
ANTYSTAT WINTER
ANTYSTAT WINTER, zimowa wersja popularnej kolekcji ANTYSTAT 
PETROLEUM proponuje ubrania, które zachowują właściwości ochronne 
kolekcji letniej, przy jednoczesnym zapewnieniu ciepła i komfortu pracy. 

Bluza

  ■ Bluza wyposażona jest w przepikowaną ocieplinę (200 g/m²).

  ■ Zapinana jest na zamek przykryty plisą zapinaną na kryte napy.

  ■ Wyposażona jest w odpinany kaptur i praktyczne kieszenie: dwie kieszenie
przykryte patkami zapinanymi na napy oraz kieszeń wewnętrzną zapinaną 
na rzep.

  ■ Produkt jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego 
prawodawstwa harmonizacyjnego: z Rozporządzeniem (UE) 2016/425 
oraz spełnia wymagania norm: EN ISO 13688 i EN 1149-5.
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Informacje techniczne: bluza

Materiał

Kolory niebieski,szary, czerwony, granat

Rozmiary S, M, L, XL, XXL, XXXL

Kod zamówienia

*proszę wstawić rozmiar w miejscu XXXX

** BO=Wersja standardowa, BOT=Wersja z dodatkowymi opcjami

65% poliester, 34% bawełna, 1% włókno węglowe, 
245g/m2, Ocieplina (200 g/m2)

Wersja z dodatkowymi opcjami taśmy odblaskowe na rękawach i/lub na klatce 
piersiowej

P-O-ANTWIN-BOT**-NIEB-XXXX*                     niebieski

P-O-ANTWIN-BOT**-SZAR-XXXX*                   szary

P-O-ANTWIN-BOT**-CZER-XXXX*                   czerwony

P-O-ANTWIN-BOT**-GRA-XXXX*                    granatowy



ANTYSTAT WINTER
ANTYSTAT WINTER, zimowa wersja popularnej kolekcji ANTYSTAT PETROLEUM 
proponuje ubrania, które zachowują właściwości ochronne kolekcji letniej, przy 
jednoczesnym zapewnieniu ciepła i komfortu pracy. 

Spodnie ogrodniczki 

  ■ Spodnie wyposażone są w przepikowaną ocieplinę (200 g/m²).

  ■ Wyposażone są w szereg praktycznych kieszeni:

 ■ kieszeń na karczku przykryta patką zapinaną na kryte napy,

 ■ dwie otwarte kieszenie boczne,

 ■ kieszeń z tyłu spodni przykrytą patką zapinaną na napy,

 ■ kieszenie na nogawkach przykryte patką zapinane na kryte napy.

  ■ Specjalne uchwyty umożliwiają zamontowanie aparatu ucieczkowego.

  ■ Produkt jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa 
harmonizacyjnego: z Rozporządzeniem (UE) 2016/425 oraz spełnia wymagania 
norm: EN ISO 13688 i EN 1149-5.

ODZIEŻ OCHRONNA HI-VIS
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Informacje techniczne: spodnie ogrodniczki

Materiał

Kolory niebieski, szary, czerwony, granat

Rozmiary S, M, L, XL, XXL, XXXL

Kod zamówienia

*proszę wstawić rozmiar  w miejscu XXXX

**STO =Wersja standardowa,STOT=Wersja z dodatkowymi opcjami

65% poliester, 34% bawełna, 1% włókno węglowe, 
245g/m2, ocieplina (200g/m2)

Wersja z dodatkowymi opcjami taśmy odblaskowe na rękawach i/lub na klatce 
piersiowej

P-O-ANTWIN-STOT**-NIEB-XXXX*             niebieski

P-O-ANTWIN-STOT**-SZAR-XXXX*           szary

P-O-ANTWIN-STOT**-CZER-XXXX*            czerwony

P-O-ANTWIN-STOT**-GRA-XXXX*             granat



ANTYSTAT WINTER
ANTYSTAT WINTER, zimowa wersja popularnej kolekcji ANTYSTAT 
PETROLEUM proponuje ubrania, które zachowują właściwości ochronne 
kolekcji letniej, przy jednoczesnym zapewnieniu ciepła i komfortu pracy. 

Spodnie do pasa

  ■ Spodnie wyposażone są w przepikowaną ocieplinę (200 g/m²).

  ■ Wyposażone są w szereg praktycznych kieszeni:

 ■ dwie kieszenie boczne,

 ■ kieszenie na nogawkach przykryte patką zapinane na napy,

 ■ kieszeń z tyłu spodni przykrytą patką zapinaną na napy.

  ■ Specjalne uchwyty umożliwiają zamontowanie aparatu ucieczkowego.

  ■ Produkt jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego 
prawodawstwa harmonizacyjnego: z Rozporządzeniem (UE) 2016/425 
oraz spełnia wymagania norm: EN ISO 13688 i EN 1149-5.
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Informacje techniczne: spodnie do pasa

Materiał

Kolory niebieski,szary, czerwony, granat

Rozmiary S, M, L, XL, XXL, XXXL

Kod zamówienia

*proszę wstawić rozmiar w miejscu XXXX

** SOO=Wersja standardowa, SOOT=Wersja z dodatkowymi opcjami

65% poliester, 34% bawełna, 1% włókno węglowe, 
245g/m2, Ocieplina (200 g/m2)

Wersja z dodatkowymi opcjami taśmy odblaskowe na rękawach i/lub na klatce 
piersiowej

P-O-ANTWIN-SOOT**-NIEB-XXXX*                niebieski

P-O-ANTWIN-SOOT**-SZAR-XXXX*              szary

P-O-ANTWIN-SOOT**-CZER-XXXX*              czerwony

P-O-ANTWIN-SOOT**-GRA-XXXX*               granatowy



ANTYSTAT WINTER
ANTYSTAT WINTER, zimowa wersja popularnej kolekcji ANTYSTAT PETROLEUM 
proponuje ubrania, które zachowują właściwości ochronne kolekcji letniej, przy 
jednoczesnym zapewnieniu ciepła i komfortu pracy. 

Bezrękawnik 

  ■ Bezrękawnik wyposażony jest w przepikowaną ocieplinę (200 g/m²).

  ■ Zapinany jest na zamek przykryty plisą zapinaną na kryte napy.

  ■ Wyposażony jest w szereg praktycznych kieszeni: jedną na wysokości klatki 
piersiowej przykrytą patką zapinaną na napy, dwie kieszenie przednie przykryte 
patkami zapinanymi na kryte napy oraz kieszeń wewnętrzną zapinaną na rzep.

  ■ Produkt jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa 
harmonizacyjnego: z Rozporządzeniem (UE) 2016/425 oraz spełnia wymagania 
norm: EN ISO 13688 i EN 1149-5.
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Informacje techniczne: bezrękawnik

Materiał

Kolory niebieski, szary, czerwony, granat

Rozmiary S, M, L, XL, XXL, XXXL

Kod zamówienia

*proszę wstawić rozmiar w miejscu XXXX

**BEO =Wersja standardowa,BEOT=Wersja z dodatkowymi opcjami

65% poliester, 34% bawełna, 1% włókno węglowe, 
245g/m2, ocieplina (200g/m2)

Wersja z dodatkowymi opcjami taśmy odblaskowe na rękawach i/lub na klatce 
piersiowej

P-O-ANTWIN-BEOT**-NIEB-XXXX*             niebieski

P-O-ANTWIN-BEOT**-SZAR-XXXX*           szary

P-O-ANTWIN-BEOT**-CZER-XXXX*            czerwony

P-O-ANTWIN-BEOT**-GRA-XXXX*             granat


