać w 30°C, nie suszyć, nie prasować
Prać w 40°C, suszarka, prasowanie 2

Wodoszczelność (5.000 mm), oddychalność
(1.000 MVP), wiatroszczelność: warstwa izolująca.
Zamek na całej długości
Odpinany
Prać w 30°C, nie suszyć, prasować 1

Wiatro i wodoszczelna o matowo-błyszczącej
powierzchni
Zamek osłonięty z możliwością zdobienia.
Odpinany
Pranie delikatne w 30°C, suszyć, nie prasować

Delikatny materiał chroniący przed wiatrem
i wodą
Zamek
Brak
Pranie delikatne w 30°C, suszyć, nie prasować

Wszystkie możliwe techniki

Wszystkie możliwe techniki

Wszystkie możliwe techniki

Haft

Haft

2 kieszenie z przodu, jedna wewnątrz

2 kieszenie z przodu, jedna wewnątrz

2 kieszenie z przodu, jedna wewnątrz

Kieszenie boczne zapinane na zamek, kieszonka na 2 kieszenie boczne, kieszeń wewnętrzna na zamek.
ramieniu, kieszeń wewnętrzna na zamek.

Członek Fair Wear Foundation
Ułatwiony sposób zdobienia i znakowania.

Członek Fair Wear Foundation
B&C DNM Frame /women o kobiecym kroju. 1
sztuka pakowana w specjalny woreczek, 10 sztuk
w karton.

Członek Fair Wear Foundation
Tak
Ułatwiony sposób zdobienia i znakowania. 1
Osłona przed wiatrem
sztuka pakowana w specjalny woreczek, 10 sztuk w
karton B&C Duo Concept.

Tak
Lekko błyszcząca, modna, pełna ochrona przed
wiatrem, kontrastowe wstawki przy kołnierzu.

Na zapytanie u dystrybutora
www.bc-collection.eu

Na zapytanie u dystrybutora
www.bc-collection.eu

Na zapytanie u dystrybutora
www.bc-collection.eu

Na zapytanie
www.daiber.de

Na zapytanie
www.daiber.de

Grupa Ventus Sp. z o.o.
Kurtka Ventus VKR-5

Grupa Ventus Sp. z o.o.
Kurtka Ventus VKR-11

ID
0875 / 0876 model męski i damski

ID
0866 / 0867 model męski i damski

James Harvest Sportswear
Sportswear - Snyder

Jesienno-zimowa, opcja z dopinanym polarem
Dowolna, przy większych ilościach możliwość
farbowania materiału pod nr pantone.
Dowolne do uzgodnienia
100% poliester

Lekka kurtka typu Softshell
5

Kurtka typu Softshell-Kontrast
4

Softshell
3 - Black, White, Navy

100% poliester,

Kurtka jesienno-zimowa, puchowa, pikowana
Dowolna, przy większych ilościach możliwość
farbowania materiału pod nr pantone
Dowolne do uzgodnienia
100% poliester, szeroki wybór materiałów oddychających, wodoodpornych, wodoszczelnych
100% poliester

Tak

Tak

Zapinana na zamek kostkowy lub rewersowy

Zapinana na zamek kostkowy lub rewersowy.

S-3XL
Trzywarstowa membrana ID Tech, na zewnątrz
wytrzymały i elestyczny materiał
W środku funkcjonalna, wiatro- i wodoodporna membrana oraz miękki i ciepły mikro polar
od wewnątrz.
Wiatro i wodoodporna. Oddychalność 4000 g/ Wiatro i wodoodporny materiał. Oddychalność
m²/24h, wodoodporność 8 000 - 10000 mm.
4 000 g/m²/24h, wodoodporność 10 000 mm.
Zamek w kontrastowych kolorach
Zamek w kontrastowych kolorach.

Kaptur doszyty lub odpinany
Nie

Kaptur doszyty lub odpinany
Nie

Tak
40°C

Tak
40°C

Brak
Pranie w 40°C

Haft, nadruk

Haft, nadruk

Haft

Haft

Haft, transfer, naszywki

2 kieszenie zewnętrzne, 1 wewnętrzna

2 kieszenie zewnętrzne, 1 wewnętrzna

Eleganckie, bezszwowe kieszenie boczne
i kieszeń na piersi

Kieszenie boczne

1 na piersi z zamkiem, 2 boczne-zewnętrzne z
zamkami, wszystkie wyłożone polarem.

W zależności od wyboru materiału

W zależności od wyboru materiału

BSCI

BSCI

W/P 5000 mm; MVP 5000 g/m²/24h;
wodoodporne zamki YKK .
Elastyczny ściągacz na dole i przy kołnierzu.
Kołnierz i kieszenie przednie wyłożone polarem.

XS-3XL
Jakość ID Tech: trzywarstwowy materiał
z elastyczną warstwą zewnętrzną
Softshell

S-3XL
96% poliester, 4% spandex
Podszewka 100% poliester 270 g/m²

Oddychająca i wodoodporna membrana
Zamek

Wybór kolorystyki, możliwość zmian w fasonie Wybór kolorystyki, możliwość zmian w fasonie Kurtka sportowa
wg uznania klienta, szeroki wybór materiałów. wg uznania klienta, szeroki wybór materiałów.

Worker-Jacke

Indywidualna - zależna od wybranego
materiału, ilości
www.grupaventus.com

Brak danych

Brak danych

Zapytaj u dystrybutora

www.nordiclothing.pl

www.nordiclothing.pl

www.james-harvest.pl

Indywidualna - zależna od wybranego
materiału, ilości
www.grupaventus.com
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Przegląd rynku: Kurtki

Producent
Model kurtki
Rodzaj kurtki
Ilość dostępnych kolorów
Rozmiary

James Harvest Sportswear
Jackson
Funkcjonalna
2 - BLACK; GREY MELANGE
S-3XL

Rodzaj materiału (warstwa zewnętrzna) 100% poliester z pokryciem
Rodzaj materiału (warstwa wewnętrzna) Wyściółka: poliester 100g/m²; podszewka:
100% nylon tafta & 100% poliester mesh.
Wodoodporna/wodoszczelna?
Wodoodporna, wiatroodporna i oddychająca
Rodzaj zapięcia
Kaptur
Odporność na pranie/ suszenie
w suszarkach bębnowych
Techniki znakowania

Zamek
Kaptur regulowany
Pranie w 40°C

Ilość i rodzaj kieszeni

2 kieszenie przednie i 2 na piersi z zamkiem,
dodatkowo kieszenie wewnętrzne.

Haft, transfer, naszywki

Certyfikaty
WP 5 000 mm; MVP > 4 000/m2/24h
Pozostałe właściwości i cechy szczególne Kontrastowe wstawki na piersi i ramionach.
Elastyczne paski ściągające na dole i przy
kapturze. Dostępny również w wersji damskiej
- Elizabeth.

Joe Cool‘s
JC13
Zimowa kurtka, unisex
Czarny, granatowy
S-XL

Joe Cool‘s
JC14
Zimowa kurtka, unisex
Beż,granat, czerwony czarny
M-XL

Joe Cool‘s
JC15
Wiatrówka, unisex
Czarny, czerwony, granatowy, zieleń butelkowa
Black-M-2XL, Navy S-2XL, Red S-2XL, Bottle
green M -2XL
100 % poliester
100 % poliester

100% poliester
100% poliester

Microfibre nylon 320D (PU foam coating)
Microfibre nylon 320D (PU foam coating)

Wiatroszczelność, wodoszczelność
i oddychalność.
Zamek
Nieodpinany kaptur chowany w kołnierzu
Prać w pralce w 30°C .Suszyć naturalnie

Wiatroszczelność, wodoszczelność
i oddychalność.
Zamek oraz listwa z napami krjąca go.
Nieodpinany kaptur chowany w kołnierzu
Prać w pralce w 30°C .Suszyć naturalnie

Wiatroszczelność

Termotransfer lub druk bezpośredni (plastizol)
niewielka ilość kolorów nie stykające się z
podsuszaniem.
3 zewnętrzne, w tym jedna na piersi, wszystkie
chronione patkami i zamkiem. Wewnętrzna
kieszeń na rzep i kieszonka na telefon.

Termotransfer lub druk bezpośredni (plastizol)
niewielka ilość kolorów nie stykające się z
podsuszaniem.
2 zewnętrzne w kurtce zewnętrznej,oraz po
dwie z każdej ze stron + dwie kieszonki na
sercu.

Termotransfer lub druk bezpośredni (plastizol)
niewielka ilość kolorów nie stykające się z
podsuszaniem.
2 kieszenie boczne

Zamek na dole od wewnątrz umożliwiający
wykonanie nadruku bez konieczności „przerabiania” krutki.

Dwie kieszonki, brak przeszkód w wykonywaniu
nadruków.

Zamek
Nieodpinany kaptur chowany w kołnierzu
Prać w pralce w 30°C .Suszyć naturalnie

Cena za sztukę
Strona internetowa producenta/
dystrybutora

Zapytaj u dystrybutora
www.james-harvest.pl

Już od 65,4 zł netto
www.westpolska.com

Zamek na dole od wewnątrz umożliwiający
wykonanie nadruku. Możliwość noszenia na
cztery różne sposoby: wiatrówka na siatce,
wiatrówka z polarem oraz dwie kurtki razem
spięte jako zimowa.
Już od 120 zł netto
www.westpolska.com

Producent
Model kurtki
Rodzaj kurtki
Ilość dostępnych kolorów
Rozmiary
Rodzaj materiału (warstwa zewnętrzna)

Promostars
51050 Waterbreaker
Kurtka przeciwdeszczowa
Granatowy, czarny
S-2XL
100% poliester

Promostars
51600 Stonehange
Jesienno-zimowa
Granatowy, czarny
S-2XL
100% poliamid

Promostars
55520 Hike
Jesienno-zimowa
1 (czerwono-czarna)
S-2XL
100% poliester

Regatta LTD
Ardmore/ TRW461
Przejściowa
18
XS-3XL
Wodoodporny materiał poliestrowy Hudrafort
5000 z efektem skórki brzoskwini

Rodzaj materiału (warstwa wewnętrzna) 100% poliester

100% poliester

100% poliester

Podszewka z siateczki

Wodoodporna/wodoszczelna?

Wodoodpornośc 1000 mm słupa wody

Wodoodpornośc 2000 mm słupa wody,
oddychalność 2000 g/m²/24h
Zamek, rzep
Kaptur odpinany

Wodoodporna

Proces konserwacji łagodny

Tak

Haft, nadruk
3 kieszenie zew. Zapinane na zamek

Sito, hatf, flock, etc.
2 zewnętrzne, 1 wewnętrzna zapinanaz
otworem na przewód do słuchawek.

Brak
System wywietrzników pod pachą; regulowane
mankiety na rzep; system ściągaczy u dołu
wewnątrz; wystepuje również w rozmiarówce
damskiej 55523 ladies‘ hike.
151,60 zł netto
www.promostars.com

Gwarancja wodoodporności 2 lata
Regulowany ściągacz na dole kurtki. Podejście
pod zdobienie zapinane na dyskretny suwaczek.

Rodzaj zapięcia
Kaptur
Odporność na pranie/ suszenie
w suszarkach bębnowych
Techniki znakowania
Ilość i rodzaj kieszeni

Wodoodpornośc 4000 mm słupa wody,
oddychalnosc 800 g/m²/24h
Zamek
Kaptur chowany w stójce kołnierza
Proces konserwacji łagodny
Haft, nadruk
2 kieszenie zew. zapinane na zamek

Certyfikaty
Brak
Pozostałe właściwości i cechy szczególne Klejone szwy; system wywietrzników pod
pachą; system ściągaczy u dołu wew.; ozdobne
przeszycia; również w wersji damskiej ladies‘
waterbreaker 51053.
Cena za sztukę
69,35 zł netto
Strona internetowa producenta/
www.promostars.com
dystrybutora
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Zamek, rzep
Kaptur odpinany oraz chowany w stójce
kołnierza
Proces konserwacji łagodny
Haft, nadruk
2 zew. zapinane na zamek; 4 zew. zapinane na
rzep; 1 zapinana na zamek wew; 1 zapinana na
rzep wew. na telefon.
Brak
Pokrycie PCV; regulowane mankiety na rzepy;
wnętrze kołnierza wyłożone polarem; wzmocnienie materiału na rękawach; klejone szwy.
138,70 zł netto
www.promostars.com

Już od 16 zł netto
www.westpolska.com

Zamek
Nieodpinany z regulacją

Od ok. 65 zł
www.regattaprofessional.com

Nimbus
Kirkwood
Kurtka 3 w 1
1
XS-4XL

Nimbus
Telluride
Kurtka funkcyjna
1
XS-4XL

Nimbus
Ellington Bay
Kurtka funkcyjna
2
XS-4XL

Plug
3W1
Wielosezonowa 3w1
Czarny, czerwony, granatowy i szary
S-3XL

Promodoro
7971
Men’s Double Fleece Jacket
8
S-5XL

Nylon Taslan
100% poliester

Nylon Honey Comb Taslan
100% poliester

Nylon Taslan
100% poliester

330D Mikro Oddychający
Wewnętrzna kurtka mikropolar

100% Poliester

Wodoodporność: 3000 mm/oddychalność 3000
g/m²/24h
Zamek błyskawiczny YKK
Odpinany kaptur
Pranie w 30°C

Wodoodporność: 5000 mm/oddychalność: 5000
g/m²/24h
Wodoodporny zamek błyskawiczny YKK
Odpinany kaptur z regulowanym daszkiem
Pranie w 30°C

Wodoodporność: 3000 mm/oddychalność: 3000
g/m²/24h
Zamek błyskawiczny YKK
Odpinany kaptur
Pranie w 30°C

Wodoodporna (3000 mm)

Podszewka z zamkiem przystosowanym
do zdobienia

Podszewka z zamkiem przystosowanym
do zdobienia

Podszewka z zamkiem przystosowanym
do zdobienia

4 kieszenie na zewnątrz, 2 wewnątrz

5 kieszeni na zewnątrz, 2 kieszenie wewnątrz

UN Global Compact REACH
Szwy wzmocnione taśmą, silikonowe regulacje
przy mankietach, regulacja
„pull ‘n’ snap”, poziomy zamek błyskawiczny
na rękawie.

UN Global Compact REACH
Wszystkie szwy wzmocnione taśmą,
wewnętrzne mankiety z otworem na
kciuk, wentylacja pod pachami z zamkami
błyskawicznymi, silikonowe zapięcia przy
mankietach.
Od 92,45 Euro
www.nordiclothing.pl

3 kieszenie zewnątrzne, 2 kieszenie wewnętrzne 4 zewnętrzne, zapinane na zamek błyskawiczny
z patkami i 1 wewnętrzna, zapinana na rzep; 2
kieszenie zewnętrzne i 1 wewnętrzna
w kamizelce.
UN Global Compact REACH
Szwy wzmocnione taśmą, wewnętrzne manWodoodporna z funkcją kamizelki. Znakomicie
kiety, wentylacja z zamkiem błyskawicznym
chroni przed deszczem. Regulacja szerokości
pod pachami, silikonowe zapięciami przy man- talii i dołu. Odpinana podszewka, zakończona
kietach, dekoracyjne przeszyciami na listwie
zamkiem błyskawicznym.
przyzamkowej i przy bocznych kieszeniach.
Od 62,45 Euro
189 zł netto
www.nordiclothing.pl
www.boostup.pl

Od 84,95 Euro
www.nordiclothing.pl

Regatta LTD
Chadwick 3in1/ TRA140/TRA141
Zimowa 3w1
3
3-3XL
Wodoodporny i oddychający Isotex 5000

Zamek osłonięty klapą na rzepy
Chowany w kołnierz
Prać ręcznie, nie suszyć w suszarkach
bębnowych
Haft, termotransfer

Osłonięty zamek

Haft

Kieszenie z ozdobnym szwem

Bluza polarowa ze stójką, elastyczne mankiety,
wewnętrzna strona w kontrastowym kolorze,
wykończenie antypilingowe, 100 % poliestru,
320 g/m².

www.promodoro.com

Result
R205X Lightweight Jacket
Unisex, wiosna/jesień
3
XS-2XL
100% 190T Poliester, StormDri 2000 PU Coating

Result
R206X Midweight Jacket
Unisex, wiosna/jesień
4
S-3XL
100% 190T Poliester, StormDri 2000 Coating

Result
R203X DWL Jacekt
Unisex, wiosna/jesień
6
S-3XL
StormDri 2000 210T PU Coated 100% Poliester

Szybkoschnący, super miękki Micropolar
220g/m².
Tak

Regatta LTD
Evader 3in1 / TRA137
Zimowa
2
S-3XL
Wodoodporny i oddychający materiał z
membraną Isotex 5000 na bazie teksturowanego żakardu poliestrowego.
Odporny na mechacenie polar Symmetry
200g/m².
Tak

100% 70g Breathable Poly Mesh

130g Single Jersey 100% Poliester

180g 100% Poliester Microfleece

Wodoodporna

Wodoodporna

Wodoodporna

Zamek
Ukryty, odpinany kaptur z regulacją

Zamek/rzep
Ukryty, odpinany kaptur z regulacją.

Zamek w kolorze kurtki
Regulowany kaptur, chowany w kołnierzu ze
stójką.

Zamek na całej długości z plisą przeciwwiatrową Zamek w kolorze kurtki
3-panelowy kaptur chowany do kołnierza
Wodoodporny kaptur chowany do kołnierza

Tak

Tak

Haft, Sito, Flock etc.
3 zewnętrzne (na piersi wodoodporna), 2
wewnętrzne kieszenie zapinane na zamek.

Sito, Haft, flock, etc.
Haft, transfer
3 zewętrzne, 1 wewnętrzna. Wycięte
2 boczne kieszenie na suwak
zaawansowaną metodą laserową z wodoodpornymi zamkami

Haft, transfer, sitodruk
2 kieszenie z zamkiem

Haft, transfer, sitodruk
2 kieszenie boczne

3-letnia Gwarancja Wodoodporności
Regulowane mankiety i ściągacz dolny. Ukryty
zamek w podszewce umożliwiający podejście
do zdobienia.

Odblaskowe obszycie. Regulowane mankiety
i ściągacz dolny. Ukryty zamek w podszewce
umożliwiający podejście do zdobienia.

Panele z otworami, odoodporne szwy. Rękawy Kryte, wodoodporne szwy. Dół kurtki reguloWewnętrzna warstwa kurtki podszyta polarem.
wykończone elastycznymi ściągaczami. Dół
wany sznurkiem. Dłuższy krój. Materiał w ponad Rękawy wykończone elastycznymi ściągaczami.
kurtki z regulowanym, elastycznym ściągaczem. 25% nadaje się do recyclingu.
Taśma odblaskowa w tylnej dolnej części kurtki.

Od ok. 130 zł
www.regattaprofessional.com

Od ok. 170 zł
www.regattaprofessional.com

42,08 zł netto
www.iespolska.pl

60,82 zł netto
www.iespolska.pl

58,46 zł netto
www.iespolska.pl
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Przegląd rynku: Kurtki

Producent
Model kurtki
Rodzaj kurtki
Ilość dostępnych kolorów
Rozmiary

Russell
R-140M (męska) R-140F (damska)
Na każdą pogodę, takze dziecięca
6 kolorów
XS-4XL

Russell
R-520M (męska) R-520F (damska)
Na każdą pogodę
6 kolorów
XS-2XL

Russell
R-510M (męska) R-510F (damska)
Kurtka outdoorowa, także dziecięca
5 kolorów
XS-4XL

Rodzaj materiału (warstwa zewnętrzna) Tkanina Softshell
Rodzaj materiału (warstwa wewnętrzna) Mikropolar
Wodoodporna/wodoszczelna?
Wodoodporna

Tkanina Softshell
Dzianina poliestrowa
Wodoodporna

Rodzaj zapięcia

Długi zamek

Długi zamek

100% Nylon Taslan
Podszewka poliestrowa
Wodoszczelność do 2000 mm, wentylacja
2000g/m² przez 24 godziny
Długi zamek

Kaptur
Odporność na pranie/ suszenie
w suszarkach bębnowych
Techniki znakowania
Ilość i rodzaj kieszeni

Brak
Prać w 40°C, suszyć w suszarce

Brak
Delikatnie prać w 30°C, suszyć w suszarce

Kaptur nieodpinany
Delikatnie prać w 30°C, suszyć w suszarce

Brak kaptura
Pranie w 40˚C

Rekomendowane: Ttansfer, haft komputerowy
Dwie kieszenie boczne i jedna na wysokości
klatki

Rekomendowane: transfer, haft komputerowy
Dwie kieszenie boczne, dwie na dokumenty,
dodatkowa wewnętrzna na MP3.

Rekomendowane: transfer, haft komputerowy
Dwie kieszenie boczne, jedna na dokumenty,
dodatkowa wewnętrzna na MP3/telefon.

Brak danych
Dwie przednie kieszenie na suwak

Certyfikaty
Oeko-Tex 2014, WRAP
Pozostałe właściwości i cechy szczególne 3-warstwowa tkanina soft shell z membraną
oddychającą i polarową podszewką, wodoodporna do 5000mm.

Oeko-Tex 2014, WRAP
Naturalna tkanina ze streczu dla maksymalnej
reakcji ciała, anatomicznie kształtowane rękawy
oraz chłodzące panele pod pachami.

Oeko-Tex 2014, WRAP
Wodoodporne wykończenie i zakryte szwy
dla pełnej ochrony przed warunkami atmosferycznymi.

Cena za sztukę
Strona internetowa producenta/
dystrybutora

U dystrybutora
www.russelleurope.com

U dystrybutora
www.russelleurope.com

U dystrybutora
www.russelleurope.com

Brak danych
Trójwarstwowy materiał softshell z hydrofobowym wykończeniem. Mankiety regulowane
rzepami. Miękka osłona szyi w kontrastującym
kolorze (czarny). Kontrastujące suwaki YKK.
Brak danych
www.falk-ross.eu

Producent
Model kurtki
Rodzaj kurtki
Ilość dostępnych kolorów

Spiro
S108M&F Nero Jacket
Lekka kurtka sportowa
1

Swag
Swag Ref. 1301
Zimowa
Czarny

Switcher SA
7058 Andermatt
Kurtka unisex z softshellu
5, czerwona, niebieska, zielona, grafitowa
i czarna

Rozmiary

Dla Pań: XS - XL, dla Panów: S - 3XL

Stedman
Active Fleece Jacket
Kurtka z polaru dla mężczyzn
Dla mężczyzn: 6
Dla kobiet: 4
Nowe kolory Jesień 2014!
Kiwi Green & Hawaii Blue dla mężczyzn
Blue Midnight & Cupcake Pink dla kobiet
Dla mężczyzn: S-2XL
Dla kobiet: S-XL
100% poliestru; dzianina mikropolar z powłoką
antypillingową (220 g/m²).

XS-3XL

S-2XL

100% poliester Full Stretch

Softshell 290g/m²

Poliester pikowany z ociepliną
Wodoodporność (8000 mm), oddychalność
1000gr
Zamek osłonięty klapą na rzepy i zatrzaski

Poliamid
Tak

Odpinany, z klapą sztormową
Prać ręcznie, nie suszyć w suszarkach
bębnowych
Haft, termotransfer
Kieszeń zewnętrzna na piersi z estetycznym
zamkiem, wewnętrzna kieszeń na portfel

Brak
Nie

Rodzaj materiału (warstwa zewnętrzna) 140g/m² HydraDri 100% poliester
Rodzaj materiału (warstwa wewnętrzna) 100% poliester Sport Mesh
Wodoodporna/wodoszczelna?
Wodoodporna(8000 mm), wiatroszczelna
i oddychająca (3.000 g/m²/24h)
Rodzaj zapięcia
Zamek
Kaptur
Odporność na pranie/ suszenie
w suszarkach bębnowych
Techniki znakowania
Ilość i rodzaj kieszeni

Brak danych

Kaptur chowany w kołnierzu, odpinany
Możliwość prania i suszenia.

Dopasowany kolorystycznie zamek
błyskawiczny z zakładką u góry.
Nie
Maksymalna temperatura prania 40°C

Idealna do haftu i druku
2 boczne kieszenie zapinane na zamek

Między innymi haft
2 kieszenie

Certyfikaty

Oeko-Tex 2014, WRAP

Pozostałe właściwości i cechy szczególne Klejone szwy, regulowane mankiety,
szybkoschnąca. Paski kontrastowe. Podszewka
z siatki. Paski dekoracyjne wokół kieszeni.
Cena za sztukę
Strona internetowa producenta/
dystrybutora

Na zapytanie u dystrybutorów
www.spiroactivewear.com
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SG
SG43/SG43F/SG43K
Softshell Men/Softshell Ladies/Softshell Kids
6
S-3Xl (Men), XS-2XL (Ladies), 104 (3-4)- 152
(11-12) - Kids
92% poliester, 8% elasthan
100% poliester (microfleece)
Wiatro i wodoodporny (5.000 mm)
Zamek

Zamek

Haft, Druck, Laser i flok
Na przodzie dwie kieszenie na zamki

Fair Wear Fundation, Reach Conform, Oeko
Tex , PET
Szwy boczne, obszycie wzmacniające na karku z Zamki zakończone pulerami, podwójny mankiet Kurtka ekologiczna wykonana z butelek PET,
poliestrowej taśmy Twill, obszycie wzmacniające rękawa ze ściagaczem. Odpinana zamkiem
do produkcji jedenj kurtki zużyto 61 butelek.
na karku, kołnierz w formie stójki, regulowane podszewka ułatwia nanoszenie znakowania.
zakończenie (jedynie w modelu męskim).
Cena na żądanie
129 zł netto
34 Euro
www.stedman.eu
www.boostup.pl
www.switcher.com

Sol‘s
SOL‘S Surf 32000
Unisex Waterproof Windbreaker
11
5

Sol‘s
SOL‘S Relax 46600
Men‘s Softshell Zipped Jacket
6
6

Sol‘s
SOL‘S Mistral 46000
Unisex jersey-lined waterproof winbreakers
6
5

Spiro
S256M Men‘s Freedom Softshell Jacket
Kurtka Softshell
3
S - 3XL

Spiro
S175F Ladies Team 3-Layer Soft Shell Jacket
Sportowa kurtka damska
3
XS - XL

100% nylon 210T

96% poliester, 4% elastan

Wodo i wiatroodporna

100% poliester szybkoschnący
100% fleece 310 g/m² poliester
Oddychająca i wiatroszczelna

Zamek błyskawiczny z przodu

Odporna na wodę do 8000mm, oddychająca
1000g/m²/24h
SBS zip

Nylon 210T
100% poliester jersey
Wodo i wiatroodporna

Kaptur chowany w stójce
30°C

Brak kaptura
40°C

Zamek błyskawiczny z przodu kryty patką z
zatrzaskami
Kaptur chowany w stójce
30°C

Ciągły zamek błyskawiczny z przodu z listwą
ochroniąca przed wiatrem wewnątrz
Brak kaptura
Możliwość prania i suszenia

100% poliester Pongee, 300T
100% poliester
3-warstwowa, materiał szybkoschnący, wodoodporny: 5.000mm, oddychający 2.000 g/m²
Zamek

Sitodruk, transfer, haft
2 zewnętrzne, 1 wewnętrzna zamykana na
zamek, 1 na telefon komórkowy wewnątrz.

Idealna do haftu
Idealna do haftu i druku
Kieszeń z tyłu z wodoszczelnym zamkiem
2 kieszenie boczne zapinane na zamek
błyskawicznym i odblaskowym, nadrukowanym
wzorem. Kieszeń na odtwarzacz MP3.

Sitodruk, transfer, haft
Sitodruk, transfer
Dwie kieszenie zewnętrzne zapinane na zamek. Kieszenie po bokach zamykane na zamek,
kieszonka na piersi.

Możliwość spakowania kurtki do wnętrza
Tkanina typu softshell 340g. Regulowane man- Regulowany dół rękawów, troczek u dołu.
jednej z kieszeni. Troczek u dołu i przy kapturze. kiety rękawów. Sportowy krój. Wersja damska:
Wywietrzniki pod pachami.
SOL\‘S ROXY 46800.

www.sols-europe.com

www.sols-europe.com

www.sols-europe.com

2-warstwowa kurtka softshell. Wstawki boczne
i pasek: 92% poliester, 8% elastan. Wkładki
wentylacyjne. Kołnierz stojący. Otwory na dłoń.
Przedłużony tył. Taliowana. Rozciągliwa tkanina.
Na zapytanie u dystrybutorów
www.spiroactivewear.com

Brak kaptura
Możliwość prania i suszenia

Szwy ozdobne, przedłużony tył, pod pachami
wywietrzniki, mankiety na rzep, odblaskowy
napis „SPIRO“ w dolnej części pleców, dostęp
do znakowania na piersi.
Na zapytanie u dystrybutorów
www.spiroactivewear.com

W grudniowym T&P
specjalnie dla Państwa:

Switcher SA
7068 Avoriay
Kurtka Damska z softshellu
5, czerwona, niebieska, zielona, biała i czarna

Switcher SA
7639 Bromo i 7227 Telliers
Kurtka Unisex oraz Damska z hardshellu
Czarna

S-2XL

S-2XL

Softshell 290g/m²

Poliamid 195g/m²

Poliamid
Tak

Poliamid
Tak

Zamek

Zamek

Kaptur nieodpinany
Nie

Kaptur odpinany
Nie

Haft, Druck, Laser i flok
Na przodzie dwie kieszenie na zamki

Haft, Druck, Laser i flok
Na przodzie trzy kieszenie na zamki

Fair Wear Fundation, Reach Conform, Oeko
Tex , PET
Kurtka ekologiczna wykonana z butelek PET,
do produkcji jedenj kurtki zużyto 61 butelek.

Fair Wear Fundation, Reach Conform, Oeko Tex

34 Euro
www.switcher.com

54 Euro
www.switcher.com

Kurtka posiada klejone zamki, tkanina jest
oddychająca, wysoki komfort noszenia,
regulowane na rzepy rękawy.

Przegląd rynku
Cyfrowe maszyny do druku
na tekstyliach (roll-to-roll)
www.tp-textil.net
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