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UKARI

NEšUSTIVý MATERIáL / MULTIFUNKčNí KAPSY / HLUBOKÉ KAPSY / RYBOLOV, LOV /
MATERIAł NIE SZELESZCZąCY / KIESZENIE WIELOFUNKCUJNE /głęBOKIE KIESZENIE /
WęDKARSTWO, łOWIECTWO
TATO MiMOřÁDNě OBLÍBeNÁ MONTÉRKOVÁ KOLeKCe je VYROBeNA ze 100 %
BAVLNY A HMOTNOST MATeRiÁLU je 280 g /m². LÁTKA BYLA přeD SAMOTNýM
ŠiTÍM ODěVů přeDepRÁNA S eNzYMY DÍKY NiMž je MATeRiÁL VÍCe ODOLNý ŠpÍNě.
NeSpORNOU eSTeTiCKOU VýHODOU BAMBOO úpRAVY MATeRiÁLU je přÍRODNÍ
VzHLeD A přÍjeMNÁ zeLeNÁ BARVA. jeDNOTLiVÉ ODěVY MAjÍ zeSÍLeNÉ LeMY,
VeLKÉ MNOžSTVÍ RůzNě VeLKýCH A RůzNě UMÍSTěNýCH KApeS A jSOU VeLMi
VARiABiLNÍ – NApř. z LeTNÍ BUNDY je BěHeM NěKOLiKA SeKUND VeSTA. zVLÁŠTNÍ
pOzORNOST Si zASLUHUje ROVNěž BUNDA z pOpULÁRNÍHO MATeRiÁLU SOFTSHeLL,
KTeRÁ je LeHKÁ A pRUžNÁ, ALe zÁROVeň DOSTATeČNě CHRÁNÍ přeD DeŠTěM
A VěTReM, MÁ KVALiTNÍ VODěODOLNÉ zipY A je pAROpROpUSTNÁ.
TA CieSiąCA Się wYjąTKOwYM pOwODzeNieM KOLeKCjA UBRAń ROBOCzYCH
wYpRODUKOwANA jeST ze 100 % BAwełNY O gRAMATURze 280 g /m².
pRzeD SzYCieM UBRAń MATeRiAł pODLegA wSTępNeMU pRANiU w śRODKACH
zAwieRAjąCYCH eNzYMY, CO pODNOSi jegO ODpORNOść NA zABRUDzeNiA.
NiewąTpLiwą zALeTą MATeRiAłU TYpU BAMBOO jeST jegO NATURALNY wYgLąD
ORAz pRzYjeMNY, zieLONY KOLOR. wSzYSTKie UBRANiA MAją wzMOCNiONe
SzwY ORAz DUżą iLOść RóżNORODNYCH, CO DO wieLKOśCi i w RóżNY SpOSóB
ROzMieSzCzONYCH, KieSzeNi. CHARAKTeRYzUją Się TAKże DUżą UNiweRSALNOśCią
ORAz MOżLiwOśCią DOSTOSOwANiA DO pOTRzeB UżYTKOwNiKA – NA pRzYKłAD
LeTNią KURTKę w CiągU KiLKU SeKUND MOżNA pRzeMieNić w KAMizeLKę.
NA SzCzegóLNą UwAgę zASłUgUje KURTKA z pOpULARNegO MATeRiAłU
SOFTSHeLL, KTóRA jeST LeKKA i eLASTYCzNA, ALe jeDNOCześNie zNAKOMiCie
CHRONi pRzeD DeSzCzeM i wiATReM, pOSiADA DOSKONAłej jAKOśCi,
wODOODpORNe zAMKi BłYSKAwiCzNe ORAz jeST pAROpRzepUSzCzALNA.
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MONTÉRKOVÉ KOLEKCE A SOUPRAVY KOLEKCJE I KOMPLETY UBRAń ROBOCZYCH

UKARI BUNDA
KURTKA
0301 0085 10 XXX
MOQ

1

20

odepínatelné rukáVy
odpinane rekawy

2
in1

MATERIáL: 100 % bavlna, 280 g /m²
MATERIAł: 100 % bawełna, 280 g /m²
VELIKOSTI ROZMIARY: S–3XL
BAREVNOST KOLOR: khaki
• pracovní bunda s odepínatelnými rukávy a enzymatickou úpravou materiálu –
úprava zajišťuje změkčení materiálu a zvýšenou odolnost proti znečištění
• celokovové zipy a druky
• extra hluboké multifunkční kapsy
• kurtka robocza z odpinanymi rękawami z wykończeniem enzymatycznym
zapewniającym miękkość tkaniny i zwiększającym jej odporność na zabrudzenia
• zapinana na metalowe zamki błyskawiczne i zatrzaski
• wyjątkowo pojemne, wielofunkcyjne kieszenie

UKARI KALHOTY
SPODNIE
0302 0061 10 XXX
MOQ

1

25

MATERIáL: 100 % bavlna, 280 g /m²
MATERIAł: 100 % bawełna, 280 g /m²
VELIKOSTI ROZMIARY: 48–62
BAREVNOST KOLOR: khaki
• pracovní kalhoty s enzymatickou úpravou materiálu – úprava zajišťuje
změkčení materiálu a zvýšenou odolnost proti znečištění
• celokovové zipy a druky
• extra hluboké multifunkční kapsy
• spodnie robocze z wykończeniem enzymatycznym zapewniającym
miękkość tkaniny i zwiększającym jej odporność na zabrudzenia
• zapinane na metalowy zamek błyskawiczny i zatrzaski
• wyjątkowo pojemne, wielofunkcyjne kieszenie
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UKARI šORTKY
SZORTY
0310 0009 14 XXX
MOQ

1

25

MATERIáL: 100 % bavlna, 280 g /m²
MATERIAł: 100 % bawełna, 280 g /m²
VELIKOSTI ROZMIARY: 48–62
BAREVNOST KOLOR: khaki
• pracovní šortky s enzymatickou úpravou materiálu – úprava zajišťuje změkčení materiálu a zvýšenou odolnost proti znečištění
• celokovové zipy a druky
• extra hluboké multifunkční kapsy
• szorty robocze z odpinanymi rękawami z wykończeniem enzymatycznym zapewniającym miękkość tkaniny i zwiększającym
jej odporność na zabrudzenia
• zapinane na metalowe zamki błyskawiczne i zatrzaski
• wyjątkowo pojemne, wielofunkcyjne kieszenie

UKARI ZIMNí BUNDA
KURTKA ZIMOWA
ZIMA

0301 0154 14 XXX
MOQ

1

20

MATERIáL: 100 % bavlna – svrchní část, 280 g /m², zateplení
a podšívka 65 % polyester, 35 % bavlna
MATERIAł: 100 % bawełna, – górna część, 280 g /m², podszewka
i ocieplanie 65 % poliester, 35 % bawełna
VELIKOSTI ROZMIARY: S–3XL
BAREVNOST KOLOR: khaki
• zateplená bunda s enzymatickou úpravou materiálu – úprava
zajišťuje změkčení materiálu a zvýšenou odolnost proti znečištění
• nastavitelné rukávy pomocí druků
• spodní lem ke stažení na gumu
• celokovové zipy a druky
• extra hluboké kapsy.
• kurtka ocieplana z wykończeniem enzymatycznym spodnie
robocze z wykończeniem enzymatycznym zapewniającym miękkość tkaniny i zwiększającym jej odporność na zabrudzenia
• regulacja rękawów na zatrzaski
• zapinana na metalowe zamki błyskawiczne i zatrzaski
• wyjatkowo pojemne kieszenie
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MONTÉRKOVÉ KOLEKCE A SOUPRAVY KOLEKCJE I KOMPLETY UBRAń ROBOCZYCH

UKARI
MEMBRáNOVá BUNDA
KURTKA MEMBRANOWA
0301 0239 14 XXX
MOQ

1

8000
mm

3000

g/m²/24h

20

MATERIáL: 100 % polyester, mikrovlákno s membránou
MATERIAł: 100% poliester, mikrowłókno z membraną
VODNí SLOUPEC SłUP WODY: 8000 mm
PRODYšNOST: 3000 g /m²/24h.
PAROPRZEPUSZCZALNOść: 3000 g /m²/24 godz.
VELIKOSTI ROZMIARY: S–3XL
BAREVNOST KOLOR: khaki
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

outdoorová membránová bunda pohodlného střihu
TPU membrána
odVětráVání V podpaží
vnitřní úprava síťovina polyester MeSH
wywietrzniki pod pachami
větru a voděodolná
odnímatelná kapuce s uchycením na druky
nastavitelné manžety na suchý zip
voděodolné YKK zipy
wygodna, outdoorowa, kurtka membranowa
membrana TPU
wewnętrzna podszewka z siateczki poliestrowej
wiatroszczelna, wodoodporna
kaptur dopinany na zatrzaski
regulacja rękawów na rzepy Velcro
wodoodporne zamki błyskawiczne YKK

UKARI MEMBRáNOVÉ KALHOTY
SPODNIE MEMBRANOWE
0302 0157 14 XXX
MOQ

1

20

Guma V pase Gumy w pasie

MATERIáL: 100 % polyester, mikrovlákno s membránou
MATERIAł: 100% poliester, mikrowłókno z membraną
VODNí SLOUPEC SłUP WODY: 8000 mm
PRODYšNOST: 3000 g /m²/24h.
PAROPRZEPUSZCZALNOść: 3000 g /m²/24 godz.
VELIKOSTI ROZMIARY: S–3XL
BAREVNOST KOLOR: khaki
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

outdoorové membránové kalhoty pohodlného střihu
TPU membrána
větru a voděodolná
nohavice ke stažení na PVC přezku
voděodolné dvoucestné YKK zipy
wygodne, outdorowe, spodnie membranowe
membrana TPU
wiartoszczelne, wodoodporne
regulacja nogawki za pomocą plastikowych zapięć
dwustronny zamek błyskawiczny YKK
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