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O MARCE+

Marka BRUBECK to lider na rynku odzieży termoaktywnej w Polsce.  
Umiejscowienie produkcji w Polsce, w mieście o historycznej tra-
dycji tkactwa – Zduńskiej Woli, pozwala na kontrolę jakości pro-
dukcji od tworzenia przędzy do pakowania gotowych produktów.  
W dzisiejszych czasach, kiedy firmy decydują się na wykonywanie większości  
produkcji w odległych, azjatyckich krajach, możliwość 100% kontroli i elasty-
cznego modyfikowania procesów na miejscu pozwala gwarantować najwyższą 
jakość produktów z logo BRUBECK. 

 

BRUBECK is the leading brand on the Polish thermo-active wear market.
Our production facility is located in Poland, in the town that is historically 
bound to weaving and the textile industry in general, namely Zduńska Wola. 
Thanks  to that, we can control the quality of our production process, from the 
stage of yarn manufacture to garment packing. Nowadays, when many com-
panies decide to manufacture their products in distant Asian countries, the 
ability to control the 100% of the production process  and , if needed, easily 
modify production processes here, in Poland, guarantees the best quality of 
BRUBECK products.

Our efficiently working distribution network is a key factor in BRUBECK suc-
cess – it helps our products reach stores all around Poland. In addition, we are 
constantly developing our international network. Currently our products are 
available in Europe. 

Istotnym elementem, budującym sukces firmy BRUBECK jest sprawnie działa-
jąca sieć  dystrybucji, dzięki której nasze produkty można znaleźć w sklepach 
w całej Polsce. Ponadto stale rozwijamy sieć międzynarodową – już w tej chwi-
li nasze produkty można  kupić na terenie Europy.

O MARCE / ABOUT US

ABOUT US

SPRAWNA DYSTRYBUCJA

EFFICIENT DISTRIBUTION
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Od 2005 projektujemy i produkujemy funkc-
jonalną, termoaktywną odzież sportową i out-
doorową,a także bawełnianą i wełnianą bieliznę 
bezszwową. W przypadku odzieży termoakty-
wnej, projektowanie to nie tylko opracowanie 
wzoru czy kroju wykonywanych części gar-
deroby. O funkcjonalności tej odzieży decyduje 
odpowiedni dobór przędz i zestawienie dzianin. 
Nasza fabryka, pracująca na najnowocześnie-
jszych włoskich maszynach, produkuje ubrania 
na najwyższym światowym poziomie. Stosuje-
my rozwiązania oparte na naukowych badani-
ach, doświadczeniu profesjonalnych sportow-
ców i własnej, chronionej tajemnicą wiedzy o 
składzie i właściwościach użytych surowców i 
ich odpowiednim łączeniu.

Since 2005, our company has been designing 
and manufacturing functional, thermo-active 
sports and outdoor wear, as well as seamless 
underwear made of cotton and wool.
When it comes to thermo-active clothing, de-
signing involves much more than just sketching 
a shape of a garment. What is equally important 
is a proper choice of  yarns and combination of 
various types of knitwear, as it also translates 
into the functional values of clothing. When the 
design process is finished, we use state-of-the-
art Italian machines to produce our BRUBECK 
clothes. To guarantee their first-class quality, 
we apply solutions based on the scientific re-
search, experience of professional athletes and 
our own proprietary knowledge regarding the 
composition, properties and proper combina-
tion of the materials used.

PRODUKCJA XXI WIEKU

LUXURY
BRAND OF THE YEAR

21ST CENTURY PRODUCTION



4

Swoją działalnością chcemy nie tylko przedstawiać  zalety 
odzieży termoaktywnej, ale przede wszystkim doceniać 
tych, którzy są fundamentem istnienia naszej marki. Nasz 
klub powiększa się każdego dnia, a jego członkowie stają 
się najlepszymi  ambasadorami  naszej filozofii.  Motywu-
ją, popychają do działania, stymulują ukryte pragnienia i 
marzenia. Te małe i większe historie, niezwykłe wyzwa-
nia rzucone naturze i własnym ograniczeniom nieustan-
nie inspirują również markę Brubeck  - by jeszcze lepiej 
pomagać i chronić naszych Klientów w ich codziennych, 
również tych mniej spektakularnych, wyzwaniach.

What we aim to do is not only to present the advantag-
es of thermoactive clothing but above all to appreciate 
those who are fundamental for the existence of our brand. 
Our club expands every day and its members stands for 
the best ambassadors for our philosophy. They motivate, 
they push to act, stimulate the undiscovered desires and 
dreams. These smaller and bigger stories, exceptional 
challenges posed to the nature and to human limitations, 
also inspire Brubeck – to support and protect our custom-
ers better, also in their every-day, less spectacular chal-
lenges

WSPIERAMY INSPIRUJĄCE WYZWANIA

WE SUPPORT INSPIRING CHALLENGES

O MARCE+

Nepal Baruntse



5

ManasluTian Shan & Karakorum

Wielki Szlak HimalajskiMonika Witkowska
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Artur Miśkiewicz
Czołowy europejski zawodnik Downhill
Europe’s leading downhill cyclist

Rafał Augustyn
Wielokrotny Mistrz Polski w chodzie sportowym
Multiple Polish Champion in racewalking

Michał Kiełbasiński
Czołowy polski biegacz ultra
Polish leading ultra runner

Partner Techniczny Polskiego Związku Biathlonu
Technical partner of Polish Biathlon Association
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Produkty marki BRUBECK są szeroko doceniane także w świe-
cie sportu profesjonalnego. Jesteśmy dumni, że możemy być 
częścią życia niezwykłych sportowych indywidualności – ich 
ciężkich treningów, codziennych potknięć i wielkich wygranych. 
Nasza drużyna to interdyscyplinarny zespół profesjonalistów, 
w którym każdy jest ekspertem w swojej dziedzinie. Ich wiedza, 
kompetencje, doświadczenie oraz zaufanie do marki Brubeck są 
najlepszymi gwarantami jakości naszej odzieży.

BRUBECK products are widely recognized also in the 
world of professional sports. We are proud to be a part 
of the life of incredible sport personalities – their ex-
hausting trainings, everyday stumbles and great victo-
ries. Our team is a group of professionals, where each 
and every one is an expert in their field. Their knowl-
edge, expertise and confidence in Brubeck are the best 
assurance of the quality of our clothing.

NAJWYŻSZY POZIOM ZAUFANIA

HIGHEST CONSUMER CONFIDENCE

Andrzej Radzikowski
Czołowy światowy ultramaratończyk
World’s leading ultramarathoner
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BRUBECK dba  też o promocję. Prowadzimy kampanie 
telewizyjne oraz internetowe, podejmujemy działania spon-
sorskie i z dużym zaangażowaniem  jesteśmy partnerami 
ogólnopolskich sportowych imprez masowych.
Angażujemy się również w akcje społeczne i charytatywne.

BRUBECK pas a lot of attention to promotion. We run TV 
and Internet campaigns and engage in sponsorship activities. 
Moreover, we are partners of Polish-nationwide mass sports 
events. We are also engaged in various social and charity 
events.

ZAWSZE SPEKTAKULARNIE

ALWAYS SPECTACULAR

Partner Techniczny Półmaraton Wrocław 2015
Technical partner of Wroclaw half-marathon 2015

Partner Techniczny Bieg ul. Piotrkowską 2016
Technical partner of Bieg ul. Piotrkowską 2016



BRUBECK Team

Partner Techniczny Triathlon Gdańsk 2016
Technical partner of Triathlon Gdańsk 2016

Partner Techniczny Runmageddon 2015
Technical partner of Runmageddon 2015
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BRAK AKTYWNOŚCI / NISKA AKTYWNOŚĆ  
sen, relaks | indoor 
Wyjątkowy komfort snu. Bardzo delikatna, miękka dzianina termoaktywna, o właści-
wościach  bakteriostatycznych i antyalergicznych. Skutecznie odprowadza naturalną 
wilgoć powstającą podczas snu.

CODZIENNA AKTYWNOŚĆ  
odpoczynek, praca biurowa | indoor 
Komfort podczas odpoczynku i w pracy w normalnych i trudniejszych warunkach – wa-
hania temperatury, stres – większa potliwość. Odzież bezszwowa, wykonana z  bardzo 
cienkiej i delikatnej tkaniny z dodatkiem bawełny lub szlachetnej wełny Merino Wool.

UMIARKOWANY WYSIŁEK  
rekreacja, sport amatorski, praca biurowa, lekka praca fizyczna | indoor/outdoor  
Komfort cieplny i wygoda podczas umiarkowanego wysiłku fizycznego. 
Zaawansowana technologicznie, dwuwarstwowa, oddychająca bielizna i odzież ter-
moaktywna z przędz syntetycznych lub naturalnych. Jest uniwersalna i całoroczna.

ZNACZNY WYSIŁEK  
sport, praca fizyczna | outdoor  
Najwyższej klasy przędze, z dodatkami zaawansowanych technologicznie 
mikrowłókien. Ergonomiczny krój i specjalistyczne rozwiązania zapewniają ochronę, 
komfort i idealną termoregulację przy intensywnym sportowym wysiłku. 

WYSIŁEK EKSTREMALNY 
praca w skrajnych warunkach, sport wyczynowy |outdoor   
Zawansowane technologie zapewniające najwyższą ochronę i komfort termiczny w sk-
rajnie trudnych warunkach. Odzież ochronna idealna do ciężkiej i niebezpiecznej pracy 
fizycznej (straż pożarna, hutnictwo), oraz do sportu wyczynowego i ekstremalnego. 
Jest antyelektrostatyczna i trudnopalna. 

Odzież termoaktywna BRUBECK ma za zadanie 
skutecznie wspierać naturalne, biologiczne pro-
cesy termoregulacji organizmu, odpowiadające 
za utrzymanie komfortu cieplnego naszego ciała.  
Od reakcji organizmu na wysiłek, jakiemu 
go poddajesz, oraz od warunków zewnętr-
znych (temperatury, wilgotności, wiatru) za-
leży jaka ochrona i wsparcie są Ci potrzebne.  

Dlatego właśnie stworzyliśmy 
System Klasyfikacji Wysiłkowej

Nasz system pomaga dobrać odzież BRUBECK 
odpowiednio do Twojego wysiłku i warunków at-
mosferycznych.

SYSTEM KLASYFIKACJI 
WYSIŁKOWEJ

+
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NO ACTIVITY / LOW  
sleep, relax | indoor
Exceptional comfort of sleep. Very delicate, soft, double-layered, seamless, bacterio-
static, thermo-active knitwear that wicks the natural  moisture produced during sleep 
and endures good thermal comfort.

EVERYDAY  
rest, office work | indoor
Comfort during rest or work, in standard or harsher conditions: temperature devia-
tion, increased sweating (stress).  Seamless clothing made of extra light-weight and 
delicate double-layered knitwear with an addition of mercerized merino wool.

MODERATE
Recreation, amateur sport, light physical work | indor/outdoor
Thermal comfort and non-restricted movement during moderate physical activity. 
Technologically advanced, seamless, double-layered breathable clothing and under-
wear made of synthetic or natural knitwear. Universal, recommended for all seasons.

INTENSIVE 
sport, physical work | outdoor 
Top-quality yarns enriched with technologically advanced microfibers. Ergonomic 
design and expert solutions ensure proper protection, comfort of use and perfect ther-
moregulation during intensive effort. 

EXTREME 
difficult work conditions, extreme sports | outdoor
Most technologically advanced clothing, ensuring the best protection and thermal 
comfort in extreme conditions. It is designed for hard  and dangerous physical work 
(firefighting, metallurgy), as well as for competitive and extreme sports. It is antistatic 
and flame retardant.

BRUBECK thermo-active clothing is designed to 
efficiently support natural, biological processes 
of thermoregulation, responsible for ensuring our 
body thermal comfort. The kind of protection and 
support that you need depend on your body re-
actions to physical effort and external conditions 
(temperature, humidity, wind).

That is why we have created 
Activity Levels  System 

It will help you choose BRUBECK clothing appropri-
ate for your physical effort and the external condi-
tions.

ACTIVITY LEVELS
SYSTEM

+
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WŁAŚCIWOŚCI ODZIEŻY
TERMOAKTYWNEJ
THERMOACTIVE CLOTHING
PROPERTIES

+
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THERMOACTIVE CLOTHING
PERFORMANCE

DZIAŁANIE ODZIEŻY 
TERMOAKTYWNEJ

+
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Cotton - natural cotton microfiber, characterized by great moisture 
absorption parameters and breathability.

Cotton - naturalne delikatne mikrowłókno bawełniane, o dużej zdolności 
absorpcji wilgoci oraz wysokim poziomie oddychalności.

Merino Wool - naturalne mikrowłókno z najwyższej klasy wełny owiec 
merynosów, które chroni przed wyziębieniem i przegrzaniem. Charakteryzuje 

się bardzo wysokim poziomem absorpcji wilgoci i oddychalności. 

Merino Wool - a natural microfiber from top class merino wool, protecting 
against chilling and overheating of the body. It is characterized by great  mois-
ture absorption parameters (up to 33% of its volume) and breathability.

Prolen® Siltex,  Prolen® Bodyfresh - modyfikowane mikrowłókno polipropyl-
enowe o właściwościach antybakteryjnych i antygrzybicznych.

Prolen® Siltex,  Prolen® Bodyfresh - modified polypropylene microfiber with 
antibacterial and antifungal properties.

MicroModal® Air - natural cellulose microfiber from fine beech wood, charac-
terized by a high (up to 50% higher than cotton) level of moisture  absorption 
and being twice as soft as cotton. The yarn is resistant to mechanical damage 
and multiple washing.

MicroModal® Air - naturalne mikrowłókno celulozowe ze szlachetnego drewna 
bukowego o wysokim (do 50% wyższym niż bawełna) poziomie  chłonności 

wilgoci, oraz dwukrotnie wyższym niż w przypadku bawełny współczynniku 
miękkości. Przędza jest wyjątkowo odporna na uszkodzenia mechaniczne i 

wielokrotne pranie.

NILIT ® Breeze - modyfikowane mikrowłókno poliamidowe o właściwościach 
chłodzących oraz wydajnych funkcjach wentylacyjnych. Przędza jest miękka i 

elastyczna i chroni przed promieniowaniem UV.

NILIT ® Breeze - modified polyamide microfiber with cooling properties and 
efficient ventilation parameters. The yarn is soft and elastic, it protects the skin 
against UV rays.

NILIT ® INNERGY - modyfikowane mikrowłókno poliamidowe wzbogacone 
o naturalny minerał, który zmienia energie cieplną ludzkiego ciała  w głębokie 

promienie podczerwone. 

NILIT HEAT to wyjątkowa przędza stworzona na bazie węgla kawowego uzyski-
wanego z łupin ziaren kawy która posiada naturalne właściwości termoizolacy-

jne, gromadzi w sobie wydzielane ciepło i utrzymuje je nawet w niskich tem-
peraturach, posiada właściwości antybakteryjne – daje uczucie odświeżenia i 

doskonałego komfortu użytkowania.
Przędza NILIT HEAT jest przyjazna dla środowiska – bo w produkcji wykorzy-

stywany jest węgiel kawowy uzyskiwany z łupin ziaren kawy.

NILIT ® INNERGY - modified polyamide microfiber with the addition of a 
natural mineral that converts the thermal energy of the human body into far 
 infrared radiation. 

NILIT HEAT is a unique yarn on the basis of coffee coal from husks of coffee 
beans that has natural thermal-insulating properties, gathers in its structure 
the emitted heat and keeps it even in low temperatures, has antibacterial prop-
erties – gives the feeling of refreshment and perfect comfort of use.
NILIT HEAT yarn is environment-friendly – because in the production coffee 
coal is used obtained from husks of coffee beans. 

MATERIAŁY 
FUNKCYJNE

+
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3D Technology - the technology of spatial yarn construction, based on the 3D 
net model. It increases the area of moisture absorption  and enhances air circu-
lation inside the structure. 

3D Technology - technologia przestrzennej budowy dzianiny w oparciu o 
ulepszony model trójwymiarowej siatki. Konstrukcja zwiększa  powierzchnię 

odbioru wilgoci oraz ułatwia cyrkulację powietrza wewnątrz struktury. 

3D PRO Technology - technologia przestrzennej budowy dzianiny w oparciu o 
ulepszony model trójwymiarowej siatki. Porowata, wzmocniona  konstrukcja oraz 

modyfikowane sploty w miejscach o wzmożonej potliwości zwiększają powier-
zchnię odbioru wilgoci i wspomagają cyrkulację  powietrza wewnątrz struktury. 

3D PRO Technology - the technology of spatial yarn construction, based on 
the improved 3D net model. The porous reinforced structure and modified 
strands in areas with excessive sweating increases the moisture  reception 
surface and help air circulation inside the structure.  

FULCAT - modyfikowane mikrowłókno poliestrowe o bardzo wysokim pozio-
mie chłonności wilgoci. Funkcyjna, delikatna przędza jest wyjątkowo lekka i 

zwiewna, gwarantuje również żywe i trwałe kolory.

FULCAT - modified polyester microfiber with high moisture absorption param-
eters. This functional, delicate yarn is exceptionally light and airy.  It guarantees 
vivid, durable colours.

BTP covering system – a technology of braiding polypropylene fibres around 
spandex. It guarantees maintaining the assumed parameters  of a product and at 
the same time it keeps spandex away from your skin.

BTP covering system – technologia oplotu mikrowłókna polipropylenowego 
wokół elastanu. Technologia ta gwarantuje utrzymanie założonych  parametrów 

produktu, jednocześnie nie dopuszczając do kontaktu elastanu ze skórą.

Supplex® - mieszanka bardzo miękkich i elastycznych mikrowłókien poliami-
dowych, zapewniających wysoki poziom przepuszczalności powietrza  i pary 

wodnej.  Przędza jest odporna na blaknięcie oraz mechacenie.

Supplex® - a blend of very thin, elastic polyamide microfibers ensuring a high 
level of air and steam permeability. It does not fade or pill.

La Fonte – Wkładki rowerowe wykonane z ultracienkiej pianki o wysokiej gęstości 
opartej na strukturze otwartych komórek, amortyzują uderzenia i neutralizują 

wstrząsy. Wyprofilowane z uwzględnieniem szczegółów anatomicznych i różnic w 
budowie ciała w zależności od płci. Wspomagają transport wilgoci i szybko schną. 
Zapobiegają otarciom i podrażnieniom, mają właściwości antybakteryjne. Produk-

ty BRUBECK zawierają kobiecy model wkładki Stark oraz męski Titan. 

BRUBECK AirJet - Uszlachetniona przędza powstała z mikrowłókien elastanu 
i poliamidu sczepianych ze sobą za pomocą strumienia powietrza. Jej włók-
na wyróżniają się wyjątkową gładkością i wysoką odpornością na ścieranie. 
Zapewnia to niezmienne wymiary i trwałość produktu, mimo wieloletniego  

użytkowania oraz wielokrotnego prania. Przędza o zwiększonej elastyczności 
pozwala na lepsze dopasowanie produktu do ciała, co sprawia, że transport 

wilgoci jest jeszcze bardziej efektywny. 

La Fonte– Made from ultra-thin high-density open-cell foam, shock absorbing La 
Fonte chamois will cushion any bump on your way. Two models (for men and wom-
en) are adjusted to gender-specific anatomical features and differences in body 
shape. La Fonte chamois padding guarantees effective moisture transfer and dries 
quickly. It prevents irritation and chafing, and also has antimicrobial properties. 
BRUBECK offers chamois models both for men (Titan) and for women (Stark). 

BRUBECK AirJet - Refined yarn made from air-spun elastane and polyamide mi-
crofibers is exceptionally smooth and highly resistant to abrasion. As a result, the 
size remains unchanged and the product is highly durable despite many years of 
use and repeated washing. Improved yarn flexibility makes the underwear fit the 
body even better, which in turn enhances effective moisture transfer.

FUNCTIONAL
MATERIALS

+
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COMFORT NIGHT

Thermo-active COMFORT NIGHT pyjamas are unique soft nightwear that improves 
the quality of your sleep thanks to its ability to keep the optimum body temperature. 
It has great thermal properties and is extraordinarily soft thanks to MicroModal® Air, 
cellulose fibres obtained from the noble beech wood. It can absorb 50% more sweat 
than cotton and is twice as soft. Moreover, the double-layered microfiber knitwear is 
exceptionally strong and does not lose its properties even after multiple washing.
COMFORT NIGHT pyjamas also feature unique structure solutions that facilitate air 
circulation, seamless finishing that protects skin against abrasions and pressure marks, 
and soft-toned, classical colours.

Termoaktywna piżama COMFORT NIGHT to  unikatowa, wyjątkowo miękka bielizna 
nocna poprawiająca jakość wypoczynku dzięki zdolności do utrzymania optymalnej 
temperatury ciała.  Za jej właściwości termiczne i niespotykaną miękkość odpowiada 
MicroModal® Air, celulozowe włókno wyprodukowane ze szlachetnego drewna bu-
kowego. Dzięki niemu dzianina pochłania 50% więcej wilgoci niż bawełna i ma od niej 
dwukrotnie wyższy współczynnik miękkości. Dwuwarstwowa dzianina powstała na 
bazie mikrowłókien jest dodatkowo wyjątkowo wytrzymała i nie traci swoich właści-
wości nawet przy wielokrotnym praniu.

sen, relaks | indoor
sleep, relax | indoor

CO
M

FO
RT
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COMFORT
NIGHT

jeansowy
jeans

jeansowy
jeans

cappuccino
cappuccino

cappuccino
cappuccino

czekoladowy
chocolate

czekoladowy
chocolate

kawowy
coffee

kawowy
coffee

błękitny
light blue

błękitny
light blue

stalowy
steel

stalowy
steel

jasnoszary
light grey

jasnoszary
light grey

LS12330SS11800

LS12910SS11790

  

  

  

  

Koszulka męska z długim rękawem
Men’s long sleeve shirt

Koszulka męska z krótkim rękawem
Men’s short sleeve T-shirt

Koszulka damska z długim rękawem
Women’s long sleeve shirt

Koszulka damska z krótkim rękawem
Women’s short sleeve T-shirt

Rozmiar/Size: M L XL XXL
Skład/Composition: 53% modal, 45% polipropylen, 2% elastan
Sezon/Season: Całoroczny/ All Year-round use 

Rozmiar/Size: M L XL XXL
Skład/Composition: 53% modal, 45% polipropylen, 2% elastan
Sezon/Season: Całoroczny/ All Year-round use 

Rozmiar/Size: S M L XL
Skład/Composition: 47% modal, 53% poliamid
Sezon/Season: Całoroczny/ All Year-round use 

Rozmiar/Size: S M L XL
Skład/Composition: 47% modal, 53% poliamid
Sezon/Season: Całoroczny/ All Year-round use 
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COMFORT
NIGHT

jeansowy
jeans

jeansowy
jeans

cappuccino
cappuccino

cappuccino
cappuccino

czekoladowy
chocolate

czekoladowy
chocolate

kawowy
coffee

kawowy
coffee

błękitny
light blue

błękitny
light blue

stalowy
steel

stalowy
steel

jasnoszary
light grey

jasnoszary
light grey

LE11360LB10160

LE11780BX10920

  

  

  

 

 

Spodnie męskie
Men’s trousers

Spodenki męskie
Men’s shorts

Spodnie damskie
Women’s trousers

Bokserki damskie
Women’s shorts

Rozmiar/Size: M L XL XXL
Skład/Composition: 53% modal, 45% polipropylen, 2% elastan
Sezon/Season: Całoroczny/Year-round use

Rozmiar/Size: M L XL XXL
Skład/Composition: 53% modal, 45% polipropylen, 2% elastan
Sezon/Season: Całoroczny/ All Year-round use 

Rozmiar/Size: S M L XL
Skład/Composition: 47% modal, 53% poliamid
Sezon/Season: Całoroczny/Year-round use

Rozmiar/Size: S M L XL
Skład/Composition: 47% modal, 53% poliamid
Sezon/Season: Całoroczny/ All Year-round use 

+
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COMFORT COTTON
odpoczynek, praca biurowa | indoor
rest, office work | indoor

COMFORT COTTON is a collection  of everyday thermo-active underwear. It is seam-
less, made from double-layer knitwear for your comfort. The inner layer consists of 
delicate microfibers, which ensure effective moisture transfer and prevent unpleasant 
smells. The outer layer is made of top-quality long fiber cotton, extraordinarily light 
and smooth. The new quality of BRUBECK Air Jet yarn ensures that the size remains 
unchanged and the product is highly durable. Improved, skin-tight shape guarantees 
the comfort of wearing and perfectly hugs the shape of your body. COMFORT COT-
TON underwear prevents irritation and chafing, while non-binding hems ensure the 
top comfort of wearing. It also dries very quickly and doesn’t need ironing. 

Kolekcja COMFORT COTTON to bielizna termoaktywna codziennego użytku. Wyko-
nano ją z dwuwarstwowej dzianiny w technologii bezszwowej (seamless). Wewnętrz-
na, konstrukcyjna warstwa została stworzona z delikatnych mikrowłókien, które 
zapewniają skuteczne odprowadzenie wilgoci i zapobiegają powstawaniu nieprzy-
jemnych zapachów. Warstwę zewnętrzną stanowi najwyższej klasy bawełna dłu-
gowłókienkowa, niezwykle cienka i łagodna w dotyku. Nowa jakość przędzy BRUBECK 
Air Jet zapewnia niezmienne wymiary odzieży oraz wysoki poziom trwałości produktu 
mimo wieloletniego użytkowania i wielokrotnego prania. Udoskonalony, anatomiczny 
krój daje zwiększone poczucie komfortu i idealnie dopasowuje się do ciała, podkreś-
lając sylwetkę. Odzież chroni przed otarciami, a wykończenie bezuciskowymi ściągac-
zami dzianinowymi pozwala pozbyć się dyskomfortu podczas użytkowania. Skóra po-
zostaje sucha i świeża, dzięki efektywnemu odprowadzaniu wilgoci. Bielizna bardzo 
szybko schnie i nie wymaga prasowania.
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COMFORT
COTTON

  

  

  

  

Całoroczny/ All Year-round use

Całoroczny/ All Year-round useCałoroczny/ All Year-round use

Całoroczny/ All Year-round use
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COMFORT
COTTON
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Całoroczny/ All Year-round use

Całoroczny/ All Year-round use Całoroczny/ All Year-round use

Całoroczny/ All Year-round use
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COMFORT
COTTON

   

 

   

 

Całoroczny/ All Year-round use

Całoroczny/ All Year-round use

Całoroczny/ All Year-round use
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COMFORT
COTTON

 

 

 

 

+

Całoroczny/ All Year-round use

Całoroczny/ All Year-round use

Podkoszulek męski
Men’s tank



+
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COMFORT
COTTON JUNIOR

biały
white

limonkowy
lime

lazurowy
azure

niebieskie indygo
blue indigo

koralowy
coral

czerwony
red

koralowy
coral

granatowy
navy blue

lazurowy
azure

niebieskie indygo
blue indigo

granatowy
navy blue

granatowy
navy blue

szary
grey

BE10060HI10140

LE11180BX10530

  

  

  

  

Slipy chłopięce
Boy’s briefs

Biodrówki dziewczęce
Girl’s hipsters

Legginsy dziecięce
Kid’s leggings

Bokserki chłopięce
Boy’s boxer shorts

Rozmiar/Size: 104/110 116/122 128/134 140/146
Sezon/Season: Całoroczny/ All Year-round use 
Skład/Composition: 81% bawełna, 17% poliamid, 2% elastan

Rozmiar/Size: 104/110 116/122 128/134 140/146
Sezon/Season: Całoroczny/ All Year-round use 
Skład/Composition: 81% bawełna, 17% poliamid, 2% elastan

Rozmiar/Size: 104/110 116/122 128/134 140/146
Sezon/Season: Całoroczny/ All Year-round use 
Skład/Composition: 80% bawełna, 16% poliamid, 4% elastan

Rozmiar/Size: 104/110 116/122 128/134 140/146
Sezon/Season: Całoroczny/ All Year-round use 
Skład/Composition: 81% bawełna, 17% poliamid, 2% elastan
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COMFORT
COTTON 

JUNIOR

biały
white

TA10230  
Bezrękawnik dziewczęcy
Girl’s sleeveless shirt 
Rozmiar/Size: 104/110 116/122 128/134 140/146
Sezon/Season: Całoroczny/ All Year-round use 
Skład/Composition: 81% bawełna, 17% poliamid, 2% elastan

biały
white

TA10220  

 

 

Bezrękawnik chłopięcy
Boy’s sleeveless shirt
Rozmiar/Size: 104/110 116/122 128/134 140/146
Sezon/Season: Całoroczny/ All Year-round use 
Skład/Composition: 81% bawełna, 17% poliamid, 2% elastan

+
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COMFORT WOOL
odpoczynek, praca biurowa | indoor
rest, office work | indoor

COMFORT WOOL underwear is made of high-quality double-layered merino wool 
knitwear. Blend of natural fibres and polyamide fibres and the use of double-layered, 
seamless design ensure great thermoregulation and the maximum comfort of use. 
Thin knitwear, flat felled seams and non-binding cuffs make COMFORT WOOL per-
fect, comfortable and warm underwear for everyday activity all year round. Due to the 
special properties of the knitwear and the finest quality of finishing, the COMFORT 
WOOL underwear is pleasantly soft, it does not trigger allergy or irritation, and it is 
bacteriostatic.

Bielizna COMFORT WOOL została wykonana z dwuwarstwowej dzianiny, na bazie 
wysokogatunkowej wełny merynosów – merino wool. Połączenie naturalnych włókien 
wełnianych z poliamidowymi oraz zastosowanie dwuwarstwowej, bezszwowej kon-
strukcji pozwoliło uzyskać wyjątkowe właściwości termoregulacyjne przy zachowaniu 
maksymalnego komfortu. Cienka dzianina, płaskie szwy i bezuciskowe ściągacze spra-
wiają, że jest to idealna, wygodna i ciepła bielizna do codziennej aktywności przez cały 
rok. Dzięki właściwościom dzianiny i najwyższej jakości wykonania bielizna jest przy-
jemna w dotyku, nie uczula i nie wywołuje podrażnień, jest bakteriostatyczna.
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COMFORT
WOOL

Merynosy to szczególna rasa owiec, która charakteryzuje się wyjątkowym runem. Pozyskiwana 
z niego wełna zawiera niepowtarzalne połączenie właściwości i budowy, bowiem jej włókna są 
niezwykle cienkie w porównaniu z runem wielu częściej spotykanych ras. Ponadto są naturalnie 
karbikowane, co wspólnie sprawia, że mimo swojej delikatności, wełna merynosów po odpowied-
niej technologicznej obróbce, zyskuje najbardziej pożądane w przemyśle tekstylnym właściwości 
- lekkość, funkcjonalność oraz wysoki stopień termoizolacji. 

Pochodzenie rasy historycznie lokuje się w Azji, skąd została sprowadzona na Półwysep 
Iberyjski ok. XII w., gdzie w ciągu kilku kolejnych stuleci ewoluowała i została rozpowszechnio-
na na całą Europę, a później także na inne kontynenty. Najbardziej dziś ceniona wełna pochodzi 
z australijskich odmian owiec merynosów. Ich runo pozyskiwane jest co najmniej raz w roku, 
ze względu na to, że samoistnie nie przestaje rosnąć, stąd dorosły osobnik zapewnia nawet do 
18 kg wełny rocznie. Używana w naszych kolekcjach wełna klasyfikowana jako Ultrafine Wool, 
składa się z włókien o grubości 16,5 mikrometra, długości od 65 mm do 100 mm i jest uważana 
za najlepszą naturalną wełnę na świecie. Właściwości wełny merynosów australijskich pozwa-
lają na łatwe łączenie jej włókien z włóknami syntetycznymi, tworząc w ten sposób najbardziej 
dopracowane pod względem technologicznym materiały dostępne na światowym rynku.  
Gwarantem jakości naszych dostaw wełnianego surowca jest lider rynku tekstylnego – 
szwajcarska marka Schoeller.

Merino is a very unusual breed of sheep known for its unique fleece. Wool obtained from it has 
exceptional properties and texture, as its fibers are extraordinarily thin when compared to other, 
more common types of sheep wool. Moreover, it is naturally finely crimped. As a result, merino 
wool, after a proper technological treatment, is not only soft, but also light, functional and offers 
excellent thermal insulation – properties valued the most in textile industry.  

The merino breed is historically said to come from Asia, from where it was introduced into the 
Iberian Peninsula in the 12th century. There, it evolved and later on diffused across the whole Eu-
rope and other continents. Today’s most valued wool comes from the Australian breeds of merino 
sheep. Their fleece is sheared at least once a year, as it grows all the time (an adult animal provides 
annually up to 18 kilograms of wool). Ultrafine Wool used in our clothing consists of fibers that 
are 16.5 micrometers thick and 65-100 mm long, and is recognized as the best natural wool all 
over the world. Australian merino wool can be combined with synthetic fibers to create the most 
technologically advanced textiles known on the market.  Swiss brand, Schoeller, the leader in the 
textile market, guarantees the quality of our wool.

Prawoskrętne łańcuchy białka
Right-handed a-helix

Lewoskrętne zwoje węglowe
Left-handed coiled-coil rope

Warstwa wewnętrzna
Complex inner matter Błona komórkowa

Cell membrane complex

Rdzeń komórkowy
Para cell and ortho cell cortex

Macierz
Matrix

Mikrowłókna
Mikrofibil

Makrowłókna
Makrofibil

DLACZEGO WEŁNA MERINO?

WHY MERINO WOOL?
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COMFORT
WOOL

kremowy
creamy

kremowy
creamy

kremowy
creamy

kremowy
creamy

beżowy
beige

beżowy
beige

beżowy
beige

czarny
black

czarny
black

czarny
black

czarny
black

ciemny jeans
dark jeans

jasnoszary
light grey

HI10080HI10070

BX10430BX10440

  

  

  

 

 

Biodrówki damskie Classic
Classic women’s hipsters

Biodrówki damskie
Women’s hipsters

Bokserki męskie
Men’s boxer shorts

Bokserki damskie
Women’s boxer shorts

Rozmiar/Size: S M L XL
Sezon/Season: Całoroczny/ All Year-round use 
Skład/Composition: 41% merino, 57% poliamid, 2% elastan

Rozmiar/Size: S M L XL
Sezon/Season: Całoroczny/ All Year-round use 
Skład/Composition: 41% merino, 57% poliamid, 2% elastan

Rozmiar/Size: S M L XL XXL
Sezon/Season: Całoroczny/ All Year-round use 
Skład/Composition: 41% merino, 57% poliamid, 2% elastan

Rozmiar/Size: S M L XL
Sezon/Season: Całoroczny/ All Year-round use 
Skład/Composition: 41% merino, 57% poliamid, 2% elastan

+



+
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kremowy
creamy

jasnoszary
light grey

czarny
black

LS11600  
Koszulka męska z długim rękawem
Men’s long sleeve shirt
Rozmiar/Size: S M L XL XXL
Sezon/Season: Całoroczny/ All Year-round use 
Skład/Composition: 41% merino, 57% poliamid, 2% elastan

COMFORT
WOOL

kremowy
creamy

kremowy
creamy

beżowy
beige

ciemny jeans
dark jeans

czarny
black

SL10160

SS11030

 

 

 

 

Bezrękawnik męski
Men’s sleeveless shirt

Koszulka męska z krótkim rękawem
Men’s T-shirt

Rozmiar/Size: S M L XL XXL
Sezon/Season: Całoroczny/ All Year-round use 
Skład/Composition: 41% merino, 57% poliamid, 2% elastan

Rozmiar/Size: S M L XL XXL
Sezon/Season: Całoroczny/ All Year-round use 
Skład/Composition: 41% merino, 57% poliamid, 2% elastan

jasnoszary
light grey

czarny
black

LE10930  

 

 

Legginsy męskie
Men’s leggings
Rozmiar/Size: S M L XL XXL
Sezon/Season: Całoroczny/ All Year-round use 
Skład/Composition: 41% merino, 57% poliamid, 2% elastan
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COMFORT
WOOL

kremowy
creamy

kremowy
creamy

kremowy
creamy

czarny
black

ciemny jeans
dark jeans

ciemny jeans
dark jeans

czarny
black

czarny
black

beżowy
beige

jasnoszary
light grey

jasnoszary
light grey

SS11020TA10170

LS11610

  

 

  

 

Koszulka damska z krótkim rękawem
Women’s T-shirt

Koszulka damska bez rękawów
women’s sleeveless shirt

Koszulka damska z długim rękawem
Women’s long sleeve shirt

Rozmiar/Size: S M L XL
Sezon/Season: Całoroczny/ All Year-round use 
Skład/Composition: 41% merino, 57% poliamid, 2% elastan

Rozmiar/Size: S M L XL
Sezon/Season: Całoroczny/ All Year-round use 
Skład/Composition: 41% merino, 57% poliamid, 2% elastan

Rozmiar/Size: S M L XL
Sezon/Season: Całoroczny/ All Year-round use 
Skład/Composition: 41% merino, 57% poliamid, 2% elastan

+
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FUSION
rekreacja, sport amatorski, lekka praca fizyczna | indoor/outdoor
recreation, amateur sport, light physical work | indoor/outdoor

FUSION collection is great for everyday use at minor and moderate physical activity. 
It’s made of seamless, two-layer knitwear. The combination of multi-coloured yarns 
gives products  a modern and attractive look. Thanks to the good composition and 
two-layer structure the knitwear perfectly transfers natural moisture, dries quickly 
and provides optimal thermal comfort during the everyday home or office activity as 
well as light sports.

Kolekcja  FUSION przeznaczona jest do codziennego użytku przy niskim i umiar-
kowanym wysiłku. Produkty z kolekcji wykonane zostały w technologii bezszwowej 
 z dwuwarstwowej dzianiny. Połączenie wielobarwnych przędz nadaje bieliźnie   
nowoczesny, atrakcyjny wygląd. Dzięki odpowiedniemu składowi i dwuwarstwowej 
strukturze dzianina doskonale odprowadza naturalną wilgoć, błyskawicznie schnie 
 i zapewnia optymalny komfort termiczny przy codziennej aktywności domowej czy 
biurowej lub przy lekkiej aktywności sportowej.
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jasnozielony
light green

popielaty
ash grey

różowy
pink

niebieski
blue

ciemnoniebieski
dark blue

ciemnoczerwony
dark red

BR10090  

 
Stanik damski
Women’s bra
Rozmiar/Size: 65A/B, 65C, 70A/B, 70C, 75A/B, 75C, 80A/B, 80C
Sezon/Season: Całoroczny/ All Year-round use 
Skład/Composition: 75% poliester, 20% poliamid, 5% elastan

beżowy
beige

+FUSION

jasnozielony
light green

jasnozielony
light green

popielaty
ash grey

popielaty
ash grey

różowy
pink

różowy
pink

niebieski
blue

niebieski
blue

ciemnoniebieski
dark blue

ciemnoniebieski
dark blue

ciemnoczerwony
dark red

ciemnoczerwony
dark red

CM10110

SS11570

 

 

 

 

Camisole damskie
Women’s camisole

Koszulka damska z krótkim rękawem
Women’s T-shirt

Rozmiar/Size: S M L XL
Sezon/Season: Całoroczny/ All Year-round use 
Skład/Composition: 65% poliester, 35% poliamid

Rozmiar/Size: S M L XL
Sezon/Season: Całoroczny/ All Year-round use 
Skład/Composition: 65% poliester, 35% poliamid

jasnozielony
light green

popielaty
ash grey

różowy
pink

niebieski
blue

ciemnoniebieski
dark blue

ciemnoczerwony
dark red

BI10080  

 

 

Majtki damskie
Women’s briefs
Rozmiar/Size: S M L XL
Sezon/Season: Całoroczny/ All Year-round use 
Skład/Composition: 75% poliester, 20% poliamid, 5% elastan

beżowy
beige

beżowy
beige

beżowy
beige
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niebieski
blue

popielaty
ash grey

ciemnoczerwony
dark red

jeansowy
jeans

SS11550   

 
Koszulka męska z krótkim rękawem
Men’s T-shirt
Rozmiar/Size: S M L XL XXL
Sezon/Season: Całoroczny/ All Year-round use 
Skład/Composition: 65% poliester, 35% poliamid

ciemnoniebieski
dark blue

FUSION

niebieski
blue

popielaty
ash grey

ciemnoczerwony
dark red

jeansowy
jeans

BX10780 

 

 

Bokserki  męskie
Men’s boxer shorts
Rozmiar/Size: S M L XL XXL
Sezon/Season: Całoroczny/ All Year-round use 
Skład/Composition: 70% poliester, 28% poliamid, 2% elastan

+

niebieski
blue

popielaty
ash grey

ciemnoczerwony
dark red

jeansowy
jeans

BE10090  

 

 

Slipy męskie
Men’s briefs
Rozmiar/Size: S M L XL XXL
Sezon/Season: Całoroczny/ All Year-round use 
Skład/Composition: 70% poliester, 28% poliamid, 2% elastan

ciemnoniebieski
dark blue

ciemnoniebieski
dark blue
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+FUSION

szary
grey

turkusowy
turquise

LS13550  

 
Bluza damska FUSION
FUSION women’s sweatshirt
Rozmiar/Size: S M L XL
Sezon/Season: Zima,Wiosna,Jesień / Winter, Spring, Autumn
Skład/Composition: 97% poliester, 3% elastan

szary
grey

grafitowy
graphite

ciemnoniebieski
dark blue

LS13540  

 

 

Bluza męska FUSION
FUSION men’s sweatshirt
Rozmiar/Size: S M L XL
Sezon/Season: Zima,Wiosna,Jesień / Winter, Spring, Autumn
Skład/Composition: 97% poliester, 3% elastan
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Bluzy typu second layer z kolekcji Fusion, to nowoczesny wygląd w luźnym, 
sportowym stylu. Stanowią drugą warstwę odzieży, która spełnia swoje 
funkcje podczas codziennej aktywności w domu, w biurze czy w pracy lub 
przy umiarkowanym wysiłku sportowym. Dynamiczny wygląd i charakt-
erystyczny styl całej kolekcji zawarty w połączeniu wielobarwnych przędz 
zyskuje nowy funkcjonalny wymiar. Boczne strefy RIB biegnące wzdłuż 
talii zapewniają optymalne dopasowanie do sylwetki, a kołnierz w formie 
obszernego komina pomaga w komfortowy sposób utrzymać ciepło.  Dzięki 
odpowiedniemu składowi i dwuwarstwowej strukturze dzianina doskonale 
odprowadza naturalną wilgoć, błyskawicznie schnie i zapewnia optymalny 
komfort termiczny. Połączenie jakości i stylu inspiruje każdego aktywnego 
dnia

FUSION second layer long-sleeve jerseys offer modern look in a casual, sports 
style. They will be best as the second layer of clothing which serves its func-
tion during everyday activities at home, in the office, at work or during mod-
erate sports effort. The collection’s signature style and dynamic look achieved 
through a combination of multicolour yarns is now enriched with a new func-
tional aspect. RIB side zones along the waste ensure optimal fit, whereas a 
big chimney collar helps to retain heat. Thanks to its unique composition and 
double-layer structure, the knitwear used in the FUSION collection transfers 
the natural moisture perfectly, dries very quickly and ensures optimal ther-
mal comfort. This combination of quality and style will inspire your active day. 

FUSION Second Layer

FUSION Second Layer
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ACTIVE WOOL
rekreacja, sport amatorski, lekka praca fizyczna | indoor/outdoor
recreation, amateur sport, light physical work | indoor/outdoor

ACTIVE WOOL is a collection of mid-weight wool underwear that is perfect for every 
season. Made of the top-quality yarn containing merino wool fibres, it is perfect for 
active individuals who look for a universal product for changeable weather. Its dou-
ble-layer, seamless construction guarantees exceptional thermoregulation properties 
to prevent excessive cooling and overheating. Thanks to great wool flexibility the un-
derwear fits the body shape perfectly, it does not crumple and its shape remains un-
changed. Its qualities and cut do not restrain the choice of outer layers. The collection 
has been enriched with second layer jerseys, which are perfect for everyday activities, 
but also for outdoor sports and leisure. ACTIVE WOOL products have the antialler-
genic properties, do not cause sensitization or irritation. Thanks to its bacteriostatic 
properties they prevent unpleasant odours. 

ACTIVE WOOL to średniej grubości wełniana bielizna całorocznego użytku. Do jej 
stworzenia wykorzystano najwyższej jakości przędzę zawierającą włókna wełny 
merynosów. Zalety tej odzieży docenią szczególnie osoby aktywne, szukające uniw-
ersalnego produktu na zmienne warunki atmosferyczne. Zastosowanie dwuwarst-
wowej, bezszwowej konstrukcji pozwoliło uzyskać wyjątkowe właściwości termoreg-
ulacyjne, które skutecznie chronią organizm przed wyziębieniem i przegrzaniem. Duża 
elastyczność wełny sprawia, że bielizna idealnie dopasowuje się do ciała, nie gniecie 
się i nie odkształca. Pozostawia również dużą swobodę w doborze kolejnych warstw 
odzieży. Kolekcja została wzbogacona o bluzy second layer, które idealnie sprawdzą się 
zarówno na co dzień, jak i w warunkach outdoorowych, podczas uprawiania sportu lub 
rekreacyjnych wycieczek. Produkty ACTIVE WOOL mają właściwości antyalergiczne, 
nie powodują uczuleń i podrażnień, a także  bakteriostatyczne – niwelują przyczyny 
powstawania nieprzyjemnych zapachów. 

AC
TI

V
E
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ceglasty
brick red

burgundowy
burgundy

szmaragdowy
emerald

czarny
black

LS12810  

 
Koszulka damska z długim rękawem
Women’s long sleeve shirt
Rozmiar/Size: S M L XL
Sezon/Season: Całoroczny/ All Year-round use 
Skład/Composition: 41% merino, 56% poliamid, 
  1% polipropylen, 2% elastan

ceglasty
brick red

burgundowy
burgundy

szmaragdowy
emerald

czarny
black

SS11700  

 
Koszulka damska z krótkim rękawem
Women’s T-shirt
Rozmiar/Size: S M L XL
Sezon/Season: Całoroczny/ All Year-round use 
Skład/Composition: 41% merino, 56% poliamid, 
  1% polipropylen, 2% elastan

ACTIVE
WOOL

ceglasty
brick red

burgundowy
burgundy

szmaragdowy
emerald

czarny
black

HI10190  

 

 

Hipster damski
Women’s hipster
Rozmiar/Size: S M L XL
Sezon/Season: Całoroczny/ All Year-round use 
Skład/Composition: 37% merino, 56% poliamid, 
  5% polipropylen, 2% elastan

ceglasty
brick red

burgundowy
burgundy

szmaragdowy
emerald

czarny
black

BX10860 

 
Bokserki damskie
Women’s boxer shorts
Rozmiar/Size: S M L XL
Sezon/Season: Całoroczny/ All Year-round use 
Skład/Composition: 37% merino, 56% poliamid, 
  5% polipropylen, 2% elastan
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czerwony
red

czarny
black

niebieski
blue

LS12820  

 
Koszulka męska z długim rękawem
Men’s long sleeve shirt
Rozmiar/Size: M L XL XXL
Sezon/Season: Całoroczny/ All Year-round use 
Skład/Composition: 41% merino, 56% poliamid, 
  1% polipropylen, 2% elastan

czerwony
red

czarny
black

niebieski
blue

SS11710  

 
Koszulka  męska z krótkim rękawem
Men’s T-shirt
Rozmiar/Size: M L XL XXL
Sezon/Season: Całoroczny/ All Year-round use 
Skład/Composition: 41% merino, 56% poliamid, 
  1% polipropylen, 2% elastan

ACTIVE
WOOL

+

czerwony
red

czarny
black

niebieski
blue

BE10110  

 

 

Slipy męskie
Men’s briefs
Rozmiar/Size: S M L XL XXL
Sezon/Season: Całoroczny/ All Year-round use 
Skład/Composition: 37% merino, 56% poliamid, 
  5% polipropylen, 2% elastan

czerwony
red

czarny
black

niebieski
blue

BX10870 

 
Bokserki  męskie
Men’s boxer shorts
Rozmiar/Size: S M L XL XXL
Sezon/Season: Całoroczny/ All Year-round use 
Skład/Composition: 37% merino, 56% poliamid, 
  5% polipropylen, 2% elastan



+
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ACTIVE
WOOL

 

czarny
black

LE11700
 

 

Spodnie damskie z długą nogawką
Women’s long trousers-pants
Rozmiar/Size: S M L XL
Sezon/Season: Całoroczny/ All Year-round use 
Skład/Composition: 41% merino, 56% poliamid, 
  1% polipropylen, 2% elastan

czarny
black

LE11710  

 
Spodnie męskie z długą nogawką
Men’s long trousers-pants
Rozmiar/Size: M L XL XXL
Sezon/Season: Całoroczny/ All Year-round use 
Skład/Composition: 41% merino, 56% poliamid, 
  1% polipropylen, 2% elastan

burgundowy
burgundy

czarny
black

LS13530  

 
Bluza damska ACTIVE WOOL
ACTIVE WOOL women’s sweatshirt
Rozmiar/Size: S M L XL
Sezon/Season: Zima,Wiosna,Jesień / Winter, Spring, Autumn
Skład/Composition: 38% merino, 60% poliamid, 2% elastan

szary
grey

czarny
black

LS13330  

 
Bluza męska ACTIVE WOOL
ACTIVE WOOL men’s sweatshirt
Rozmiar/Size: S M L XL
Sezon/Season: Zima,Wiosna,Jesień / Winter, Spring, Autumn
Skład/Composition: 38% merino, 60% poliamid, 2% elastan
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LS13680  

 

 

Bluza junior męska ACTIVE WOOL
ACTIVE WOOL men’s junior sweatshirt
Rozmiar/Size: 128/134, 140/146, 152/158
Sezon/Season: Zima,Wiosna,Jesień / Winter, Spring, Autumn
Skład/Composition: 41% merino, 56% poliamid, 
  1% polipropylen, 2% elastan

granatowy
navy blue

granatowy
navy blue

bordowy
burgundy

bordowy
burgundy

LE12120

LE12130LS13690   

 

Spodnie junior męskie ACTIVE WOOL
ACTIVE WOOL men’s junior pants

Spodnie junior damskie ACTIVE WOOL
ACTIVE WOOL women’s junior pants

Bluza junior damska ACTIVE WOOL
ACTIVE WOOL women’s junior sweatshirt

Rozmiar/Size: 128/134, 140/146, 152/158
Sezon/Season: Zima,Wiosna,Jesień / Winter, Spring, Autumn
Skład/Composition: 41% merino, 56% poliamid, 
  1% polipropylen, 2% elastan

Rozmiar/Size: 128/134, 140/146, 152/158
Sezon/Season: Zima,Wiosna,Jesień / Winter, Spring, Autumn
Skład/Composition: 41% merino, 56% poliamid, 
  1% polipropylen, 2% elastan

Rozmiar/Size: 128/134, 140/146, 152/158
Sezon/Season: Zima,Wiosna,Jesień / Winter, Spring, Autumn
Skład/Composition: 41% merino, 56% poliamid, 
  1% polipropylen, 2% elastan

ACTIVE
WOOL

JUNIOR

+
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ATHLETIC
sport, praca fizyczna | indoor/outdoor
sport, physical work | indoor/outdoor

The ATHLETIC collection is made of seamless, double-layer knitwear which allows the 
skin to breath. Special ventilation zones are conveniently situated in the areas of ex-
cessive perspiration, whereas skin-tight shape guarantees proper air exchange during 
physical effort. Functional polyester and polyamide used in the tops guarantee lively 
and long-lasting colours. The chest, back, sleeves and pantlegs have reflective elements. 
The collection also includes women’s and men’s second layer long sleeves  that will be 
perfect as a part of your training outfit or every day sporty look. ATHLETIC products 
have bacteriostatic and antiallergenic properties. They are perfect for running and any 
outdoor activities, especially in higher temperatures. 

Kolekcja ATHLETIC została wykonana w technologii bezszwowej, z dwuwarstwowej, 
oddychającej dzianiny. Specjalne strefy wentylacyjne w miejscach o wzmożonej potli-
wości  oraz dopasowany krój gwarantują prawidłową wentylację w trakcie wysiłku. W 
koszulkach zastosowano funkcjonalny poliester i poliamid, gwarantujące żywe i trwałe 
kolory. Na klatce piersiowej, plecach, rękawkach i nogawkach umieszczono elementy 
odblaskowe. Kolekcję wzbogacają uniwersalne damskie i męskie bluzy second layer, 
które idealnie uzupełnią treningowy strój lub codzienny, sportowy look. Produkty z 
kolekcji ATHLETIC mają właściwości bakteriostatyczne i antyalergiczne. Doskonale 
sprawdzają się podczas biegania oraz przy wszelkich aktywnościach outdoorowych, 
szczególnie w wyższych temperaturach.
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ATHLETIC

red
czerwony

niebieski/granatowy
blue/naby blue

malinowy/amarantowy
raspberry/amaranth

niebieski
blue

szary/grafitowy
grey/graphite

czarny
black

lazurowy/niebieski
azure/blue

czarny
black

LS14080

LS13520

 

 

 

 

Bluza męska ATHLETIC
ATHLETIC men’s sweatshirt

Bluza damska ATHLETIC
ATHLETIC women’s sweatshirt

Rozmiar/Size: S M L XL XXL
Sezon/Season: Całoroczny/ All Year-round use
Skład/Composition: 76% poliamid, 21% poliester, 3% elastan

Rozmiar/Size: S M L XL
Sezon/Season: Całoroczny/ All Year-round use
Skład/Composition: 76% poliamid, 21% poliester, 3% elastan
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ATHLETIC+

Innowacyjna kolekcja 3D PRO jest dokładnie tym, na co czekali pasjon-
aci biegania, roweru czy motocykliści. Ultralekkie i cienkie produkty 
zapewniają swobodę ruchu i odpowiednią termoregulację podczas inten-
sywnego biegu lub innej aktywności w wysokich temperaturach. 

Nazwa kolekcji nawiązuje do technologii przestrzennej budowy dzianiny 
w oparciu o ulepszony model trójwymiarowej siatki. Jej porowata kon-
strukcja została wzmocniona, znacznie zwiększając powierzchnię odbioru 
wilgoci. Z kolei modyfikowane sploty w miejscach o wzmożonej potliwości 
wspomagają cyrkulację powietrza wewnątrz struktury. Dzięki temu użyt-
kownikowi towarzyszy uczucie chłodzenia, poprawiające jakość i efekt 
wykonywanej aktywności fizycznej. Produkty wzbogacono o specjalne 
kanały powietrzne w miejscach o wzmożonej potliwości, a dopasowany 
krój i wykończenie odzieży chroni przed otarciami. Odzież dedykujemy 
do biegania, jazdy na rowerze, motocyklu oraz wszelkich aktywności w 
wyższych temperaturach. 

The innovative 3D PRO collection is exactly what the running, bicycle or 
motor enthusiasts have been waiting for. Ultralight and thin products en-
sure the comfort of movement and proper thermoregulation for intensive 
running or other activities performed in high temperatures. 

The name of the collection relates to the special perfected 3D mesh incor-
porated in the knitwear used in these products. Its porous texture has been 
strengthened for better moisture transfer. Modified weave in the areas of 
excessive perspiration support air circulation inside the structure. This en-
sures a cooling sensation, which results in enhancing the quality and effect 
of the physical activity. Moreover, 3D PRO products have special air cir-
culation channels in sweaty zones and tight-fitting design combined with 
special seams to prevent  irritation and chafing. This collection is made for 
running, cycling and motorcycling as well as for any other activities per-
formed in high temperatures. 
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ATHLETIC

biały 
white

biały 
white

ciemnoczerwony
dark red

wiśniowy
cherry

ciemnoniebieski
dark blue

fioletowy
violet

SL10290

TA10300

 

 

 

 

Bezrękawnik męski 3D Run PRO
Men’s 3D Run PRO sleeveless shirt

Bezrękawnik damski 3D Run PRO
Women’s 3D Run PRO sleeveless shirt

Rozmiar/Size: S M L XL XXL
Sezon/Season: Lato/Summer
Skład/Composition: 60% polipropylen, 40% poliamid

Rozmiar/Size: S M L XL
Sezon/Season: Lato/Summer
Skład/Composition: 60% polipropylen, 40% poliamid
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ATHLETIC

biały 
white

biały 
white

biały 
white

biały 
white

ciemnoczerwony
dark red

ciemnoczerwony
dark red

wiśniowy
cherry

wiśniowy
cherry

ciemnoniebieski
dark blue

ciemnoniebieski
dark blue

fioletowy
violet

fioletowy
violet

LS13000SS11920

LS13140SS12030

  

  

  

 

 

Koszulka męska 3D Run PRO z długim rękawem
Men’s 3D Run PRO long sleeve shirt

Koszulka męska 3D Run PRO z krótkim rękawem
Men’s 3D Run PRO short sleeve shirt

Koszulka damska 3D Run PRO z długim rękawem
Women’s 3D Run PRO  long sleeve shirt

Koszulka damska 3D Run PRO z krótkim rękawem
Women’s 3D Run PRO short sleeve shirt

Rozmiar/Size: S M L XL XXL
Sezon/Season: Lato/Summer
Skład/Composition: 60% polipropylen, 40% poliamid

Rozmiar/Size: S M L XL XXL
Sezon/Season: Lato/Summer
Skład/Composition: 60% polipropylen, 40% poliamid

Rozmiar/Size: S M L XL
Sezon/Season: Lato/Summer
Skład/Composition: 60% polipropylen, 40% poliamid

Rozmiar/Size: S M L XL
Sezon/Season: Lato/Summer
Skład/Composition: 60% polipropylen, 40% poliamid

+
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ATHLETIC

czarny 
black

żółty
yellow

miętowy
fresh mint

czarny 
black

lazurowy
azure

ciemnoniebieski
dark blue

amarantowy
amaranth

ciemnoniebieski
dark blue

ciemnoczerwony
dark red

lazurowa zieleń
azure green

fioletowy
purple

neonowy zielony
neon green

SS11090SL10190

SS11080TA10200

  

  

  

  

Koszulka męska z krótkim rękawem
Men’s short sleeve T-shirt

Bezrękawnik męski
Men’s sleeveless shirt

Koszulka damska z krótkim rękawem
Women’s short sleeve T-shirt

Bezrękawnik damski
Women’s sleeveless shirt

Rozmiar/Size: S M L XL XXL
Sezon/Season: Lato/Summer
Skład/Composition: 62% poliamid, 38% poliester

Rozmiar/Size: S M L XL XXL
Sezon/Season: Lato/Summer
Skład/Composition: 62% poliamid, 38% poliester

Rozmiar/Size: S M L XL
Sezon/Season: Lato/Summer
Skład/Composition: 62% poliamid, 38% poliester

Rozmiar/Size: S M L XL
Sezon/Season: Lato/Summer
Skład/Composition: 62% poliamid, 38% poliester
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ATHLETIC

czarny
black

czarny
black

czarny
black

czarny
black

LB10130BX10760

LB10140LE11460

  

  

  

 

 

Spodenki męskie MULTIFUNCTION
MULTIFUNCTION men’s shorts

Spodenki męskie RUNNING AIR
RUNNING AIR men’s shorts

Spodnie 1/2 męskie RUNNING FORCE
RUNNING FORCE men’s 1/2 trousers

Spodnie męskie RUNNING FORCE
RUNNING FORCE men’s trousers

Rozmiar/Size: S M L XL XXL
Sezon/Season: Lato,Wiosna,Jesień / Summer, Spring, Autumn
Skład/Composition: 53% poliamid, 43% polipropylen, 4% elastan

Rozmiar/Size: S M L XL XXL
Sezon/Season: Lato/Summer
Skład/Composition: 53% poliamid, 43% polipropylen, 4% elastan

Rozmiar/Size: S M L XL XXL
Sezon/Season: Lato,Wiosna,Jesień / Summer, Spring, Autumn
Skład/Composition: 96% poliamid, 4% elastan

Rozmiar/Size: S M L XL XXL
Sezon/Season: Całoroczny/Year-round use
Skład/Composition: 96% poliamid, 4% elastan

+
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+ATHLETIC

czarny
black

czarny
black

LE11470

SP10400

 

 

 

 

Spodnie damskie RUNNING FORCE
RUNNING FORCE women’s trousers

Spodnie 3/4 damskie RUNNING FORCE
RUNNING FORCE women’s 3/4 trousers

Rozmiar/Size: S M L XL
Sezon/Season: Całoroczny/ All Year-round use
Skład/Composition: 96% poliamid, 4% elastan

Rozmiar/Size: S M L XL
Sezon/Season: Lato,Wiosna,Jesień / Summer, Spring, Autumn
Skład/Composition:96% poliamid, 4% elastan

szary
grey

czarny
black

SS12510  

 
Koszulka męska DYNAMIC OUTDOOR
DYNAMIC OUTDOOR  Men’s T-shirt
Rozmiar/Size: S M L XL XXL
Sezon/Season: Całoroczny/ All Year-round use
Skład/Composition: 64% poliamid, 36% poliester

Koszulka Dynamic Outdoor to produkt przeznaczony do różnych aktywności outdoorowych, w czasie 
których organizm poddawany jest zróżnicowanym obciążeniom fizycznym. Została wykonana w technologii 
bezszwowej z dwuwarstwowej dzianiny. Wewnętrzna warstwa szybko odprowadza wilgoć od skóry, a ze-
wnętrzna odbiera wilgoć i nadmiar ciepła z pierwszej warstwy zapobiegając przegrzewaniu się organizmu. 
Koszulka znajduje swoje zastosowanie w szczególnie wymagających warunkach. Jej konstrukcja uwzględnia 
narażenie na zmienne warunki atmosferyczne dzięki zróżnicowanym strukturom siatki. Tworzą one zoptymal-
izowane strefy wentylacyjne w miejscach o wzmożonej potliwości i wspomagają właściwą cyrkulację powietr-
za oraz termoregulację organizmu. Bardzo trwały materiał zapewnia wysoką wytrzymałość na ścieranie pod-
czas aktywności wymagającej noszenia ekwipunku, np. plecaka oraz chroni przed otarciami i uszkodzeniami 
skóry. Lekkość produktu oraz dopasowanie do ciała za pomocą systemu specjalnych stref RIB pozwala poczuć 
się komfortowo podczas trekkingu, wspinaczki lub innych aktywności o wysokim stopniu wysiłku o każdej 
porze roku. Produkt posiada właściwości antybakteryjne dzięki czemu zapobiega powstawaniu nieprzy-
jemnych zapachów oraz antyalergiczne - nie powoduje podrażnień i nie uczula.

The Dynamic Outdoor short-sleeve top is perfect for a range of outdoor activities with a varying level of ef-
fort. It is made of seamless, two-layer knitwear, with the inside layer quickly wicking the sweat, and the outer 
layer transferring moisture and heat outside to prevent overheating. This top will be perfect even for the most 
challenging conditions. Thanks to diversifi ed mesh structure, it can be used in changeable weather conditions. 
Well-distributed ventilation zones in excessive perspiration areas support proper air circulation and thermo-
regulation. Heavy-duty knitwear is resistant to abrasion, also if you have to carry your gear, e.g. in a backpack, 
and it protects your skin from irritation or damage. Light weight and perfect fi t with special RIB zones make it a 
comfortable choice for trekking, climbing or other activities which require intensive effort all year round. The 
Dynamic Outdoor short sleeve jersey has antibacterial and antiallergenic properties to prevent unpleasant 
odours and skin irritation.
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ATHLETIC

biało-czerwony
white-red

biało-czerwony
white-red

biało-czerwony
white-red

biało-czerwony
white-red

LS13190SS12070

LS13200SS12110

  

  

  

 

 

Koszulka męska 3D Husar PRO z długim rękawem
Men’s 3D Husar PRO long sleeve shirt

Koszulka męska 3D Husar PRO z krótkim rękawem
Men’s 3D Husar PRO short sleeve shirt

Koszulka damska 3D Husar PRO z długim rękawem
Women’s 3D Husar PRO  long sleeve shirt

Koszulka damska 3D Husar PRO z krótkim rękawem
Women’s 3D Husar PRO short sleeve shirt

Rozmiar/Size: S M L XL XXL
Sezon/Season: Lato/Summer
Skład/Composition: 60% polipropylen, 40% poliamid

Rozmiar/Size: S M L XL XXL
Sezon/Season: Lato/Summer
Skład/Composition: 60% polipropylen, 40% poliamid

Rozmiar/Size: S M L XL
Sezon/Season: Lato/Summer
Skład/Composition: 60% polipropylen, 40% poliamid

Rozmiar/Size: S M L XL
Sezon/Season: Lato/Summer
Skład/Composition: 60% polipropylen, 40% poliamid

+



56

FITNESS
sport, praca fizyczna | indoor/outdoor
sport, physical work | indoor/outdoor

FITNESS is an all-seasons collection of thermo-active clothing. It is designed for all 
kinds of indoor and outdoor activity.  Thanks to seamless, double-layered knitwear, 
FITNESS clothes are very comfortable and functional. They can be used not only for 
fitness workout, but also for running or cycling. Attractive body fit design will perfectly 
outline your shape and ensure the maximum comfort of use. Net zones in sweaty ar-
eas facilitate air circulation and guarantee that all the unwanted moisture is wicked. 
The knitwear used in the FITNESS collection has antibacterial and antistatic properties 
which neutralize unpleasant odours. 

Kolekcja  FITNESS to całoroczna kolekcja odzieży termoaktywnej, przeznaczona do 
aktywności zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak na dworze.  Dwuwarst-
wowa dzianina i technologia bezszwowa, powodują, że jest to wyjątkowo kom-
fortowa, funkcjonalna odzież, nie tylko do ćwiczeń fitness, ale również do bieg-
ania, czy na rower. Dopasowany, atrakcyjny krój i konstrukcja ubrań zapewniają 
swobodę ruchów oraz podkreślają rzeźbę ciała, a struktura siatki w miejscach o 
wzmożonej potliwości  ułatwia cyrkulację powietrza i zapobiega przepoceniu. 
Dzięki zastosowanym przędzom, odzież z kolekcji FITNESS ma właściwości antybak-
teryjne i  antystatyczne, co niweluje nieprzyjemny zapach.
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+FITNESS

lazurowy
azure

lazurowy
azure

limonkowy
lime

lazurowy
azure

purpurowy
purple

rubinowy
ruby

rubinowy
ruby

cappuccino
cappuccino

czarny
black

czarny
black

czarny
black

czarny
black

CM10070CR10070

LS11360TA10150

  

  

  

  

Bezrękawnik damski z topem
Women’s slipover with a top

Kolekcja FITNESS dostępna do wyczerpania zapasów
FITNESS collection available while stocks last

Crop top
Crop top

Bluza damska z kapturem
Women’s hoodie

Bezrękawnik damski z wąskim ramiączkiem
Women’s narrow-strap tank top

Rozmiar/Size: S M L XL
Sezon/Season: Całoroczny/ All Year-round use
Skład/Composition: 60% poliamid, 38% polipropylen,
  2% elastan

Rozmiar/Size: S M L XL
Sezon/Season: Całoroczny/ All Year-round use
Skład/Composition: 56% poliamid, 38% polipropylen,
  10% elastan

Rozmiar/Size: S M L XL
Sezon/Season: Całoroczny/ All Year-round use
Skład/Composition: 60% poliamid, 38% polipropylen,
  2% elastan

Rozmiar/Size: S M L XL
Sezon/Season: Całoroczny/ All Year-round use
Skład/Composition: 60% poliamid, 38% polipropylen,
  2% elastan
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FITNESS

granatowy
navy blue

granatowy
navy blue

lazurowy
azure

rubinowy
ruby

czarny
black

czarny
black

rubinowy
ruby

purpurowy
purple

czarny
black

czarny
black

SL10130SS10780

TA10070SS10820

  

  

  

  

Bezrękawnik męski
Men’s sleevless shirt

Koszulka damska z krótkim rękawem INSPIRATION
INSPIRATION women’s T-shirt

Koszulka męska na ramiączkach
Men’s tank top

Koszulka damska z krótkim rękawem SWIFT
SWIFT women’s T-shirt

Rozmiar/Size: S M L XL XXL
Sezon/Season: Całoroczny/ All Year-round use
Skład/Composition: 60% poliamid, 38% polipropylen,
  2% elastan

Rozmiar/Size: S M L XL
Sezon/Season: Całoroczny/ All Year-round use
Skład/Composition: 56% poliamid, 38% polipropylen,
  10% elastan

Rozmiar/Size: S M L XL
Sezon/Season: Całoroczny/ All Year-round use
Skład/Composition: 60% poliamid, 38% polipropylen,
  2% elastan

Rozmiar/Size: S M L XL
Sezon/Season: Całoroczny/ All Year-round use
Skład/Composition: 60% poliamid, 38% polipropylen,
  2% elastan

+
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+FITNESS

granatowy
navy blue

czarny
black

czarny
black

czarny
black

czarny
black

BX10380SS10900

BX10390LB10070

  

  

  

  

Bokserki męskie
Men’s boxer shorts

Koszulka męska IMPULSE
IMPULSE men’s T-shirt

Bokserki damskie
Women’s boxer shorts

Spodenki męskie
Men’s shorts

Rozmiar/Size: S M L XL XXL
Sezon/Season: Całoroczny/ All Year-round use
Skład/Composition: 60% poliamid, 38% polipropylen,
  2% elastan

Rozmiar/Size: S M L XL XXL
Sezon/Season: Całoroczny/ All Year-round use
Skład/Composition: 60% poliamid, 38% polipropylen,
  2% elastan

Rozmiar/Size: S M L XL
Sezon/Season:Całoroczny/ All Year-round use
Skład/Composition: 60% poliamid, 38% polipropylen,
  2% elastan

Rozmiar/Size: S M L XL XXL
Sezon/Season: Całoroczny/ All Year-round use
Skład/Composition: 60% poliamid, 38% polipropylen,
  2% elastan

Kolekcja FITNESS dostępna do wyczerpania zapasów
FITNESS collection available while stocks last
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FITNESS

czarny
black

czarny
black

czarny
black

SP10310 LE10750

SP10320

  

 

  

 

Spodnie damskie 3/4 SWIFT
SWIFT 3/4 women’s pants

Spodnie damskie
Women’s pants

Spodnie damskie 3/4 INSPIRATION
INSPIRATION 3/4 women’s pants

Rozmiar/Size: S M L XL
Sezon/Season: Całoroczny/ All Year-round use
Skład/Composition: 52% poliamid, 45% polipropylen,
  3% elastan

Rozmiar/Size: S M L XL
Sezon/Season: Całoroczny/ All Year-round use
Skład/Composition: 52% poliamid, 45% polipropylen,
  3% elastan

Rozmiar/Size: S M L XL
Sezon/Season: Całoroczny/ All Year-round use
Skład/Composition: 52% poliamid, 45% polipropylen,
  3% elastan

+
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BICYCLE
sport, praca fizyczna | indoor/outdoor
sport, physical work | indoor/outdoor

The BICYCLE collection is composed of cycling short- and long-sleeve tops and pants 
for any weather conditions. Made of seamless, double-layer knitwear with an addition 
of synthetic fibres, they are best for the summertime or transitional periods. Thanks to 
the two layers and incorporation of mesh panels in the areas of excessive perspiration 
combined with a tight-fitting design, the BICYCLE kit ensures optimal moisture trans-
fer and thermal insulation. To make it even better, it features plenty of special solutions, 
such as reflective elements, silicone grippers to keep the shorts in place, non-binding 
cuffs and La Fonte cushioning chamois padding. 

Kolekcja BICYCLE to koszulki, bluzy, rękawki i spodenki rowerowe, pozwalające do-
brać strój rowerowy do każdej pogody. Najlepiej sprawdzą się w okresie letnim i prze-
jściowym. Produkty wykonane są w technologii bezszwowej z dwuwarstwowej dzian-
iny wspartej włóknami syntetycznymi. Dzięki dwuwarstwowej budowie, zastosowaniu 
siatek w miejscach wzmożonej potliwości oraz idealnemu dopasowaniu do ciała odzież 
BICYCLE zapewnia optymalne odprowadzenie wilgoci oraz doskonałą termoizolację. 
Warto zwrócić uwagę na specjalne rozwiązania – odblaski, silikonowe wykończenia 
zapobiegające przesuwaniu się nogawek, bezuciskowe ściągacze, czy neutralizujące 
wstrząsy wkładki renomowanej marki La Fonte, które zastosowano w spodenkach.
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+BICYCLE

beżowy
beige

błękitny
light blue

błękitny
light blue

beżowy
beige

żółty
yellow

limonkowy
lime

limonkowy
lime

żółty
yellow

czarny
black

czarny
black

czarny
black

czarny
black

LS13010

LS13150

SS11930

SS12040

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszulka męska 3D Bike PRO z długim rękawem
Men’s 3D Bike PRO long sleeve shirt

Koszulka damska 3D Bike PRO z długim rękawem
Women’s 3D Bike PRO long sleeve shirt

Koszulka męska 3D Bike PRO z krótkim rękawem
Men’s 3D Bike PRO T-shirt

Koszulka damska 3D Bike PRO z krótkim rękawem
Women’s 3D Bike PRO T-shirt

Rozmiar/Size: S M L XL XXL
Sezon/Season: Lato/Summer
Skład/Composition: 58% poliamid, 40% poliester, 
  2% elastan

Rozmiar/Size: S M L XL
Sezon/Season: Lato/Summer
Skład/Composition: 58% poliamid, 40% poliester, 
  2% elastan

Rozmiar/Size: S M L XL XXL
Sezon/Season: Lato/Summer
Skład/Composition: 58% poliamid, 40% poliester, 
  2% elastan

Rozmiar/Size: S M L XL
Sezon/Season: Lato/Summer
Skład/Composition: 58% poliamid, 40% poliester, 
  2% elastan
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BICYCLE

czerwony
red

czarny
black

czarny
black

czerwony/czarny
red/black

lazurowy/niebieski
aure blue/blue

niebieski
blue

czarny
black

czarny/neonowy
black/neon green

BE10150SS12390

HI10300SB10060   

  

  

Slipy męskie z wkładką rowerową
Men’s briefs with cycling pad

Koszulka rowerowa unisex krótki rękaw z suwakiem
Unisex short sleeve biking shirt with zip

Majtki damskie z wkładką rowerową
Women’s briefs with cycling pad

Rękawki kolarskie unisex
Unisex arm warmers

Rozmiar/Size:  S M L XL XXL
Sezon/Season: Całoroczny/ All Year-round use
Skład/Composition: 51% polipropylen, 45% poliamid,
  4% elastan

Rozmiar/Size:  XS S M L XL XXL
Sezon/Season: Lato/Summer
Skład/Composition: 61% poliamid, 37% poliester, 2% elastan

Rozmiar/Size: S M L XL
Sezon/Season: Całoroczny/ All Year-round use
Skład/Composition: 51% polipropylen, 45% poliamid,
  4% elastan

Rozmiar/Size: S/M L/XL
Sezon/Season: Całoroczny/ All Year-round use
Skład/Composition: 69% poliamid, 19% polipropylen,
  12% elastan
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+BICYCLE

czarny
black

czarny
black

czarny
black

czarny
black

LE11900

LE11910

LB10180

LB10210

 

 

 

 

 

 

 

 

Spodenki rowerowe męskie długie z wkładką
Men’s long biking pants with cycling pad

Spodenki rowerowe damskie długie z wkładką
Women’s long biking pants with cycling pad

Spodenki rowerowe męskie krótkie z wkładką
Men’s short biking pants with cycling pad

Spodenki rowerowe damskie krótkie z wkładką
Women’s short biking pants with cycling pad

Rozmiar/Size: S M L XL XXL
Sezon/Season: Lato,Wiosna,Jesień / Summer, Spring, Autumn
Skład/Composition: 86% poliamid, 14% elastan

Rozmiar/Size: S M L XL
Sezon/Season: Lato,Wiosna,Jesień / Summer, Spring, Autumn
Skład/Composition: 86% poliamid, 14% elastan

Rozmiar/Size: S M L XL XXL
Sezon/Season: Lato,Wiosna,Jesień / Summer, Spring, Autumn
Skład/Composition: 86% poliamid, 14% elastan

Rozmiar/Size: S M L XL
Sezon/Season: Lato,Wiosna,Jesień / Summer, Spring, Autumn
Skład/Composition: 86% poliamid, 14% elastan
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ARTUR MIŚKIEWICZ
Artur Miśkiewicz to czołowy polski zawodnik w dyscyplinie Down-
hill. Trzykrotny zdobywca Pucharu Polski w zjeździe MTB, który 
w zawodach zjazdowych uczestniczy nieprzerwanie od 1999 
roku. Wielokrotnie reprezentował polskie barwy na imprezach 
międzynarodowych, a od kilku lat ściga się w kategorii Masters. 

Artur Miśkiewicz is a leading Polish downhill cyclist. He is a three-
time Polish Champion in MTB downhill. Artur has been uninterrupt-
edly participating in downhill races since 1999. He has repeatedly 
represented Poland at international events, for several years in Mas-
ters class races. 
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MOTORCYCLE
sport, praca fizyczna | indoor/outdoor
sport, physical work | indoor/outdoor

MOTORCYCLE is a collection of clothing designed for bikers and other people who 
practice motorsports. Made of seamless, double-layered knitwear, it perfectly protects 
the body against overheating or cooling. The internal layer removes moisture to the 
outside, while the external layer provides thermal insulation and prevents cool air pen-
etration, as well as the natural loss of heat. Special net zones ensuring good ventilation 
have been used in the sweaty areas. Flat seams and non-binding cuffs in the MOTOR-
CYCLE clothing ensure great comfort of use, without skin irritation or abrasion. 

MOTORCYCLE to kolekcja odzieży, która powstała z myślą o motocyklistach i osobach 
uprawiających sporty motorowe. Wykonana w technologii bezszwowej z dwuwarst-
wowej dzianiny chroni zarówno  przed przegrzaniem, jak i wychłodzeniem ciała. 
Warstwa wewnętrzna transportuje wilgoć na zewnątrz, zaś warstwa zewnętrzna 
pełni funkcję termoizolacyjną, chroniąc przed przenikaniem chłodnego powietrza oraz 
przed naturalną utratą ciepła. W miejscach o wzmożonej potliwości zastosowano siat-
kę umożliwiającą właściwą wentylację. Dzięki płaskim szwom i bezuciskowym ściągac-
zom odzież jest wyjątkowo komfortowa w użyciu, nie podrażnia i nie ociera skóry.
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+MOTORCYCLE

czarny
black

czarny
black

jasnoszary
light grey

czarny
black

jasnoszary
light grey

LS13090LS11800

LE11070

  

 

  

 

Koszulka unisex 3D Motorbike PRO z długim rękawem
Unisex 3D Motorbike PRO long sleeve shirt

Bluza unisex COOLER z długim rękawem
Unisex COOLER long sleeve sweatshirt

Spodnie unisex COOLER
Unisex COOLER pants

Rozmiar/Size: S M L XL XXL
Sezon/Season: Lato,Wiosna,Jesień / Summer, Spring, Autumn
Skład/Composition: 58% polipropylen, 40% poliamid,
  2% elastan

Rozmiar/Size: S M L XL XXL
Sezon/Season: Lato,Wiosna,Jesień / Summer, Spring, Autumn
Skład/Composition: 52% poliester,48% poliamid

Rozmiar/Size: S M L XL XXL
Sezon/Season: Lato,Wiosna,Jesień / Summer, Spring, Autumn
Skład/Composition: 56% poliester,42% poliamid,
  2% elastan
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PETRA VLHOVA
Słowacka narciarka alpejska to wschodząca gwiazda światowego 
narciarstwa, obecnie zawodniczka ścisłej czołówki Pucharu Świ-
ata w slalomie i slalomie gigancie. Petra ma na koncie złoto junior-
skich Mistrzostw Świata oraz zwycięstwo w Igrzyskach Olimpijskich 
młodzieży i mimo swojego młodego wieku staje już na podium za-
wodów Pucharu Świata w obu uprawianych przez siebie konkurenc-
jach.  

This Slovak skier is a rising international star of Alpine skiing, cur-
rently among world’s best slalom and giant slalom World Cup com-
petitors. Petra has won junior World Championship and youth Olym-
pic Games. Although she is still very young, she has already stood on 
the  World Cup podium in both slaloms.
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PRESTIGE
sport, praca fizyczna | indoor/outdoor
sport, physical work | indoor/outdoor

PRESTIGE is a collection designed for those who practice elite sports, such as tennis, 
squash, golf or polo. Thin, double-layered knitwear, special rib zones and net ensure 
perfect thermal comfort and help maintain proper body temperature. The seamless 
construction and non-binding cuffs add to the overall  comfort of use. Apart from the 
top-notch knitwear and perfect finishing, the PRESTIGE collection is characterized by 
refined, elegant design and original colours, which support your classy image during 
sports activity, as well as in everyday use. The perfectly composed knitwear is bacte-
riostatic and anti-bacterial, which means it ensures freshness and protection against 
unpleasant smells.

PRESTIGE to kolekcja przygotowana z myślą o osobach uprawiających dyscypliny 
sportowe postrzegane jako elitarne, takie jak  tenis, squash, golf, czy polo. Cienka, 
dwuwarstwowa dzianina, specjalne strefy RIB i siatka zapewniają komfort termiczny, 
utrzymując odpowiednią temperaturę ciała. Dodatkowo bezszwowa konstrukcja i be-
zuciskowe ściągacze sprawiają, że jest to odzież wyjątkowo wygodna. Obok doskonałej 
dzianiny i perfekcyjnego wykonania cechą charakterystyczną  kolekcji PRESTIGE jest 
dopracowany, elegancki krój i niebanalne kolory, budujące prestiżowy image zarówno 
przy sportowej aktywności jak i przy codziennym użytku. Odpowiedni skład dzianiny 
sprawia, że jest ona bakteriostatyczna i antybakteryjna, dzięki czemu dłużej zachowuje 
świeżość oraz chroni przed nieprzyjemnym zapachem.
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+PRESTIGE
SS10920  

 
Koszulka męska polo PRESTIGE z krótkim rękawem
Men’s short sleeve polo PRESTIGE
Rozmiar/Size: M L XL XXL
Sezon/Season: Lato/Summer
Skład/Composition: 62% poliamid, 38% polipropylen

biały
white

niebieski
blue

czerwony
red

szary
grey

czarny
black

biały
white

niebieski
blue

czerwony
red

szary
grey

czarny
black

LS10620  

 
Koszulka męska polo PRESTIGE z długim rękawem
Men’s long sleeve polo PRESTIGE
Rozmiar/Size: M L XL XXL
Sezon/Season: Lato/Summer
Skład/Composition: 62% poliamid, 38% polipropylen
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ANDRZEJ RADZIKOWSKI
Wytrawny biegacz specjalizujący się w biegach ultra. Cechuje go wy-
trwałość, precyzja w realizacji planu treningowego i niespotykana 
motywacja. W 2016 roku został zwycięzcą legendarnego biegu ul-
tra - Spartathlonu. Po zajęciu 3. miejsca w greckim klasyku w 2014 
roku, tym razem nie dał szans rywalom na dystansie 245,3 km, który 
pokonał w 23 godziny 1 minutę i 13 sekund. Historyczne osiągnięcie 
poprzedził także innymi świetnymi wynikami, m.in. Mistrzostwem 
Polski w biegu 24-godzinnym w 2013 roku i dwa lata później drugim 
miejscem na węgierskim Ultrabalatonie. 

A seasoned ultramarathon runner characterised by exceptional per-
severance, precision in pursuing the training plan and incredible mo-
tivation. In 2014 he came third in the Greek Spartathlon, to become 
the absolute winner of this legendary ultramarathon in 2016, when 
his result on the 245.3 km distance was 23 hours 1 minute and 13 sec-
onds. This historical achievement was preceded by excellent perfor-
mance during other events – ha was the 2013 Polish Champion in a 
24-hour run and he came second in the 2015 Hungarian Ultrabalaton. 
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DRY
sport, praca fizyczna | indoor/outdoor
sport, physical work | indoor/outdoor

DRY clothing collection has been made in seamless technology from two-layered, 
breathable  knitted fabric of medium thickness. Internal layer drains the moisture 
to the outside, ensuring comfort even during intense effort. External layer performs 
thermal-insulating function, protects against cold air passing through to the inside and 
against natural loss of heat. In the areas of increased sweating, a net structure and ven-
tilation ducts aiding the transport of moisture have been used. The clothing has anti-al-
lergic and bacteriostatic properties. DRY collection is designed for all-year-round use. 
It’s  especially recommended for running, riding a bike and other outdoor activities in 
an interim period.

Odzież z kolekcji DRY została wykonana w technologii bezszwowej z dwuwarstwowej, 
oddychającej dzianiny o średniej grubości. Warstwa wewnętrzna odprowadza wilgoć 
na zewnątrz, zapewniając komfort nawet podczas intensywnego wysiłku. Warstwa ze-
wnętrzna pełni funkcję termoizolacyjną, chroni przed przenikaniem chłodnego powi-
etrza do wewnątrz oraz przed naturalną utratą ciepła. W strefach o wzmożonej potli-
wości zastosowano strukturę siatki  oraz kanały wentylacyjne wspomagające transport 
wilgoci. Odzież posiada właściwości antyalergiczne i bakteriostatyczne. Kolekcja DRY 
przeznaczona jest  do całorocznego użytkowania, polecana w szczególności do biega-
nia,  jazdy na rowerze oraz innych aktywności outdoorowych w okresie przejściowym.
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+DRY

grafit/limonka
graphite/lime

zielony/limonka
green/lime

grafit/czarny
graphite/black

czarny/amarant
black/amaranth

SS11970

SS11960

 

 

 

 

Koszulka męska DRY z krótkim rękawem
DRY men’s T-shirt

Koszulka damska DRY z krótkim rękawem
DRY women’s T-shirt

Rozmiar/Size: S M L XL XXL
Sezon/Season: Całoroczny/All Year-round use
Skład/Composition: 62% poliamid, 38% poliester

Rozmiar/Size: S M L XL 
Sezon/Season: Całoroczny/All Year-round use
Skład/Composition: 62% poliamid, 38% poliester
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DRY

grafit/limonka
graphite/lime

grafit/limonka
graphite/lime

zielony/limonka
green/lime

zielony/limonka
green/lime

grafit/czarny
graphite/black

grafit/czarny
graphite/black

czarny/amarant
black/amaranth

czarny/amarant
black/amaranth

LE11860LS13080

LE11850LS13070

  

  

  

 

 

Spodnie męskie DRY z długą nogawką
DRY men’s pants

Bluza męska DRY
DRY men’s sweatshirt

Spodnie damskie DRY z długą nogawką
DRY women’s pants

Bluza damska DRY
DRY women’s sweatshirt

Rozmiar/Size: S M L XL XXL
Sezon/Season: Całoroczny/All Year-round use
Skład/Composition: 60% poliamid, 38% poliester,
  2% elastan

Rozmiar/Size: S M L XL XXL
Sezon/Season: Całoroczny/All Year-round use
Skład/Composition: 62% poliamid, 38% poliester

Rozmiar/Size: S M L XL
Sezon/Season: Całoroczny/All Year-round use
Skład/Composition: 60% poliamid, 38% poliester,
  2% elastan

Rozmiar/Size: S M L XL
Sezon/Season: Całoroczny/All Year-round use
Skład/Composition: 62% poliamid, 38% poliester

+
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THERMO
sport, praca fizyczna | indoor/outdoor
sport, physical work | indoor/outdoor

THERMO clothing collection has been made in seamless technology from two-lay-
ered, breathable  knitted fabric of medium thickness. The products have unique ther-
mal-insulating properties that ensure the maintenance of optimal body temperature. 
They protect both against cooling down and overheating of the body. In the areas of 
increased sweating, a net structure has been used that aids the transport of moisture. 
The structure of knitwear marks body shape, whereas elastic and fitted material en-
sures the freedom of movements. Additionally, the clothing has anti-allergic and anti-
bacterial properties. THERMO collection will work ideally when doing sport in winter 
and during an interim period.  

Odzież z kolekcji THERMO została wykonana w technologii bezszwowej z dwuwarst-
wowej oddychającej dzianiny o średniej grubości. Produkty mają wyjątkowe cechy 
termoizolacyjne, dzięki czemu utrzymują optymalną temperaturę ciała. Chronią 
zarówno przed wyziębieniem, jaki i przegrzaniem organizmu. W strefach o wzmożonej 
potliwości zastosowano strukturę siatki  wspomagające transport wilgoci. Budowa  
dzianiny podkreśla rzeźbę ciała, a elastyczny i dopasowany materiał zapewnia swo-
bodę ruchów. Dodatkowo odzież posiada właściwości antyalergiczne i antybakteryjne.  
Kolekcja THERMO idealnie sprawdzi się podczas uprawiania sportu w okresie zi-
mowym oraz przejściowym. 
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The best yarns used in BRUBECK clothing have extra features which distinguish 
them from other products available on the market. 

NILIT INNERGY is a yarn containing natural mineral addition which chang-
es the natural human heat energy into deep infrared radiation. It returns its 
heat energy to the skin and that brings the sense of deep, delicate warmth. 
This is not just a subjective sense of a person wearing clothing made of NILIT 
HEAT yarn. Exceptional knitwear features energize the body and, moreover, 
enhance the appearance of skin with cellulite, boost muscle flexibility and sup-
port regeneration after intensive physical effort. 

+THERMO

Filiżanka espresso, po którą sięgamy w chłodny, ponury dzień, pobudza nas 
do działania dzięki swojemu aromatowi i głębi smaku. Ziarna kawy mają w 
sobie jednak większe bogactwo i szersze możliwości zastosowania. 

NILIT HEAT to termoaktywna przędza stworzona po to, by wykorzystać nat-
uralne właściwości wypalanych ziaren kawy.  To wyjątkowa przędza, która 
przechwytuje i chroni naturalną ciepłotę ciała, pobudzając do działania i po-
magając zachować w ciele jak najwięcej ciepła o optymalnej temperaturze.  
Włókna przędzy NILIT HEAT są tworzone z węgla kawowego o naturalnych 
właściwościach izolacyjnych, dzięki czemu gromadzą w sobie wydzielane 
ciepło i utrzymują je nawet  w niskich temperaturach. Sposób ich pozyskiwa-
nia sprawia, że cały proces produkcji jest przyjazny dla środowiska, bowiem w 
znacznym stopniu wykorzystuje węgiel kawowy otrzymywany z łupin ziaren 
kawy. 

Przędza NILIT HEAT oferuje doskonałe właściwości antybakteryjne oraz 
poczucie efektu odświeżenia, minimalizuje potliwość  i przynosi nam przyjem-
ność komfortowego użytkowania. 

Najlepsze przędze, z których powstają produkty BRUBECK posiadają do-
datkowe właściwości, wyróżniające je spośród wielu innych dostępnych 
na rynku. 

NILIT INNERGY to przędza z wbudowanym, naturalnie występującym dodat-
kiem mineralnym, który zmienia naturalną energię cieplną ludzkiego ciała w 
głębokie promienie podczerwone. Następnie oddaje ich cieplną energię do 
skóry, dzięki czemu powstaje uczucie głębokiego, delikatnego ciepła. To nie 
tylko subiektywne odczucie użytkownika odzieży powstałej z przędzy NILIT 
HEAT. Niespotykane właściwości dzianiny pobudzają ciało, ponadto pomagają 
poprawić wygląd skóry dotkniętej cellulitem, podnoszą poziom elastyczności 
mięśni oraz wspierają ich regenerację po intensywnym wysiłku fizycznym.

 A cup of espresso for which we reach on a cool, gloomy day stimulates us to act 
with its aroma and flavor. Yet, coffee beans have much more to offer. 

NILIT HEAT is a thermoactive yarn created to benefit from the natural char-
acteristics of roasted coffee beans. It is a special yarn which retains and pre-
serves the natural body heat, energizes and helps maintain the optimum level 
of body heat. 
NILIT HEAT yarn fibers are made from carbon made from coffee grounds, hav-
ing natural insulation properties, thanks to which heat is retained even in case 
of low temperature. The production process is environmentally friendly, as it 
is mostly based on extracting carbon from coffee beans.  

NILIT HEAT yarn offers excellent antimicrobial properties and the sense of 
freshness. They minimize perspiration and give a feeling of  comfort. 
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THERMO

granatowy
navy blue

kobaltowy
cobalt

khaki
khaki

śliwkowy
plum

grafitowy
graphite

malinowy
raspberry

czarny
black

czarny
black

LE11840

LE11870

  

 

 

 

Spodnie męskie THERMO z długą nogawką
THERMO men’s pants

Spodnie damskie THERMO z długą nogawką
THERMO women’s pants

Rozmiar/Size: S M L XL XXL
Sezon/Season: Zima,Wiosna,Jesień / Winter, Spring, Autumn
Skład/Composition: 63% poliamid, 35% polipropylen,
  2% elastan

Rozmiar/Size: XS S M L XL
Sezon/Season: Zima,Wiosna,Jesień / Winter, Spring, Autumn
Skład/Composition: 63% poliamid, 35% polipropylen,
  2% elastan

+

granatowy
navy blue

khaki
khaki

grafitowy
graphite

czarny
black

LS13040  

 

 

Bluza męska THERMO
THERMO men’s sweatshirt
Rozmiar/Size: S M L XL XXL
Sezon/Season: Zima,Wiosna,Jesień / Winter, Spring, Autumn
Skład/Composition: 63% poliamid, 35% polipropylen,
  2% elastan

kobaltowy
cobalt

śliwkowy
plum

malinowy
raspberry

czarny
black

LS13100  
Bluza damska THERMO
THERMO women’s sweatshirt
Rozmiar/Size: XS S M L XL
Sezon/Season: Zima,Wiosna,Jesień / Winter, Spring, Autumn
Skład/Composition: 63% poliamid, 35% polipropylen,
  2% elastan
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+THERMO
JUNIOR

niebieski
blue

niebieski
blue

rubinowy
ruby

rubinowy
ruby

zielony
green

zielony
green

błękitny
light blue

błękitny 
light blue

LE12100LS13660

LE12110LS13670

   

  

  

 

 

Spodnie chłopięce THERMO
THERMO boy’s pants

Bluza chłopięca THERMO
THERMO boy’s sweatshirt

Spodnie dziewczęce THERMO
THERMO girl’s pants

Bluza dziewczęca THERMO
THERMO girl’s sweatshirt

Rozmiar/Size: 92/98, 104/110, 116/122
Sezon/Season: Zima,Wiosna,Jesień / Winter, Spring, Autumn
Skład/Composition: 52% poliamid, 45% polipropylen,
  3% elastan

Rozmiar/Size: 92/98, 104/110, 116/122
Sezon/Season: Zima,Wiosna,Jesień / Winter, Spring, Autumn
Skład/Composition: 52% poliamid, 45% polipropylen,
  3% elastan

Rozmiar/Size: 92/98, 104/110, 116/122
Sezon/Season: Zima,Wiosna,Jesień / Winter, Spring, Autumn
Skład/Composition: 52% poliamid, 45% polipropylen,
  3% elastan

Rozmiar/Size: 92/98, 104/110, 116/122
Sezon/Season: Zima,Wiosna,Jesień / Winter, Spring, Autumn
Skład/Composition: 52% poliamid, 45% polipropylen,
  3% elastan
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THERMO
JUNIOR

granatowy
navy blue

granatowy
navy blue

malinowy
raspberry

malinowy
raspberry

grafitowy
graphite

grafitowy
graphite

kobaltowy
cobalt

kobaltowy
cobalt

LE12080LS13640

LE12090LS13650

   

  

  

 

 

Spodnie junior męskie THERMO
THERMO men’s junior pants

Bluza junior męska THERMO
THERMO men’s junior sweatshirt

Spodnie junior damskie THERMO
THERMO women’s junior pants

Bluza junior damska THERMO
THERMO women’s junior sweatshirt

Rozmiar/Size: 128/134, 140/146, 152/158
Sezon/Season: Zima,Wiosna,Jesień / Winter, Spring, Autumn
Skład/Composition: 56% poliamid, 40% polipropylen,
  4% elastan

Rozmiar/Size: 128/134, 140/146, 152/158
Sezon/Season: Zima,Wiosna,Jesień / Winter, Spring, Autumn
Skład/Composition: 56% poliamid, 40% polipropylen,
  4% elastan

Rozmiar/Size: 128/134, 140/146, 152/158
Sezon/Season: Zima,Wiosna,Jesień / Winter, Spring, Autumn
Skład/Composition: 56% poliamid, 40% polipropylen,
  4% elastan

Rozmiar/Size: 128/134, 140/146, 152/158
Sezon/Season: Zima,Wiosna,Jesień / Winter, Spring, Autumn
Skład/Composition: 56% poliamid, 40% polipropylen,
  4% elastan

+
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EXTREME WOOL
sport, praca fizyczna | indoor/outdoor
sport, physical work | indoor/outdoor

EXTREME WOOL - the warmest woollen underwear by BRUBECK. It was made of 
the finest quality merino wool fibres. The assets of the underwear will be particularly 
significant for those who are active and prone to suffer from low temperatures. Two 
layers and seamless design result in exceptional thermoregulation qualities which pro-
tect body from cold or overheating. Due to high wool elasticity the underwear doesn’t 
crease or distort. At the same time, it perfectly fits the body, so you are free to choose 
further layers of your outfit. Thanks to their antiallergenic and bacteriostatic qualities 
the products don’t prompt allergies or irritation and minimize odours.

EXTREME WOOL - to najcieplejsza bielizna wełniana w ofercie marki Brubeck. Zos-
tała wykonana z najwyższej jakości włókien z futra owiec merynosów. Zalety odzieży 
docenią szczególnie osoby aktywne, narażone na niskie temperatury. Zastosowanie 
dwuwarstwowej i bezszwowej konstrukcji  pozwoliło uzyskać wyjątkowe właściwości 
termoregulacyjne, które skutecznie chronią organizm przed wyziębieniem i przegrza-
niem. Duża elastyczność wełny sprawia, że bielizna nie gniecie się i nie wypycha. Ideal-
nie dopasowuje się do ciała, dając dużą swobodę w doborze kolejnych warstw odzieży. 
Produkty posiadają właściwości antyalergiczne – nie powodują uczuleń i podrażnień, 
oraz bakteriostatyczne – minimalizują ryzyko powstawania nieprzyjemnych zapachów. 
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+EXTREME 
WOOL

granatowy
navy blue

granatowy
navy blue

bordowy
burgundy

bordowy
burgundy

czarny
black

czarny
black

czarny
black

czarny
black

LE11120LS11920

LE11130LS11930

  

  

  

 

 

Spodnie męskie EXTREME WOOL
EXTREME WOOL men’s pants

Bluza męska EXTREME WOOL
EXTREME WOOL men’s sweatshirt

Spodnie damskie EXTREME WOOL
EXTREME WOOL women’s pants

Bluza damska EXTREME WOOL
EXTREME WOOL women’s sweatshirt

Rozmiar/Size: M L XL XXL
Sezon/Season: Zima/Winter
Skład/Composition: 78% merino, 21% poliamid, 1% elastan

Rozmiar/Size: M L XL XXL
Sezon/Season: Zima/Winter
Skład/Composition: 78% merino, 21% poliamid, 1% elastan

Rozmiar/Size: S M L XL
Sezon/Season: Zima/Winter
Skład/Composition: 78% merino, 21% poliamid, 1% elastan

Rozmiar/Size: S M L XL
Sezon/Season: Zima/Winter
Skład/Composition: 78% merino, 21% poliamid, 1% elastan
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EXTREME
WOOL

+

TOMASZ SIKORA
Legenda polskich sportów zimowych i najlepszy polski biathlonista w his-
torii. Multimedalista Mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy i Mistrzostw 
Świata oraz srebrny medalista zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006 z Tu-
rynu. Od 2015 r. także trener biathlonowej reprezentacji Polski. Imponu-
jąca kariera sportowa i niebagatelne doświadczenie zebrane podczas jej 
trwania sprawiają, że Tomasz Sikora jest niezastąpionym źródłem wiedzy 
dotyczącej potrzeb profesjonalnych sportowców startujących w zi-
mowych warunkach. BRUBECK dostarcza swoje produkty także polskiej 
kadrze narodowej biathlonu jako Oficjalny Partner Techniczny Polskiego 
Związku Biathlonu. 

A legend of Polish winter sports and the best Polish biathlete in history. 
He has won multiple medals at Polish, European and World’s Champion-
ships and a silver medal at the 2006 Olympics in Turin. Since 2015 he has 
also been the coach of Polish national biathlon team. His impressive sport 
career and extensive experience make Tomasz Sikora an expert when it 
comes to the needs of professional winter athletes. BRUBECK supplies 
Polish national biathlon team with its products and is the Official Techni-
cal Partner of the Polish Biathlon Association. 
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ACCESSORIES
sport, praca fizyczna | indoor/outdoor
sport, physical work | indoor/outdoor

The ACCESSORIES collection includes all complementary elements which ensure 
thermal comfort. Its  main part are baselayer tops and underwear. Made of seamless, 
thin knitwear which enables the skin to breathe, they are ideal for the summertime or 
as the first layer on cooler days. Hats, neck gaiters and balaclavas made of merino wool 
knitwear perfectly protect the head and face from cold. The ACCESSORIES collection 
also includes thermoactive gloves for outdoor activities on colder days, which will also 
be useful on a daily basis in winter. 

W kolekcji ACCESSORIES znaleźć można wszystkie elementy uzupełniające, pozwa-
lające utrzymać komfort termiczny ciała. Podstawowym elementem tej kolekcji są ko-
szulki i bielizna typu baselayer. Wykonane w technologii bezszwowej, z cienkiej, oddy-
chającej dzianiny doskonale sprawdzają się w lecie, lub jako pierwsza warstwa odzieży 
przy ubiorze warstwowym w chłodniejsze dni. Czapki, kominy  i kominiarki wykonane 
z dzianiny na bazie wełny z merynosów doskonale ochronią przed chłodem głowę i 
twarz. W kolekcji ACCESORIES znaleźć można również termoaktywne rękawiczki, 
idealne do prowadzenia aktywności outdoorowej w chłodne dni, doskonale nadające 
się również do codziennego używania w zimie.
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+ACCESSORIES

czarny
black

grafitowy
graphite

czarny
black

grafitowy
graphite

BE10040

HI10110

LB10190

BX10970

 

 

 

 

 

 

 

 

Slipy męskie Base Layer
Base Layer men’s briefs

Majtki damskie Base Layer
Base Layer women’s briefs

Bokserki męskie 3D Base Layer PRO
3D Base Layer PRO men’s boxer shorts

Bokserki damskie 3D Base Layer PRO
3D Base Layer PRO women’s boxer shorts

Rozmiar/Size: S M L XL XXL
Sezon/Season: Całoroczny/All Year-round use
Skład/Composition: 53% poliamid, 43% polipropylen
  4% elastan

Rozmiar/Size: S M L XL
Sezon/Season: Całoroczny/All Year-round use
Skład/Composition: 53% poliamid, 43% polipropylen
  4% elastan

Rozmiar/Size: S M L XL XXL
Sezon/Season: Lato/Summer
Skład/Composition: 57% poliamid, 40% polipropylen
  3% elastan

Rozmiar/Size: S M L XL 
Sezon/Season: Lato/Summer
Skład/Composition: 57% poliamid, 40% polipropylen
  3% elastan
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grafitowy
graphite

grafitowy
graphite

BX11160

BX11150

 

 

 

 

Bokserki męskie Base Layer
Base Layer men’s boxer shorts

Bokserki damskie Base Layer
Base Layer women’s boxer shorts

Rozmiar/Size: S M L XL XXL
Sezon/Season: Całoroczny/All Year-round use
Skład/Composition: 53% poliamid, 43% polipropylen
  4% elastan

Rozmiar/Size: S M L XL
Sezon/Season: Całoroczny/All Year-round use
Skład/Composition: 53% poliamid, 43% polipropylen
  4% elastan

ACCESSORIES+

biały
white

biały
white

grafitowy
graphite

grafitowy
graphite

SL10100

SS10540  

 

 

Koszulka Base Layer bez rękawów unisex
Unisex Base Layer sleeveless shirt

Koszulka Base Layer z krótkim rękawem unisex
Unisex Base Layer T-shirt

Rozmiar/Size: S M L XL XXL
Sezon/Season: Całoroczny/All Year-round use
Skład/Composition: 70% poliamid, 30% polipropylen

Rozmiar/Size: S M L XL XXL
Sezon/Season: Całoroczny/All Year-round use
Skład/Composition: 70% poliamid, 30% polipropylen

N
O

W
O

ŚĆ
 2

01
7

N
O

W
O

ŚĆ
 2

01
7



94

+ACCESSORIES

biały
white

grafitowy
graphite

czarny
black

LS10850

GE10010  

 

 

Koszulka Base Layer z długim rękawem unisex
Unisex Base Layer long sleeve shirt

Rękawiczki termoaktywne
Universal thermoactive gloves

Rozmiar/Size: S M L XL XXL
Sezon/Season:Całoroczny/All Year-round use
Skład/Composition: 70% poliamid, 30% polipropylen

Rozmiar/Size: XS S/M L/XL
Sezon/Season: Zima,Wiosna,Jesień / Winter, Spring, Autumn
Skład/Composition: 42% poliamid, 40% polipropylen  
  18% elastan

czarny
black

czarny
black

HM10020A

HM10080

 

 

 

 

Czapka treningowa unisex
Unisex active hat

Czapka wełniana unisex
Unisex Merino Wool hat

Rozmiar/Size: S/M L/XL
Sezon/Season: Całoroczny/All Year-round use
Skład/Composition: 62% poliamid, 36% polipropylen
  2% elastan

Rozmiar/Size: XS S/M L/XL XXL
Sezon/Season: Zima,Wiosna,Jesień / Winter, Spring, Autumn
Skład/Composition: 61% merino, 37% poliamid,
  2% elastan
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ACCESSORIES+

zielony
green

niebieski
blue

czarny
black

KM10370 

 
Kominiarka unisex wełniana
Unisex wool balaclava
Rozmiar/Size: S/M L/XL
Sezon/Season: Zima,Wiosna,Jesień / Winter, Spring
Skład/Composition: 41% merino, 56% poliamid,
  2% elastan, 1% polipropylen

biały
white

czarny
black

KM00010A 
 

Kominiarka unisex Athletic
Unisex balaclava Athletic
Rozmiar/Size: XS S/M L/XL
Sezon/Season: Całoroczny/All Year-round use
Skład/Composition: 62% poliamid, 36% polipropylen
  2% elastan

neonowy zielony
neon green

zielony
green

błękitny
light blue

niebieski
blue

czarny
black

czarny
black

KM10350

KM10360

 

 

 

 

Komin unisex Athletic
Unisex neck gaiter Athletic

Komin unisex wełniany
Unisex wool neck gaiter

Rozmiar/Size: S/M L/XL
Sezon/Season: Całoroczny/All Year-round use
Skład/Composition: 92% poliamid,  8% elastan

Rozmiar/Size: L/XL
Sezon/Season: Zima,Wiosna,Jesień / Winter, Spring, Autumn
Skład/Composition: 54% merino, 41% poliamid,
  5% elastan
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+ACCESSORIES

Skarpety kompresyjne to idealne rozwiązanie dla biegaczy na długie dystanse. 
Doskonałe dopasowanie  do anatomicznego kształtu stopy i nogi oraz strefy 
kompresyjne rozmieszczone wzdłuż całej konstrukcji produktu sprawiają, 
że komfort biegacza zyskuje wyższy poziom. 

Umiarkowany stopień kompresji pozwala zapobiegać lekkim dolegliwościom 
nóg i zmniejsza ryzyko kontuzji dzięki stabilizacji mięśni i stawów podczas wz-
możonej aktywności. Strefy kompresyjne pomagają również w usprawnieniu 
krążenia, co przekłada się na lepsze ukrwienie kończyn i poprawę wydolności 
podczas wysiłku fizycznego. Dodatkową zaletą skarpet kompresyjnych jest ich 
skuteczność we wspomaganiu regeneracji organizmu oraz poprawie drobnych 
defektów estetycznych nóg.

Skarpety BRUBECK to uniwersalne i wielofunkcyjne produkty, które sprawdzą 
się podczas całorocznego użytku. W zależności od aktywności, do której zos-
tały przeznaczone powstały z mieszanek szlachetnej bawełny lub doskonałej 
wełny z włóknami funkcyjnymi.

Zastosowanie dwuwarstwowej, oddychającej dzianiny oraz struktury siatki 
w miejscach o wzmożonej potliwości i kanałów wentylacyjnych wspomaga 
termoregulację. Wewnętrzne wykończenie frotte chroni przed otarciami i 
urazami, specjalna konstrukcja wokół kostki oraz wzdłuż stopy, a także dodat-
kowe wzmocnienia w postaci bezuciskowych ściągaczy utrzymują skarpety 
we właściwej pozycji i zmniejszają ryzyko kontuzji. Konstrukcja skarpet uw-
zględnia różnice w budowie anatomicznej prawej i lewej stopy, aby wszystkie 
wymienione funkcje były jeszcze bardziej efektywne. Poza wysokimi walorami 
użytkowymi, skarpety BRUBECK mają również właściwości higieniczne - są 
antyalergiczne i bakteriostatyczne.

Compression socks are an ideal solution for long distance runs. Anatomical fi t
to perfectly hug your feet and calves and multiple compression zones add extra
comfort to every runner.

Moderate compression prevents mild problems with legs and lowers the risk 
of injury by stabilizing muscles, joints and the Achilles tendon during intensive 
effort. Moreover, compression zones support blood circulation for increased 
blood fl ow in your legs and improve performance during physical effort. To 
make it even better, compression socks assist swift recoveryand prevent leg 
fatigue.

BRUBECK socks are universal, multi-function products that can be used all year 
round. Depending on their purpose, they are made of fine cotton blends or ex-
cellent wool with the addition of functional fibres.

Thanks to two-layer knitwear and incorporation of ventilation channels and 
mesh panels in excessive perspiration zones, BRUBECK products have ther-
moregulatory properties. The inside terry layer prevents rubbing and inju-
ries, whereas special construction around the ankle and the extra support of 
non-binding cuffs keep the socks in place and lower the risk of injury. For even 
better performance, each sock has a special anatomic design to perfectly fit 
your right and left foot. BRUBECK socks are not only very functional – they are 
also antiallergenic and bacteriostatic.
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ACCESSORIES+

czarny
black

BRU003  

 
Skarpety kompresyjne unisex
Unisex compression socks
Rozmiar/Size: 39-41 42-44 45-47
Sezon/Season: Lato,Wiosna,Jesień / Summer, Spring, Autumn
Skład/Composition: 63% poliamid, 29% polipropylen, 8% elastan

biały
white

czarny
black

BRU002/M 
 

Skarpety męskie Running Light
Running Light men’s socks
Rozmiar/Size: 39-41 42-44 45-47
Sezon/Season: Lato,Wiosna,Jesień / Summer, Spring, Autumn
Skład/Composition: 57% bawełna, 17% polipropylen z jonami srebra,  
  19% poliester, 5% poliamid, 2% elastan

biały
white

BRU002/W 
 

Skarpety męskie Running Light
Running Light women’s socks
Rozmiar/Size: 36-38 39-41
Sezon/Season: Lato,Wiosna,Jesień / Summer, Spring, Autumn
Skład/Composition: 57% bawełna, 17% polipropylen z jonami srebra,  
  19% poliester, 5% poliamid, 2% elastan

grafitowy
graphite

BMB001
 

Skarpety unisex Biker’s Rideout
Unisex Biker’s Rideout  socks
Rozmiar/Size: 36-38 39-41 42-44
Sezon/Season: Lato,Wiosna,Jesień / Summer, Spring, Autumn
Skład/Composition: 26% bawełna, 15% aramid, 38% poliester, 
  10% polipropylen, 4% poliamid, 2% elastan
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grafitowy
graphite

BMU001/M 
 

Skarpety męskie Multifunctional
Men’s Multifunctional socks
Rozmiar/Size: 39-41 42-44 45-47
Sezon/Season: Całoroczny/All Year-round use
Skład/Composition: 46% bawełna, 20% polipropylen z jonami srebra,  
  19% poliester, 6% polipropylen,   
  6% poliamid, 3% elastan

+ACCESSORIES

czarny
black

szary
grey

BBI002/M

BBI002/W 

 

 

Skarpety męskie Biking Dynamic
Men’s Biking Force socks

Skarpety damskie Biking Dynamic
Women’s Biking Force socks

Rozmiar/Size: 39-41 42-44 45-47
Sezon/Season: Lato,Wiosna,Jesień / Summer, Spring, Autumn
Skład/Composition: 45% bawełna, 21% polipropylen z jonami srebra,  
  14% poliester, 12% poliamid,    
  4% polipropylen, 4% elastan

Rozmiar/Size: 36-38 39-41
Sezon/Season: Lato,Wiosna,Jesień / Summer, Spring, Autumn
Skład/Composition: 45% bawełna, 21% polipropylen z jonami srebra,  
  14% poliester, 12% poliamid,    
  4% polipropylen, 4% elastan

jasnoszary
light grey

BMU001/W
 

Skarpety damskie Multifunctional
Women’s Multifunctional socks
Rozmiar/Size: 36-38 39-41
Sezon/Season: Całoroczny/All Year-round use
Skład/Composition: 46% bawełna, 20% polipropylen z jonami srebra,  
  19% poliester, 6% polipropylen,   
  6% poliamid, 3% elastan
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ACCESSORIES+

grafitowy-niebieski
graphite-blue

BTR002/M
 

Skarpety męskie Trekking Light
Trekking Light men’s socks
Rozmiar/Size: 39-41 42-44 45-47
Sezon/Season: Lato,Wiosna,Jesień / Summer, Spring, Autumn
Skład/Composition: 56% wełna, 18% polipropylen z jonami srebra,  
  4% polipropylen, 20% poliamid, 2% elastan

BTR002/W 
 

Skarpety damskie Trekking Light
Trekking Light women’s socks
Rozmiar/Size: 36-38 39-41
Sezon/Season: Lato,Wiosna,Jesień / Summer, Spring, Autumn
Skład/Composition: 56% wełna, 18% polipropylen z jonami srebra,  
  4% polipropylen, 20% poliamid, 2% elastan

grafitowy-czerwony
graphite-red

grafitowy-turkusowy
graphite-turquise

brązowy-szary
brown-grey

grafitowy
graphite

BSK001/M
 

Skarpety męskie Ski Force
Ski Force men’s socks
Rozmiar/Size: 39-41 42-44 45-47
Sezon/Season: Zima/Winter
Skład/Composition: 60% wełna, 22% polipropylen z jonami srebra,  
  11% polipropylen, 5% poliamid, 2% elastan

cappuccino
cappuccino

BSK001/W 
 

Skarpety damskie Ski Force
Ski Force women’s socks
Rozmiar/Size: 36-38 39-41
Sezon/Season: Zima/Winter
Skład/Composition: 60% wełna, 22% polipropylen z jonami srebra,  
  11% polipropylen, 5% poliamid, 2% elastan
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szary
grey

BSK001/J 
 

Skarpety junior Ski Force
Ski Force junior socks
Rozmiar/Size: 30-32 33-35
Sezon/Season: Zima/Winter
Skład/Composition: 60% wełna, 22% polipropylen z jonami srebra,  
  11% polipropylen, 5% poliamid, 2% elastan

szary
grey

BSN002/J 
 

Skarpety junior Snow Force Light
Snow Force Light junior socks
Rozmiar/Size: 30-32 33-35
Sezon/Season: Zima/Winter
Skład/Composition: 61% wełna, 13% polipropylen z jonami srebra,  
  2% polipropylen, 2% elastan

szary
grey

BSN002/M 
 

Skarpety męskie Snow Force Light
Snow Force Light men’s socks
Rozmiar/Size: 39-41 42-44 45-47
Sezon/Season: Zima/Winter
Skład/Composition: 61% wełna, 13% polipropylen z jonami srebra,  
  2% polipropylen, 2% elastan

szary
grey

BSN002/W 
 

Skarpety damskie Snow Force Light
Snow Force Light women’s socks
Rozmiar/Size: 36-38 39-41
Sezon/Season: Zima/Winter
Skład/Composition: 61% wełna, 13% polipropylen z jonami srebra,  
  2% polipropylen, 2% elastan
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PROTECT
sport, praca fizyczna | indoor/outdoor
sport, physical work | indoor/outdoor

Certified fire-resistant and antistatic thermo-active PROTECT underwear has been 
designed for those who work  in specific, hard and unfriendly conditions. It guarantees 
comfort and protection during physical work of any  intensity.
Underwear garments, a balaclava and a beanie are all made of breathable, seamless, 
double-layered knitwear. Its hydrophobic polyester inner layer perfectly wicks mois-
ture and heat to the hydrophilic polyamide outer layer, thanks to which your organism 
is very well protected against overheating or cold. A combination of strong  polyester fi-
bres with flexible polyamide ensures perfect body fit, but also pill and wear resistance. 
PROTECT  garments provide very good protection against abrasion and unfavourable 
external factors. The knitwear used  in them is bacteriostatic.

Odzież termoaktywna z linii PROTECT została stworzona dla osób pracujących w 
trudnych i nieprzyjaznych warunkach.  Gwarantuje ochronę i komfort w trakcie pracy 
fizycznej, niezależnie od stopnia wysiłku.
Bielizna, kominiarka i czapka zostały wykonane w technologii bezszwowej, z dwuwarst-
wowej, oddychającej dzianiny. Wewnętrzna warstwa, wykonana z hydrofobowego po-
liestru odprowadza wilgoć i ciepło  do zewnętrznej, hydrofilowej warstwy, wykonanej 
z poliamidu. Dzięki temu organizm jest doskonale  chroniony przed przegrzaniem czy 
wyziębieniem. Połączenie mocnych włókien poliestrowych z rozciągliwym poliamidem 
zapewnia idealne dopasowanie do ciała oraz wysoki poziom odporności dzianiny  na 
ścieranie i mechacenie. Odzież zapewnia skuteczną ochronę przed otarciami i nie-
korzystnymi  czynnikami zewnętrznymi. Dodatkowo dzianina ma właściwości bakte-
riostatyczne.

Potwierdzone znakiem CE (zgodność z EC Directive 89/686/EEC).
Potwierdzone deklaracją zgodności Nr. 11/B/2016. 

Confirmed by the CE marking (compliance with EC Directive 89/686 / EEC). 
Certificate of conformity no. 11/B/2016.

PR
O
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CT
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grafit/czarny
graphite/black

grafit/czarny
graphite/black

LS11290A

LE10690A

 

 

 

 

Bluza PROTECT
PROTECT sweatshirt

Spodnie PROTECT
PROTECT trousers

Rozmiar/Size: S M L XL XXL XXXL
Sezon/Season: Całoroczny/All Year-round use
Skład/Composition: 55% poliamid,  45% poliester

Rozmiar/Size: S M L XL XXL XXXL
Sezon/Season: Całoroczny/All Year-round use
Skład/Composition: 54% poliamid, 44% poliester, 2% elastan
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grafit/czarny
graphite/black

SS12420  

 
T-shirt PROTECT
PROTECT T-shirt
Rozmiar/Size: S M L XL XXL XXXL
Sezon/Season: Całoroczny/All Year-round use
Skład/Composition: 55% poliamid,  45% poliester

PROTECT

czarny
black

czarny
black

czarny
black

BHP001

KM10270HM10040

 

  

 

 

 

Skarpety termoaktywne PROTECT
PROTECT thermoactive socks

Kominiarka PROTECT 
PROTECT balaclava

Czapka PROTECT
PROTECT hat

Rozmiar/Size: 39-41 42-44 45-47
Sezon/Season: Całoroczny/All Year-round use
Skład/Composition: 46% poliester, 25% polipropylen,
  19% bawełna, 7% poliamid, 3% elastan

Rozmiar/Size: S/M L/XL
Sezon/Season: Całoroczny/All Year-round use
Skład/Composition: 71% poliamid, 29% poliester

Rozmiar/Size: S/M L/XL
Sezon/Season: Całoroczny/All Year-round use
Skład/Composition: 56% poliamid, 40% polipropylen,
  4% elastan
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PROTECT
praca w skrajnych warunkach, sporty wyczynowe | outdoor
work in difficult conditions, extreme sports | outdoor

CE Certified FIRE-RESISTANT and ANTISTATIC thermo-active underwear from the 
BRUBECK PROTECT line is designed for people working in hard, hazardous conditions. 
In addition to all the functions of the thermo-active baselayer, this product range also 
offers an extra level of professional protection.  
This specialist protective underwear is designed  to give workers in environments 
where there is an added risk of exposure to flames or static discharge, the extra pro-
tection they deserve. 

Certyfikowana trudnopalna i antystatyczna bielizna termoaktywna z linii PROTECT 
została stworzona dla osób pracujących w specyficznych, trudnych i nieprzyjaznych 
warunkach. Gwarantuje ochronę i komfort w trakcie pracy fizycznej, niezależnie od 
stopnia wysiłku. Wykonana w technologii bezszwowej z dwuwarstwowej oddycha-
jącej dzianiny, zapewnia skuteczną ochronę przed otarciami i niekorzystnymi czyn-
nikami zewnętrznymi. Idealnie dopasowuje się do ciała, gwarantując swobodę ruchów, 
a dwuwarstwowa konstrukcja i struktura siatki (w miejscach o wzmożonej potliwości) 
umożliwiają szybki transport wilgoci od ciała, co zapewnia wysoki komfort termiczny.  
Bielizna PROTECT jest bardzo trwała a także odporna na ścieranie i mechacenie.   
W ramach BHP zalecana jest dla pracowników różnych gałęzi przemysłu, w których 
występują wysokie temperatury, oraz tam gdzie dochodzi do wyładowań elektrostaty-
cznych.

Potwierdzone znakiem CE (zgodność z EC Directive 89/686/EEC).
Potwierdzone certyfikatami zgodności Nr. EC57303-03; EC57303-04; EC57303-05 

Confirmed by the CE marking (compliance with EC Directive 89/686 / EEC). 
Certificates of conformity no. EC57303-03; EC57303-04; EC57303-05 

Produced by BRUBECK®
with PROTAL® partnership
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Skóra
Skin

Termoizolacja ciała
Body thermo-isulating

Odprowadzanie potu na zewnątrz
Releasing sweat outside

Utrzymywanie naturalnej ciepłoty ciała
Keeping the natural body temperature

Zapobieganie tworzeniu ładunków elektrycznych
Preventing from creating electric charge

Inside layer
Warstwa wewnętrzna

Outside layer
Warstwa zewnętrzna

szary
grey

KM10230 

 
Kominiarka
Balaclava
Rozmiar/Size: S/M L/XL
Sezon/Season: Całoroczny/All Year-round use
Skład/Composition: 54% modakryl, 27% bawełna,
  17% poliamid, 2%włókno antystatyczne

EN ISO 11612:2008 A1 B1 C1EN 1149-5:2008 (EN 1149-3)
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PROTECT

szary
grey

szary
grey

szary
grey

szary
grey

LS11780KM10220

LE11050SS10980

  

  

  

  

Bluza PROTECT
PROTECT sweatshirt

Komin
Neck gaiter

Spodnie PROTECT
PROTECT trousers

Koszulka PROTECT 
PROTECT T-shirt

Rozmiar/Size: S M L XL XXL XXXL
Sezon/Season: Całoroczny/All Year-round use
Skład/Composition: 52% modakryl, 26% bawełna,
  19% poliamid, 1% elastan,
  2%włókno antystatyczne

Rozmiar/Size: S/M L/XL
Sezon/Season: Całoroczny/All Year-round use
Skład/Composition: 52% modakryl, 26% bawełna,
  19% poliamid, 1% elastan,
  2%włókno antystatyczne

Rozmiar/Size: S M L XL XXL XXXL
Sezon/Season: Całoroczny/All Year-round use
Skład/Composition: 52% modakryl, 26% bawełna,
  19% poliamid, 1% elastan,
  2%włókno antystatyczne

Rozmiar/Size: S M L XL XXL XXXL
Sezon/Season: Całoroczny/All Year-round use
Skład/Composition: 52% modakryl, 26% bawełna,
  19% poliamid, 1% elastan,
  2%włókno antystatyczne

+

EN ISO 11612:2008 A1 B1 C1EN 1149-5:2008 (EN 1149-3) EN ISO 11612:2008 A1 B1 C1EN 1149-5:2008 (EN 1149-3)

EN ISO 11612:2008 A1 B1 C1EN 1149-5:2008 (EN 1149-3) EN ISO 11612:2008 A1 B1 C1EN 1149-5:2008 (EN 1149-3)
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Producent:

Filati Mirosław Kubiak Spółka Jawna

98-220 Zduńska Wola
Opiesin 60

NIP 8291709433

REGON 100617306

www.brubeck.pl

brubeck@brubeck.pl

+48 824 44 00


