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COLLECTION

BýT žENOU ZA JAKýCHKOLI PODMíNEK
BY CZUć SIę KOBIECO W KAŻDEj SYTUAcjI

SKVĚLE pADNOUcí pRAcOVNí A VOLNOčASOVé ObLEčENí. ORIgINÁLNÍ DÁMSKÁ
KOLeKCe pRACOVNÍCH A VOLNOČASOVýCH ODěVů V MODeRNÍM BAReVNÉM pROVeDeNÍ
S ATRAKTiVNÍM pOTiSKeM. KOLeKCe YOwie Se SKLÁDÁ z LeHKÉ SOFTSHeLLOVÉ BUNDY;
pRACOVNÍCH KALHOT, LACLOVýCH KALHOT A SUKNě VYROBeNÉ z VeLMi pOHODLNÉHO
A NA úDRžBU pRAKTiCKÉHO BAVLNěNÉHO MATeRiÁLU S přÍDAVKeM SpANDexU.
KOLeKCi DOpLňUjÍ FLeeCOVÉ MiKiNY S ReLiÉFOVýM pOTiSKeM, BODYwARMeR VHODNý
DO CHLADNějŠÍHO pOČASÍ, RUKAViCe A ŠÁTeK V DeSigNU KOLeKCe, jeDiNeČNÉ BOTY
V DeSigNU FARMÁřeK.
IDEALNIE DOpASOWANA ODZIEŻ DO pRAcY I WYpOcZYNKU. ORYgiNALNA DAMSKA
KOLeKCjA ODzieżY, KTóRA zNAKOMiCie SpRAwDzi Się zARówNO pODCzAS pRACY jAK
i wYpOCzYNKU. MODNY, NOwOCzeSNY KRój i ATRAKCYjNe wzORNiCTwO. KOLeKCjA
YOwie OFeRUje KURTKi SOFSHeLLOwe, SpODNie i OgRODNiCzKi ROBOCze ORAz SpóDNiCe
wYKONANe z BARDzO KOMFORTOwej w NOSzeNiU i łATwej w KONSeRwACji BAwełNY
z DOMieSzKą SpANDexU. KOLeKCję DOpełNiAją: KURTKi pOLAROwe, KAMizeLKi
NA NiepOgODę, RęKAwiCzKi i SzALe w TYCH SAMYCH DeSeNiACH ORAz wYjąTKOwe
BUTY „FARMeRKi”.
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MoNtÉrkoVÉ koLekCe A soUPrAVY koLekCJe i koMPLetY UbrAŃ roboCzYCH

YOWIE
SOFTSHELLOVá BUNDA
KURTKA SOFTSHELLOWA
0301 0324 38 XXX
MOQ

1

NEW

20

MATERIáL: 100 % polyester softshell, 210 g /m²
MAteriAł: 100 % poliesterowa tkanina softshellowa, 210 g /m²
VeLikosti rozMiArY: XS–2XL
bAreVNost koLor: sv.ﬁalová-tmavě modrá lila-granatowy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dámská bunda z lehkého softshellu s kapucí
barevně a designově laděná ke kolekci Yowie
projmutý střih
dokonale chrání proti větru
vhodná jak na běžné nošení, tak pro lehčí sportovní aktivity
damska kurtka z kapturem wykonana z lekkiego softshellu
kolorystyka i wzornictwo kompatybilne z kolekcją ubrań roboczych YOWIE
dopasowany krój
świetna ochrona przed wiatrem
doskonała do codziennego użytku i aktywnego wypoczynku

YoWie kALHotY sPoDNie
0302 0209 39 XXX
MOQ

1

20

MAteriÁL: 97 % bavlna, 3 % Spandex®, 260 g /m²
MAteriAł: 97 % bawełna, 3 % Spandex®, 260 g /m²
VeLikosti rozMiArY: 34–48
bAreVNost koLor: tmavě modrá granatowy
• dámské kalhoty z originální dámské kolekce
pracovních oděvů v moderním barevném
provedení s atraktivním potiskem
• velmi pohodlný a na údržbu praktický materiál
zajistí komfort při celodenním nošení
• díky přídavku Spandexu drží kalhoty svůj tvar
• vhodné do práce i pro volnočasové aktivity,
na zahradu
• damskie spodnie wchodzące w skład oryginalnej damskiej kolekcji roboczej
• modne zestawienie kolorów i atrakcyjne
wzornictwo
• dzięki domieszce Spandexu spodnie zachowują
swój kształt
• sprawdza się zarówno podczas pracy i w czasie wolnym, a także w pracach ogrodowych
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YOWIE
KALHOTY S LACLEM
OgRODNICZKI
DAMSKIE
0302 0208 39 XXX
MOQ

1

20

NEW

MATERIáL: 97 % bavlna, 3 % Spandex®, 260 g /m²
MATERIAŁ: 97 % bawełna, 3 % Spandex®, 260 g /m²
VELIKOSTI ROZMIARY: 34–48
BAREVNOST KOLOR: tmavě modrá granatowy
• dámské laclové kalhoty z originální dámské kolekce
pracovních oděvů v moderním barevném provedení
s atraktivním potiskem
• velmi pohodlný a na údržbu praktický materiál zajistí
komfort při celodenním nošení
• díky přídavku Spandexu drží kalhoty svůj tvar
• vhodné do práce i pro volnočasové aktivity, na zahradu
• damskie spodnie ogrodniczki wchodzące w skład oryginalnej
damskiej kolekcji roboczej
• modne zestawienie kolorów i atrakcyjne wzornictwo
• wygodny, praktyczny i łatwy w utrzymaniu w czystości materiał
zapewnia całodzienny komfort użytkowania
• dzięki domieszce Spandexu spodnie zachowują swój kształt
• sprawdza się zarówno podczas pracy i w czasie wolnym, a także
w pracach ogrodowych
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MONTÉRKOVÉ KOLEKCE A SOUPRAVY KOLEKCJE I KOMPLETY UBRAŃ ROBOCZYCH

YOWIE SUKNĚ
SPÓDNICA
0320 0002 39 XXX
MOQ

1

20

NEW
NEW

MATERIÁL: 97 % bavlna, 3 % Spandex®, 260 g /m²
MATERIAŁ: 97 % bawełna, 3 % Spandex®, 260 g /m²
VELIKOSTI ROZMIARY: 34–44
BAREVNOST KOLOR: tmavě modrá granatowy
• dámská sukně z originální dámské kolekce
pracovních oděvů v moderním barevném provedení
s atraktivním potiskem
• velmi pohodlný a na údržbu praktický materiál zajistí
komfort při celodenním nošení
• velká přední kapsa a závěsná kapsička na mobilní telefon
• vhodné do práce i pro volnočasové aktivity, na zahradu
• spódnica wchodząca w skład oryginalnej
damskiej kolekcji roboczej
• modne zestawienie kolorów i atrakcyjne wzornictwo
• wygodny, praktyczny i łatwy w utrzymaniu w czystości
materiał zapewnia całodzienny komfort użytkowania
• duża przednia kieszeń i kieszonka na telefon
• sprawdza się zarówno podczas pracy i w czasie wolnym,
a także w pracach ogrodowych

YOWIE FLEECOVá BUNDA
KURTKA PoLAroWA
POLAROWA
kUrtkA
0301 0323 xx XXX
MOQ

1

bAreVNost koLor:

20

57
sv. ﬁalová
lila

MATERIáL: 100 % poylester microﬂeece, 190 g /m²
MAteriAł: 100 % poliester mikropolar, 190 g /m²
VeLikosti rozMiArY: XS–2XL
• dámská mikina z mikroﬂeecu s reliéfovým potiskem
perfektně ladí ke kolekci pracovních oděvů YOWIE
• lehká a příjemná na dotek
• damska kurtka z mikropolaru z haftem maszynowym
• kompatybilna z kolekcją ubrań roboczych YOWIE
• lekki i przyjemny w dotyku materiał

40
modrá
granatowy
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BAREVNOST KOLOR:

YOWIE

VESTA KAMIZELKA
0303 0086 xx XXX
MOQ

1

20

NEW
39
navy
granatowy

29
červená
czerwony

36
zelená
zielony

MATERIáL: vnější: 100 % polyamid ribstop 210T, zateplení 100 %
polyester 160 g /m², vnitřní materiál: 100 % polyester leece
MATERIAł: wierzchni: 100 % poliamid Rip-stop 210T, ocieplina 100 %
poliester 160 g /m², materiał od wewnątrz: 100 % polar
VELIKOSTI ROZMIARY: XS–2XL
•
•
•
•
•

dámská zateplená vesta se stojáčkem
atraktivní květinový potisk po stranách
mírně prodloužený zadní díl
projmutý střih
perfektní doplněk pracovní kolekce YOwIe pro chladné dny

•
•
•
•
•

damska, ocieplana kamizelka z kołnierzem
atrakcyjny wzór kwiatowy
lekko przedłużana z tyłu
dopasowany krój
doskonałe uzupełnienie kolekcji ubrań roboczych YOwIe na chłodne dni

PINTAIL

0108 0085 39 XXX
MOQ

12

120

VELIKOSTI ROZMIARY: 7, 8, 9
Bezešvé rukavice z nylonu s pružnou manžetou, máčené v pěnovém latexu.
Bezszwowe nylonowe rękawice z elastycznym mankietem, powlekane
spienionym lateksem.

3131
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NEW

NEW

FArMer LADY ANkLe
0202 0532 56 XXX
MOQ

1

10

VeLikosti rozMiArY: 36–42

CLIF MULTIFUNCTIONAL
šáTEK CHUSTA
0314 0075 xx 999
MOQ

1

200

bAreVNost koLor: ﬁalová ﬁoletowy
Dámská kotníková obuv „farmářka“ s pryžovou podrážkou rezistentní olejům.
Pohodlná obuv se svrškem z kvalitní lícové prodyšné kůže Nubuck.
Damskie trzewiki “farmerki” z olejoodporną, gumową podeszwą. Komfortowe
obuwie z cholewką wykonaną z wysokiej jakości oddychającej licowej skóry
nubukowej. Kompatybilne z damskim ubraniem roboczym YOWIE.

MATERIáL MAteriAł: 100 % polyester 100 % poliester
VeLikosti rozMiArY: UNI
bAreVNost koLor:
60 56
• pánská vaianta – design nářadí - podpoří vaše pracovní úsilí
• dámská varianta – perfektně doplňuje kolekci YOWIE
svým květinovým designem a barevným provedením
• absorbuje vlhkost a odvádí ji na povrch
• w wersji dla mężczyzn – wzór w narzędzia – zwiększa komfort podczas pracy
• w wersji dla kobiet – idealnie uzupełnia kolekcję YOWIE (wzór kwiatowy, kolory)
• pochłania wilgoć i odprowadza ją na zewnątrz
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