
 odzież dla kucharzy
 odzież dla personelu hotelowego

 (ubiór kelnera, służby pięter, obsługi)
 fartuchy i zapaski
 fartuchy dla punktów handlowych 

 (sklepy, kwiaciarnie)
 fartuchy medyczne
 odzież promocyjna

odzież  
roBocza
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UNIFORM

Wykonujemy 

hafty na odzieży

– czapka budyniówka
 cena netto 18,24 zł 
 cena brutto  22,44 zł
– bluza STYLE
 cena netto 60,00 zł 
 cena brutto  73,80 zł

– dodatkowe wywietrzniki
 pod rękawami
 cena netto 20,00 zł 
 cena brutto  24,60 zł

– bluza STYLE II z lamówką
 cena netto 70,00 zł 
 cena brutto  86,10 zł
– spodnie kucharskie
 cena netto 56,00 zł 
 cena brutto  68,88 zł



UNIFORM

Bluza kucharska  
z krótkim rękawem (różne kolory)

–	 65%	poliester/35%	bawełna
–	 rozmiary	wg.	tabeli	rozmiarów	(na	ostatniej	stronie)
–	 kod	produktu:	B01

Standardowa bluza kucharska, wykonana z lekkiego 
materiału. Jest łatwa do czyszczenia i prasowania. 
Wyposażona jest w przednią kieszeń i stylowy kołnierzyk. 
Zapinana na dwa rzędy guzików kulkowych. Dostępna 
w  różnych kolorach, z haftami oraz z różnymi dodatkami 
(patrz na końcu katalogu).

Bluza kucharska  
SPrinG

–	 65%	poliester/35%	bawełna
–	 rozmiary	wg.	tabeli	rozmiarów	
	 (na	ostatniej	stronie)
–	 kod	produktu:	B02

Profesjonalna bluza dla kucharzy, a także szefów kuchni. 
– mocne zapięcia na springi (zapinki) metalowe koloru srebrno-białego, 
– przednia kieszeń, stylowe i wygodne zapięcie po szyję, 
– bluza elegancka, lekka, łatwa do czyszczenia i prasowania.
Dostępna w różnych kolorach, z haftami oraz z różnymi dodatkami,  
np. kieszeń na rękawie (patrz na końcu katalogu).

Bluza kucharska
z dłuGim rękawem

–	 65%	poliester/35%	bawełna
–	 rozmiary	wg.	tabeli	rozmiarów	(na	ostatniej	stronie)
–	 kod	produktu:	B03

Standardowa bluza kucharska, wykonana z lekkiego 
materiału. Jest łatwa do czyszczenia i prasowania. 
Wyposażona jest w przednią kieszeń i stylowy kołnierzyk. 
Zapinana na dwa rzędy wyjmowanych guzików kulkowych. 
Dostępna w różnych kolorach, z haftami oraz z różnymi 
dodatkami (patrz na końcu katalogu).

Bluza roBocza
w Serek 

Cena:
netto 60,00 zł 
brutto  73,80 zł

Cena:
netto 60,00 zł 
brutto  73,80 zł

Cena:
netto 60,00 zł 
brutto  73,80 zł

BESTSELLER

BESTSELLER

BESTSELLER



UNIFORM

Bluza chEF  
z lamówką

–	 65%	poliester/35%	bawełna
–	 rozmiary	wg.	tabeli	rozmiarów	(na	ostatniej	stronie)
–	 kod	produktu:	B041

Profesjonalna bluza dla szefa kuchni, jak i dla każdego kucharza. 
– lamówka w różnych kolorach, 
– mankiety, przednia kieszeń, stylowy kołnierz, 
– bluza elegancka, lekka, łatwa do czyszczenia i prasowania, 
– guziki kulkowe, wyjmowane (do wyboru: zielone, czarne, 
czerwone, złote, białe i in.). 
Dostępna w różnych kolorach, z haftami oraz z różnymi dodatkami, 
np. kieszeń na rękawie (patrz na końcu katalogu).

Bluza chEF II  
z lamówką

–	 65%	poliester/35%	bawełna
–	 rozmiary	wg.	tabeli	rozmiarów	(na	ostatniej	stronie)
–	 kod	produktu:	B05

Profesjonalna bluza dla kucharzy, wygodna w pracy i bardzo elegancka. 
– lamówka – różne kolory, 
– mankiety, przednia kieszeń, stylowy kołnierz, 
– guziki kulkowe, wyjmowane w kolorze lamówki.

Bluza roBocza
w Serek 

–	 65%	poliester/35%	bawełna	
–	 rozmiary	wg.	tabeli	rozmiarów	(na	ostatniej	stronie)
–	 kod	produktu:	B04

Przewiewna, lekka bluza, doskonała dla uczniów, piekarzy 
i cukierników.

Cena:
netto 46,00 zł 
brutto  56,58 zł

Cena:
netto 70,00 zł 
brutto  86,10 zł

Cena:
netto 70,00 zł 
brutto  86,10 zł

BESTSELLER

BESTSELLER



UNIFORM

Bluza kucharska
Style

–	 65%	poliester/35%	bawełna	
–	 rozmiary	wg.	tabeli	rozmiarów	(na	ostatniej	stronie)
–	 kod	produktu:	B07

Profesjonalna bluza dla kucharzy, a także szefów kuchni, wygodna 
w pracy i bardzo elegancka.
– mocne zapięcia na springi (zapinki) metalowe koloru srebrnego, 
– bluza elegancka, lekka, łatwa do czyszczenia i prasowania.
Dostępna w różnych kolorach, z haftami oraz z różnymi dodatkami, 
np. kieszeń na rękawie (patrz na końcu katalogu).

Bluza kucharska  
Style ii z lamówką

–	 65%	poliester/35%	bawełna
–	 rozmiary	wg.	tabeli	rozmiarów	(na	ostatniej	stronie)
–	 kod	produktu:	B08

Profesjonalna bluza dla kucharzy, a także szefów kuchni, wygodna w pracy i bardzo 
elegancka. 
– mankiety, stylowa stójka, kieszeń na lewej piersi, 
– nici i materiał wysokiej jakości (65% poliester, 35% bawełna – proporcja 
 optymalna dla ubrań kucharskich),  
– bluza elegancka, lekka, łatwa do czyszczenia i prasowania, 
– guziki kulkowe, wyjmowane (do wyboru: zielone, czarne, czerwone, złote, białe i in.), 
Dostępna w różnych kolorach, z haftami oraz z różnymi dodatkami, np. kieszeń  
na rękawie (patrz na końcu katalogu).

Bluza Grand CHeF
z lamówką

–	 65%	poliester/35%	bawełna
–	 rozmiary	wg.	tabeli	rozmiarów	(na	ostatniej	stronie)
–	 kod	produktu:	B10

Profesjonalna bluza dla uczniów, studentów szkół gastronomicznych 
oraz kucharzy, wygodna w pracy i bardzo elegenacka. 
– lamówka – różne kolory, 
– mankiety, stylowy kołnierz, kieszeń na lewej piersi, 
– bluza elegancka, lekka, łatwa do czyszczenia i prasowania, 
– zapięcie na metalowe napy.
Dostępna w różnych kolorach, z haftami oraz z różnymi dodatkami, 
np. kieszeń na rękawie (patrz na końcu katalogu).

Cena:
netto 60,00 zł 
brutto  73,80 zł

Cena:
netto 70,00 zł 
brutto  86,10 zł

Cena:
netto 70,00 zł 
brutto  86,10 zł



UNIFORM

Bluza moro 
z lamówką

Guziki kulkowe 
kliPy

–	 65%	poliester/35%	bawełna
–	 rozmiary	wg.	tabeli	rozmiarów	(na	ostatniej	stronie)
–	 kod	produktu:	B12

Profesjonalna bluza dla lubiących się wyróżniać. Świetnie wygląda 
i jest bardzo praktyczna.
– długie rękawy wykończone mankietem,
– lamówka – kolor brązowy,
– mankiety, przednia kieszeń, stylowy kołnierz, 
– guziki kulkowe, wyjmowane w kolorze brązowym.

–	 w	różnych	kolorach

Bluza
kontraSt

–	 65%	poliester/35%	bawełna
–	 rozmiary	wg.	tabeli	rozmiarów	(na	ostatniej	stronie)
–	 kod	produktu:	B13

Bardzo elegancka bluza do pracy w kuchni i na wyjątkowe okazje.
– mankiety czarne, stylowy czarny kołnierz, 
– guziki kulkowe, wyjmowane,
– bluza nieco się różni od standardowych bluz (długość bluzy 
i rękawy krótsze).

–	 65%	poliester/35%	bawełna	
–	 rozmiary	wg.	tabeli	rozmiarów	(na	ostatniej	stronie)
–	 kod	produktu:	B11

Profesjonalna, wyjątkowa bluza dla miłośników stylu orientalnego.
– długie rękawy,
– materiał i obramówka w różnych kolorach, 
– bluza elegancka, lekka, łatwa do czyszczenia i prasowania,
– zawiązywana na wiązania - bluza nie posiada klasycznych 
guzików, lecz jest wiązana na wzór japońskiego kimona.

Bluza  
sushI

Cena:
netto 70,00 zł 
brutto  86,10 zł

Cena:
netto 70,00 zł 
brutto  86,10 zł

Cena:
netto 70,00 zł 
brutto  86,10 zł

Cena	za	10	szt.:
netto 10,00 zł 
brutto  12,30 zł



UNIFORM

czapka  
ProSta

czapka  
Furażerka

czapka  
Budyniówka

Bandamka
Piratka

–	 poliester/bawełna	(65/35%)	
–	 rozmiar:	uniwersalny	(zapięcie	na	rzep	z	tyłu	głowy)
–	 kod	produktu:	I10

Wygodna i praktyczna czapka dla kucharza z regulacją na rzep.

–	 poliester/bawełna	(65/35%)	
–	 różne	rozmiary:	S-XXL
–	 kod	produktu:	I07

Wygodna czapka kucharska o charakterystycznej stylistyce.

–		 poliester/bawełna	(65/35%)
–	 rozmiar	uniwersalny	(regulacja	na	rzep)
–	 kod	produktu:	I09

Profesjonalny i elegancki model czapki, charakterystyczny dla branży 
gastronomicznej. Wykonany z mocnego materiału i nici uznanych firm. 
Wszyta w otoku guma komfortowo dopasowuje czapkę do głowy.

–		 poliester/bawełna	(65/35%)
–	 rozmiar	uniwersalny
–	 kod	produktu:	I02

Wiązana od tyłu. Wykonana z profesjonalnego i mocnego materiału oraz nici 
uznanych firm. Produkt jest wygodny w użyciu, łatwo się pierze i prasuje. 
W aktualnej kolekcji dostępny w wielu modnych kolorach.

Bluza  
Eco

–	 65%	poliester/35%	bawełna
–	 rozmiary	wg.	tabeli	rozmiarów	(na	ostatniej	stronie)
–	 kod	produktu:	B14

Prosta bluza kucharska dla kucharzy, praktykantów, pomocy kuchennych.
– mocne zapięcia na springi (zapinki) metalowe,
– stylowe i wygodne zapięcie po szyję, 
– bluza elegancka, lekka, łatwa do czyszczenia i prasowania.
Możliwość zamówienia bluzy także z krótkim rękawem.

–		 poliester/bawełna	(65/35%)
–	 rozmiar	uniwersalny
–	 kod	produktu:	I02

Wiązana od tyłu. Wykonana z profesjonalnego i mocnego materiału oraz nici 
uznanych firm. Produkt jest wygodny w użyciu, łatwo się pierze i prasuje. 
W aktualnej kolekcji dostępny w wielu modnych kolorach.

BESTSELLER

BESTSELLER

BESTSELLER

BESTSELLER

Cena:
netto 46,00 zł 
brutto  56,58 zł

Cena:
netto 14,00 zł 
brutto  17,22 zł

Cena:
netto 14,00 zł 
brutto  17,22 zł

Cena:
netto 18,24 zł 
brutto  22,44 zł

Cena:
netto 18,24 zł 
brutto  22,44 zł

PROMOCJA



UNIFORM

koszula  
kelnerSka męSka  

długi rękaw

apaszka
kelnerSka

koszula  
kelnerSka męSka krótki rękaw

–	 65%	poliester/35%	bawełna	
–	 rozmiary	wg.	tabeli	rozmiarów	(na	ostatniej	stronie)
–	 kod	produktu:	K042

Zapinana na guziki. Na zamówienie możliwość 
wykonania produktu w innych kolorach.

–	 65%	poliester/35%	bawełna	
–	 różne	kolory
–	 kod	produktu:	I08

–		 65%	poliester/35%	bawełna
–	 rozmiary	wg.	tabeli	rozmiarów	(na	ostatniej	stronie)
–	 kod	produktu:	K041

Zapinana na guziki. Na zamówienie możliwość wykonania produktu w innych kolorach.

czapka  
z Siatką i woreCzkiem na kitkę

czapka  
z Siatką

–	 poliester/bawełna	(65/35%)	
–	 rozmiar	uniwersalny
–	 kod	produktu:	I11

Czapka w uniwersalnym rozmiarze – guma dopasowująca z tyłu głowy. 
Siatka w górnej części czapki.

–		 poliester/bawełna	(65/35%)
–	 rozmiar	uniwersalny
–	 kod	produktu:	I12

Czapka w uniwersalnym rozmiarze - zapięcie na rzep z tyłu głowy. 
Siatka w górnej części czapki oraz z tyłu.

SPodnie kuCHarSkie  
Białe / Czarne / w PePitkę

–	 65%	poliester/35%	bawełna
–	 rozmiary	wg.	tabeli	rozmiarów	(na	ostatniej	stronie)
–	 kod	produktu:	S02,	S03

Dwie kieszenie przednie, jedna tylnia. Po bokach guma 
dopasowująca. Spodnie posiadają guzik i rozporek. 
Fachowe wykonanie.

Cena:
netto 15,00 zł 
brutto  18,45 zł

Cena:
netto 15,00 zł 
brutto  18,45 zł

Cena:
netto 56,00 zł 
brutto  68,88 zł

Cena:
netto 70,00 zł 
brutto  86,10 zł

Cena:
netto 10,00 zł 
brutto  12,30 zł

Cena:
netto 70,00 zł 
brutto  86,10 zł

Cena:
netto 18,24 zł 
brutto  22,44 zł



UNIFORM

SPódniCa
kelnerSka

–	 65%	poliester/35%	bawełna
–	 rozmiary	wg.	tabeli	rozmiarów	
	 (na	ostatniej	stronie)
–	 kod	produktu:	K02

Zapinana na guzik i zamek (z tyłu). Posiada 
rozporek w tylnej części. Dostępne kolory: 
czarny i inne na zamówienie.

Bluzka
kelnerSka damSka

–	 65%	poliester/35%	bawełna
–	 rozmiary	wg.	tabeli	rozmiarów	
	 (na	ostatniej	stronie)
–	 kod	produktu:	K03

Zapinana na guziki. Bluzka posiada 
kołnierzyk w kształcie litery V oraz 
mankiety. Na zamówienie możliwość 
wykonania produktu w innych kolorach.

kamizelka
kelnerSka

Bell Boy
–	 65%	poliester/35%	bawełna	(z	domieszkami	wiskozy,	
	 jedwabiu,	wełny)
–	 rozmiary	wg.	tabeli	rozmiarów	(na	ostatniej	stronie)
–	 kod	produktu:	K09

Profesjonalny i elegancki strój dla Bell-Boya hotelowego. 
– wykonany z wysokiej jakości materiałów,
– zapinany na guziki złote,
– możliwość doboru innych kolorów niż na zdjęciu.
Możliwość zakupu całego stroju jak i poszczególnych jego 
elementów osobno.

koszulka
polo

–	 kolory:	czarny,	biały,	czerwony,	brązowy,	ciemnoniebieski
–	 rozmiary	wg.	tabeli	rozmiarów	(na	ostatniej	stronie)
–	 kod	produktu:	P01

Koszulki Polo dla pracowników gastronomii. 
Kolor i materiał według życzenia klienta.
Cena zależna od koloru materiału.
Możliwość wykonania haftu. 
Produkt doskonale sprawdza się jako odzież reklamowa.

Cena:
netto 256,00 zł 
brutto  314,88 zł

Cena:
netto 56,00 zł 
brutto  68,88 zł

Cena:
netto 26,00 zł 
brutto  31,98 zł

Cena:
netto 50,00 zł 
brutto  61,50 zł

BESTSELLER



UNIFORM

kamizelka
kelnerSka

–	 65%	poliester/35%	bawełna		
	 (z	domieszkami	wiskozy,	jedwabiu,	wełny)
–	 rozmiary	wg.	tabeli	rozmiarów		
	 (na	ostatniej	stronie)
–	 kod	produktu:	K012

Elegancka kamizelka z wysokiej jakości 
materiałów stanowi idealne, klasyczne 
uzupełnienie stroju kelnera.
– przód kamizelki jest obszyty elegancką 
tkaniną w kolorze szarym, czarnym lub 
brązowym (do wyboru),  
– tylna część wykonana jest z czarnego 
materiału, 
– produkt posiada w tylnej części klamrę, 
ułatwiającą regulację rozmiaru.

SPodnie
kelnerSkie

–	 65%	poliester/35%	bawełna		
	 (z	domieszkami	wiskozy,		
	 jedwabiu,	wełny)
–	 rozmiary	wg.	tabeli	rozmiarów		
	 (na	ostatniej	stronie)
–	 kod	produktu:	K07

Dwie kieszenie przednie, jedna tylnia. 
Spodnie zapinane na guzik i rozporek. 
Prasowane na kant. Dostępne różne 
kolory (odcienie czerni, szarości, brązu).

–	 65%	poliester/35%	bawełna	(z	domieszkami	wiskozy,		
	 jedwabiu,	wełny)	
–	 rozmiary	wg.	tabeli	rozmiarów	(na	ostatniej	stronie)
–	 kod	produktu:	K05

Elegancka marynarka z wysokiej jakości materiałów stanowi 
idealne, klasyczne uzupełnienie stroju recepcjonistki. 
Posiada 2 kieszenie dolne. Zapinana na guzik.

marynarka  

koszulka  
t-SHirt

–	 kolory:	biały,	bordowy,	brązowy,	ciemnoniebieski,	
	 czarny,	czerwony,	granatowy,	zielony,	żółty
–	 rozmiary	wg.	tabeli	rozmiarów	(na	ostatniej	stronie)
–	 kod	produktu:	P02

Koszulki T-shirt dla pracowników gastronomii. 
Kolor i materiał według życzenia klienta.
Cena zależna od koloru materiału.
Możliwość wykonania haftu. 
Produkt doskonały jako odzież reklamowa.

Cena:
netto 14,00 zł 
brutto  17,22 zł

Cena:
netto 70,00 zł 
brutto  86,10 zł

Cena:
netto 95,00 zł 
brutto  116,85 zł

Cena:
netto 140,00 zł 
brutto  172,20 zł



UNIFORM

FartuCH  
roBoCzy damSki „Clean”

–		 65%	poliester/35%	bawełna
–		 rozmiary	wg.	tabeli	rozmiarów	(na	ostatniej	stronie)
–	 kod	produktu:	F06

Elegancki model fartucha ochronnego dla kobiet. Profesjonalnie 
wykonany z materiału i nici uznanych firm. Zapinany na napy (springi) 
koloru srebrnego, wyposażony w praktyczne boczne kieszenie. Przy 
kołnierzu i na rękawach stylowa lamówka. Do wyboru są różne kolory 
materiału i lamówki.

FartuSzek dla kelnerek  
 z FalBankami

FartuSzek  
latina

–	 65%	poliester/35%	bawełna
–	 rozmiary	wg.	tabeli	rozmiarów	(na	ostatniej	stronie)
–	 kod	produktu:	F07

Stylowy i elegancki fartuszek przeznaczony do pracy głównie 
w gastronomii i sklepach. 
– górna część na wzór kamizelki, 
– paski do wiązania z tyłu, 
– rozmiar uniwersalny, 
– dwie kieszenie dolne i jedna kieszeń piersiowa.
Fartuch dostępny w różnych kolorach.

StaFF uniForm

–	 65%	poliester/35%	bawełna	(z	domieszkami	wiskozy,	jedwabiu,	wełny)
–	 rozmiary	wg.	tabeli	rozmiarów	(na	ostatniej	stronie)
–	 kod	produktu:	K08

Profesjonalny strój dla osób sprzątających w hotelu. 
– wykonany z wysokiej jakości materiałów, 
– bluza zapinana na napy ze stali nierdzewnej, 
– spodnie zapinane na guzik i zamek, posiadają gumę na bokach, 
– możliwość doboru innych kolorów niż na zdjęciu, 
– na produktach możemy wykonać hafty: logo firmy, imię nazwisko i inne 
(szczegóły do uzgodnienia indywidualnie).
Możliwość zakupu całego stroju jak i poszczególnych jego elementów osobno.

Cena:
netto 40,00 zł 
brutto  49,20 zł

Cena:
netto 70,00 zł 
brutto  86,10 zł

Cena:
netto 53,00 zł 
brutto  65,19 zł

BESTSELLER



UNIFORM

kieSzeń  
kelnerSka

–	 65%	poliester/35%	bawełna
–	 wymiary	fartucha:	30x23	cm	(dł.	x	szer.)
–	 kod	produktu:	F11

Różne kolory. Regulacja długości paska ułatwia 
dopasowanie do pasa. Trzy przegródki (jedna duża 
i dwie mniejsze). Produkt uniwersalny (męski i damski). 
Nadaje się do lokali gastronomicznych, sklepów, kwiaciarni 
i innych zakładów usługowo-handlowych.

FartuSzek dla kelnerek  
 z FalBankami

–	 tkanina:	65%	poliester	i	35%	bawełna
–	 kod	produktu:	F08

Stylowy i elegancki fartuszek przeznaczony do pracy glównie 
w gastronomii i sklepach. 
– paski do wiązania z tyłu, 
– rozmiar uniwersalny, 
– ozdobna falbanka, 
– dwie kieszenie.
Dostępny w różnych kolorach.

kieSzeń
kelnerSka z PortFelem

Kieszeń:
–	 wymiary:	14x22	(szer.	x	wys.)
–	 dwie	przegródki,	pozwalające	na	przechowywanie	podręcznych		
	 przedmiotów	np.	portfela	i	notesu,	dodatkowo	kieszeń	na	długopis	
Portfel:
–	 wyposażony	w	kieszeń	na	monety,	aż	7	kieszeni	na	banknoty	oraz	
	 dodatkowo	kieszeń	na	suwak	
–	 z	przodu	eleganckie,	praktyczne	zapięcie	(potrójna	regulacja)	
–	 idealnie	mieści	się		w	kieszeni	kelnerskiej

– wysoka jakość wykonania z ekoskóry,
– produkt jest bardzo wygodny w użyciu, 
– całość wyposażona jest dodatkowo w praktyczny, odpinany łańcuszek.

Cena:
netto 19,00 zł 
brutto  23,37 zł

Cena:
netto 31,71 zł 
brutto  39,00 zł

Cena:
netto 25,00 zł 
brutto  30,75 zł

BESTSELLER



UNIFORM

FartuCH  
krótki 40 Cm (zaPaSka)

FartuCH  
krótki 55 Cm (zaPaSka)

FartuCH  
dłuGi 70 Cm (zaPaSka)

Wymiary	fartucha:	40	x	70	cm	(długość	x	szerokość)
Długość	wiązań:	70	cm
–	 poliester/bawełna	(65/35%)
–	 kieszeń	po	prawej	stronie:	+	2	zł
–	 kod	produktu:	F17

Różne kolory. Długie wiązania. Znakomicie sprawdza się w lokalach 
gastronomicznych, jak również  pracowniach florystycznych oraz firmach 
handlowo-usługowych.

Wymiary	fartucha:	70	x	70	cm	(długość	x	szerokość)
Długość	wiązań:	70	cm						
–	 poliester/bawełna	(65/35%)
–	 kieszeń	po	prawej	stronie:	+	2	zł
–	 kod	produktu:	F18

Różne kolory. Długie wiązania. Znakomicie sprawdza się w lokalach 
gastronomicznych, jak również w pracowniach florystycznych oraz firmach 
handlowo-usługowych.

Wymiary	fartucha:	55	x	70	cm	(długość	x	szerokość)
Długość	wiązań:	70	cm
–	 poliester/bawełna	(65/35%)
–	 kieszeń	po	prawej	stronie:	+	2	zł
–	 kod	produktu:	F041

Znakomicie sprawdza się w lokalach gastronomicznych, 
jak również w pracowniach florystycznych oraz firmach handlowo-usługowych. 
Profesjonalnie wykonany z mocnego materiału oraz nici uznanych firm. 
Produkt jest wygodny w użyciu, łatwo się pierze i prasuje. W aktualnej 
kolekcji dostępny w wielu modnych kolorach. Możliwość zamówienia zapasek 
w innych długościach, z haftem oraz z kieszeniami.

Cena:
netto 13,00 zł 
brutto  15,99 zł

Cena:
netto 18,90 zł 
brutto  23,25 zł

Cena:
netto 18,00 zł 
brutto  22,14 zł

BESTSELLER

PROMOCJA

BESTSELLER

PROMOCJA

PROMOCJA



FartuCH  
uniwerSalny

FartuCH  
dłuGi 85 Cm (zaPaSka)

Wymiary	fartucha:	85	x	70	cm	(długość	x	szerokość)
Długość	wiązań:	70	cm
–	 poliester/bawełna	(65/35%)
–	 kieszeń	na	środku:	+	2	zł
–	 kod	produktu:	F051

Zakładany przez z regulacją górnego wiązania. Fartuch bardzo 
popularny w branży gastronomicznej. Doskonale sprawdza
się również w pracy w kwiaciarniach, sklepach i warsztatach.

zapaska  
inSide 70 Cm

Wymiary	fartucha:	70	x	70	cm	(długość	x	szerokość)
Długość	wiązań:	70	cm
–	 poliester/bawełna	(65/35%)
–	 kod	produktu:	F14

Różne kolory. Długie wiązania. Posiada wewnętrzną kieszeń. Fartuch 
jest w formie trapezu, dzięki czemu idealnie układa się w tylnej części.
Znakomicie sprawdza się w lokalach gastronomicznych, jak również 
w pracowniach florystycznych oraz firmach handlowo-usługowych.

Wymiary	fartucha:	85	x	95	cm	(długość	x	szerokość)
Długość	wiązań:	85	cm
–	 poliester/bawełna	(65/35%)	
–	 kieszeń	po	prawej	stronie:	+	2	zł
–	 kod	produktu:	F031

Znakomicie sprawdza się w lokalach gastronomicznych (hotele, restauracje, 
bary). Produkt często używany przez kelnerów, kucharzy, barmanów.  
Możliwość zamówienia zapasek w różnych kolorach i wymiarach, z haftem 
oraz z kieszeniami.

UNIFORM

Cena:
netto 30,00 zł 
brutto  36,90 zł

Cena:
netto 25,00 zł 
brutto  30,75 zł

Cena:
netto 22,00 zł 
brutto  27,06 zł

BESTSELLER

BESTSELLER

BESTSELLER

PROMOCJA



UNIFORM

FartuCH
maSter

oBuwie roBoCze  
Białe

FartuCH  
maXi

FartuCH  
kontraSt

–	 But	spełnia	normę	EN	ISO	20345	SBAE
–	 Dostępny	w	rozmiarach:		36-48
–	 Obuwie	idealne	dla:	gastronomii,	pracy	w	służbie	zdrowia,	laboratorium,	
	 sklepów,	na	zajęcia
–	 Gwarancja	najwyższej	jakości	–	najlepsze	na	rynku	obuwie	robocze.

Zalety produktu: 
1) Wierzch:  
 – wykonany w całości z mikrofibry
 – łatwy do utrzymania w czystości, wodoodporny, olejoodporny
 – wyjątkowo odporny na ścieranie
 – antyelektrostatyczny
2)  Część wewnętrzna:
 – wyjmowana wyściółka posiadająca bardzo dobre właściwości higieniczne
3) Podeszwa:
 – PU, bardzo stabilna
 – antypoślizgowa
 – absorbuje energię w części piętowej, zmniejsza nacisk odciążając 
    piętę i całą stopę

Wymiary	fartucha:	72	x	70	cm	(długość	x	szerokość)
–	 65%	poliester,	35%	bawełna
–	 kod	produktu:	F12

Różne kolory. Regulacja górnego wiązania. Górna kieszeń na długopisy oraz 
dolna, posiadająca trzy przegródki (jedna duża i dwie mniejsze). Produkt 
uniwersalny (męski i damski). Sprawdza się w lokalach gastronomicznych, 
sklepach, kwiaciarniach i innych zakładach usługowo-handlowych.

Wymiary	fartucha:	72	x	70	cm	(długość	x	szerokość)
–	 65%	poliester,	35%	bawełna
–	 kod	produktu:	F13

Różne kolory. Regulacja górnego wiązania. Górna 
kieszeń na długopisy oraz wiązania w kontrastowym 
kolorze. Produkt uniwersalny (męski i damski). 
Używany w lokalach gastronomicznych, sklepach, 
kwiaciarniach i innych zakładach usługowo-handlowych.

Model BOSTON

Cena:
netto 27,00 zł 
brutto  33,21 zł

Cena:
netto 25,00 zł 
brutto  30,75 zł

Cena:
netto   94,00 zł 
brutto  115,62 zł

–	 Obuwie	idealne	dla:	gastronomii,	pracy	w	służbie	zdrowia,	laboratorium,	–	 Obuwie	idealne	dla:	gastronomii,	pracy	w	służbie	zdrowia,	laboratorium,	

–	 Gwarancja	najwyższej	jakości	–	najlepsze	na	rynku	obuwie	robocze.–	 Gwarancja	najwyższej	jakości	–	najlepsze	na	rynku	obuwie	robocze. Model BARI

PROMOCJA



UNIFORM

FartuCH
maSter

Wymiary	fartucha:	97	x	67	cm	(długość	z	górnymi	
wiązaniami	x	szerokość)
–	 poliester/bawełna	(65/35%)
–	 kod	produktu:	F16

Różne kolory. Regulacja rozmiaru przy szyi (zapięcia na 
napy metalowe). Produkt uniwersalny (męski i damski). 
Fartuch polecany do lokali gastronomicznych, sklepów, 
kwiaciarni i innych zakładów usługowo-handlowych.

Model 1

Model 2

kitel
–	 65%	poliester,	35%	bawełna
–	 rozmiary	wg.	tabeli	rozmiarów	(na	ostatniej	stronie)
–	 kod	produktu:	F01,	F02

Profesjonalny model fartucha ochronnego. Idealny do pracy 
w lokalach gastronomicznych, zakładach usługowych oraz 
firmach handlowych. Zapinany na napy (springi) koloru 
srebrnego, wyposażony w praktyczne kieszenie – jedną 
piersiową i dwie boczne oraz elegancki, tradycyjny kołnierz. 
Dostępne są dwa modele fartucha (różniące się zapięciem).
Produkt wykonany z materiału wysokiej jakości, przez co 
łatwo poddaje się czyszczeniu i prasowaniu.
Uwaga: dostępna również tańsza wersja z bawełny.

FartuCH  
kuCHenny

Wymiary	fartucha:	70	x	52	cm	(długość	x	szerokość)					
–	 65%	poliester,	35%	bawełna
–	 kod	produktu:	F15

Dwie duże, dolne kieszenie. Zaokrąglony u dołu. Produkt 
uniwersalny (męski i damski). Nadaje się do lokali 
gastronomicznych, sklepów, kwiaciarni i innych zakładów 
usługowo-handlowych.Cena:

netto 24,00 zł 
brutto  29,52 zł

Cena:
netto 54,00 zł 
brutto  66,42 zł

Cena:
netto 30,00 zł 
brutto  36,90 zł

BESTSELLER



dodatki   

dlaCzeGo warto z nami wSPółPraCowaĆ

dodatki do bluz i fartuchów
– dodatkowe kieszenie, 
– flagi i naszywki do bluz,
– haftujemy logo firmy, imię i nazwisko, stanowisko.

– tkanina spełniająca normy CE, łatwa do prania i prasowania, wysokiej jakości nici i wykonanie,
– dostępne kolory: biały, czarny, czerwony, bordowy, zielony, brązowy, niebieski, granatowy  
 (inne na zamówienie),
– zapaski, fartuchy, czapki są zwykle typu unisex (bez rozróżnienia na męskie i damskie),
– towar wysyłamy na terenie całego kraju przez sieć dystrybutorów,
– wykonujemy także produkty wg wzoru klienta (np. indywidualny krój lub rozmiar).

taBele rozmiarów  
ROZMIARY	DAMSKIE

ROZMIAR	 WZROST OBWÓD	KLATKI	
PIERSIOWEJ TALIA OBWÓD	

BIODER

34 158-164 76-80 60-64 88-92

S36 158-164 80-84 64-68 88-92

38 158-164 84-88 68-72 92-96

40 164-170 88-92 72-76 96-100
M

42 164-170 92-96 76-80 100-104

44 170-176 96-100 80-84 104-108
L

46 170-176 100-104 84-88 108-112

48 170-176 104-112 88-92 112-116
XL

50 176-182 112-116 92-100 116-120

52 176-182 116-124 100-108 120-128 XXL

ROZMIARY	MĘSKIE
ROZMIAR	 WZROST OBWÓD	KLATKI	

PIERSIOWEJ PAS

46 164-170 88-92 80-84 S

48 170-176 92-96 84-88
M

50 170-176 96-100 88-92

52 176-182 100-104 92-96
L

54 176-182 104-108 96-102

56 182-188 108-112 102-108
XL

58 182-188 112-116 108-114

60 188-194 116-120 116-120
XXL

62 188-194 120-124 120-128

INNE ROZMIARY NA ZAMÓWIENIE

www.BESTuniform.pl
UNIFORM

Twój dystrybutor:

Cena:
netto 10,00 zł 
brutto  12,30 zł

Cena:
netto 10,00 zł 
brutto  12,30 zł

Wariant A

Wariant B

Wariant C

Wariant D

Wariant E

Wariant F

Wariant A

Wariant B

Wariant C


