КАТАЛОГ

РАБОТНИ ОДЕЛА
ГОТВАЧКИ ОДЕЛА
МЕДИЦИНСКИ ОДЕЛА
ЈАКНИ
РАБОТНИ ЧЕВЛИ
ОСТАНАТО

РАБОТНИ
ОДЕЛА

Составено од пантолони (на прерамки или со каиш) и јакна.
Изработка по нарачка како летни или зимски комплети.
Материјал: 35% памук 65% полиестер, 210-240 гр/м2
Полнило за зимски комплети: двострано штепована вата 100%
полиестер, 150гр/м2.

Pilot work set
Containing pants (bib pants or waist trousers) and jacket.
Produced per order as summer or winter sets.
Material: 35% cotton 65% polyester, 210-240 gr/m2
Filing for winter suits: double-side stitched padding 100% polyester,
150g/m2.”

PILOT COMBO 1

РАБОТНИ ОДЕЛА

PILOT BASIC
Пилот работно одело

Пилот работно одело

Составено од пантолони (на прерамки или со каиш) и јакна.
Изработка по нарачка како летни или зимски комплети.
Материјал: 35% памук 65% полиестер, 210-240 гр/м2
Полнило за зимски комплети: двострано штепована вата
100% полиестер, 150гр/м2.

Pilot work set

Containing pants (bib pants or waist trousers) and jacket.
Produced per order as summer or winter sets.
Material: 35% cotton 65% polyester, 210-240 gr/m2
Filing for winter suits: double-side stitched padding 100% polyester, 150g/m2.”
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Составено од пантолони (на прерамки или со каиш) и јакна.
Изработка по нарачка како летни или зимски компети.
Материјал: 35% памук 65% полиестер, 210-240 гр/м2
Полнило за зимски комплети: двостано штепована вата 100%
полиестер, 150гр/м2.

Pilot work set
Containing pants (bib pants or waist trousers) and jacket.
Produced per order as summer or winter sets.
Material: 35% cotton 65% polyester, 210-240 gr/m2
Filing for winter suits: double-side stitched padding 100% polyester,
150g/m2.”

PILOT COMBO 3

РАБОТНИ ОДЕЛА

PILOT COMBO 2
Пилот работно одело

Пилот работно одело

Составено од пантолони (на прерамки или со каиш) и јакна.
Изработка по нарачка како летни или зимски компети.
Материјал: 35% памук 65% полиестер, 210-240 гр/м2
Полнило за зимски комплети: двостано штепована вата
100% полиестер, 150гр/м2.

Pilot work set

Containing pants (bib pants or waist trousers) and jacket.
Produced per order as summer or winter sets.
Material: 35% cotton 65% polyester, 210-240 gr/m2
Filing for winter suits: double-side stitched padding 100% polyester, 150g/m2.”
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Составено од пантолони (на прерамки или со каиш) и јакна.
Изработка по нарачка како летни или зимски компети.
Материјал: 35% памук 65% полиестер, 210-240 гр/м2
Полнило за зимски комплети: двостано штепована вата 100%
полиестер, 150гр/м2.

Pilot work set
Containing pants (bib pants or waist trousers) and jacket.
Produced per order as summer or winter sets.
Material: 35% cotton 65% polyester, 210-240 gr/m2
Filing for winter suits: double-side stitched padding 100% polyester,
150g/m2.”

PILOT COMBO 5

РАБОТНИ ОДЕЛА

PILOT COMBO 4
Пилот работно одело

Пилот работно одело

Составено од пантолони (на прерамки или со каиш) и јакна.
Изработка по нарачка како летни или зимски компети.
Материјал: 35% памук 65% полиестер, 210-240 гр/м2
Полнило за зимски комплети: двостано штепована вата
100% полиестер, 150гр/м2.

Pilot work set

Containing pants (bib pants or waist trousers) and jacket.
Produced per order as summer or winter sets.
Material: 35% cotton 65% polyester, 210-240 gr/m2
Filing for winter suits: double-side stitched padding 100% polyester, 150g/m2.”
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ULTRA
Работно палто

Wok coat
Material: 35% cotton, 65% polyester, 245 gr/m2.
Available in combination with orange and reflective
yellow color.

РАБОТНИ ОДЕЛА

Mатеријал: 35% памук, 65% полиестер, 245 гр/м2.
Достапно во комбинација со портокалова и
рефлектирачка жолта боја.
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Материјал: 35% памук, 65% полиестер, 245 гр/м2.
Со трегери изработени од еластична лента со регулација,
прицврстени со пластични токи.
Tроен внатрешен и меѓуножен спој.
Достапно во комбинација со портокалова и рефлектирачка жолта
боја.

Bib pants
Material: 35% cotton 65% polyester, 245g/m2.
Suspenders made of elastic tape with regulation, fastened with
detachable plastic buckles.
Triple inner and crotch seam.
Available in combination with orange and reflective yellow color.

РАБОТНИ ОДЕЛА

ULTRA
Пантолани на прерамки

ULTRA
Зимски пантолани на прерамки

Основен материјал: 35% памук,
65% полиестер, 245 гр/м2.
Tроен внатрешен и меѓуножен спој.
Со ватирана изолација во внатрешноста и трегери
изработени од еластична лента со регулација,
прицврстени со пластични токи.

Winter bib pants

Material: 35% cotton 65% polyester, 245g/m2.
Triple inner and crotch seam.
With quilted insulation inside and suspenders
made of elastic tape with regulation, fastened with
detachable plastic buckles.
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ULTRA
Зимски пантолани на каиш

РАБОТНИ ОДЕЛА

Основен материјал: 35% памук,
65% полиестер, 245 гр/м2.
Со ватирана изолација во внатрешноста и троен
внатрешен и меѓуножен спој.

Winter waist pants

Material: 35% cotton
65% polyester, 245g/m2.
With quilted insulation inside and Triple inner and
crotch seam

ULTRA
Пантолани на каиш
Материјал: 35% памук, 65% полиестер, 245 гр/м2.
Tроен внатрешен и меѓуножен спој.
Достапно во комбинација со портокалова и рефлектирачка жолта
боја

Waist pants
Material: 35% cotton 65% polyester, 245g/m2.
Triple inner and crotch seam.
Available in combination with orange and reflective yellow color.
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Материјал: 55% памук, 45% полиестер, 250 гр/м2.

Work jacket
Matrial: 55% cotton, 45% polyester, 250gr/m2

LEON
Работни пантолони
Работни пантолони
(на прерамки и на каиш).
Материјал: 55% памук,
45% полиестер, 250 гр/м2.
Tроен внатрешен и меѓуножен спој.

Work pants

РАБОТНИ ОДЕЛА

LEON
Работна јакна

Work pants (bib and waist).
Matrial: 55% cotton,
45% polyester, 250gr/m2.
Тriple inner and crotch seam
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Материјал: 35% памук, 65%
полиестер, 280 гр/м2.

Work jacket
Matrial: 35% cotton, 65%
polyester, 280gr/m2

STONE
Работни пантолони
Работни пантолони
(на прерамки и на каиш).
Материјал: 35% памук,
65% полиестер, 280 гр/м2.
Tроен внатрешен
и меѓуножен спој.

РАБОТНИ ОДЕЛА

STONE
Работна јакна

Work pants

Work pants (bib and waist).
Matrial: 35% cotton,
65% polyester, 280gr/m2.
Тriple inner
and crotch seam

STONE
Работни кратки пантолони
Материјал: 35% памук, 65% полиестер, 280 гр/м2.
Tроен внатрешен и меѓуножен спој. .

Work short pants
Matrial: 35% cotton, 65% polyester, 280gr/m2.
Тriple inner and crotch seam.
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URGENT 01
Работна јакна
Материјал: 20% памук, 80% полиестер, 260 гр/м2

URGENT 01
Пантолани на прерамки

РАБОТНИ ОДЕЛА

Work jacket
Matrial: 20% cotton, 80% polyester, 260gr/m2.

Материјал: 20% памук, 80% полиестер, 260 гр/м2.

Bib pants
Material: 20% cotton 80% polyester, 260g/m2
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Одело за хигиеничарки составено од пантолони и палто.
Материјал: 35% памук, 65% полиестер
или 100% памук, 200-245 гр/м2.
Можност за избор на бои на материјал за изработка..

Hygienist set
Hygienist set consisting of trousers and coat.
Material: 35% cotton, 65% polyester
or 100% cotton, 200-245 g/m2.
Possibility to choose from different material colors.

РАБОТНИ ОДЕЛА

CLEAN
Одело за хигиеничарки
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ГОТВАЧКИ
ОДЕЛА

COOK 02
Готвачко одело

ГОТВАЧКИ ОДЕЛА

Материјал: 35% памук, 65% полиестер или 100% памук, тежина
од 185г/м2 до 245г/м2.
Можност за избор на бои согласно преференци на клеинтот.

Chef suit

Matrial: 35% cotton, 65% polyester or 100% cotton, weight from
185g/m2 to 245g/m2.
Selection of colors as per client’s preference available.

COOK 01
Готвачко одело
Материјал: 35% памук, 65% полиестер или 100% памук, тежина
од 185г/м2 до 245г/м2.
Можност за избор на бои согласно преференци на клеинтот

Chef suit
Matrial: 35% cotton, 65% polyester or 100% cotton, weight from
185g/m2 to 245g/m2.
Selection of colors as per client’s preference available
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COOK 04
Готвачко одело

ГОТВАЧКИ ОДЕЛА

Материјал: 35% памук, 65% полиестер или 100% памук, тежина
од 185г/м2 до 245г/м2.
Можност за избор на бои согласно преференци на клеинтот.

Chef suit

Matrial: 35% cotton, 65% polyester or 100% cotton, weight from
185g/m2 to 245g/m2.
Selection of colors as per client’s preference available.

COOK 03
Готвачко одело
Материјал: 35% памук, 65% полиестер или 100% памук, тежина
од 185г/м2 до 245г/м2.
Можност за избор на бои согласно преференци на клеинтот

Chef suit
Matrial: 35% cotton, 65% polyester or 100% cotton, weight from
185g/m2 to 245g/m2.
Selection of colors as per client’s preference available

16

COOK 06
Готвачко одело

ГОТВАЧКИ ОДЕЛА

Материјал: 35% памук, 65% полиестер или 100% памук, тежина
од 185г/м2 до 245г/м2.
Можност за избор на бои согласно преференци на клеинтот.

Chef suit

Matrial: 35% cotton, 65% polyester or 100% cotton, weight from
185g/m2 to 245g/m2.
Selection of colors as per client’s preference available.

COOK 05
Готвачко одело
Материјал: 35% памук, 65% полиестер или 100% памук, тежина
од 185г/м2 до 245г/м2.
Можност за избор на бои согласно преференци на клеинтот

Chef suit
Matrial: 35% cotton, 65% polyester or 100% cotton, weight from
185g/m2 to 245g/m2.
Selection of colors as per client’s preference available
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COOK 08
Готвачко одело

Chef suit
Matrial: 35% cotton, 65% polyester or 100% cotton, weight from
185g/m2 to 245g/m2.
Selection of colors as per client’s preference available.

COOK 07
Готвачко одело
Материјал: 35% памук, 65% полиестер или 100% памук, тежина
од 185г/м2 до 245г/м2.
Можност за избор на бои согласно преференци на клеинтот

Chef suit

ГОТВАЧКИ ОДЕЛА

Материјал: 35% памук, 65% полиестер или 100% памук, тежина
од 185г/м2 до 245г/м2.
Можност за избор на бои согласно преференци на клеинтот.

Matrial: 35% cotton, 65% polyester or 100% cotton, weight from
185g/m2 to 245g/m2.
Selection of colors as per client’s preference available

18

МЕДИЦИНСКИ
ОДЕЛА

МЕДИЦИНСКИ ОДЕЛА

LAB 02
Медицински мантил (unisex)

Материјал: 35% памук, 65% полиестер, тежина на материјал од
185 до 245 гр/м2.
Можност за избор на комбинација на бои согласно
преференци на клиентот.

Lab coat (unisex)

Material: 35% cotton, 65% polyester, material weight
from 185 to 245 gr/m2.
Selection of color combinations available
according to clients’ preferences

LAB 01
Медицински мантил (ж/м)
Материјал: 35% памук, 65% полиестер, тежина на материјал од
185 до 245 гр/м2.
Можност за избор на комбинација на бои согласно
преференци на клиентот

Lab coat (m/f)
Material: 35% cotton, 65% polyester, material weight from 185 to
245gr/m2.
Selection of color combinations available according to clients’
preferences. Selection of colors as per client’s preference available
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Материјал: 35% памук, 65% полиестер, тежина на материјал од
185 до 245 гр/м2.
Можност за избор на комбинација на бои согласно
преференци на клиентот

Medical uniform
Material: 35% cotton, 65% polyester, material weight from 185 to
245gr/m2.
Selection of color combinations available according to clients’
preferences.

МЕДИЦИНСКИ ОДЕЛА

MEDI 04
Медицинска униформа

MEDI 01
Медицинска униформа

Материјал: 35% памук, 65% полиестер, тежина на материјал од
185 до 245 гр/м2.
Можност за избор на комбинација на бои согласно
преференци на клиентот.

Medical uniform

Material: 35% cotton, 65% polyester, material weight
from 185 to 245 gr/m2.
Selection of color combinations available
according to clients’ preferences
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Материјал: 35% памук, 65% полиестер, тежина на материјал од
185 до 245 гр/м2.
Можност за избор на комбинација на бои согласно
преференци на клиентот

Medical scrub-top
Material: 35% cotton, 65% polyester, material weight from 185 to
245gr/m2.
Selection of color combinations available according to clients’
preferences. Selection of colors as per client’s preference available

МЕДИЦИНСКИ ОДЕЛА

MEDI TOP 01
Медицинска блуза

MEDI TOP 02
Медицинска блуза

Материјал: 35% памук, 65% полиестер, тежина на материјал од
185 до 245 гр/м2.
Можност за избор на комбинација на бои согласно
преференци на клиентот.

Medical scrub-top

Material: 35% cotton, 65% polyester, material weight
from 185 to 245 gr/m2.
Selection of color combinations available
according to clients’ preferences
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ЈАКНИ

ULTRA
Зимски работен елек
Основен материјал: 35% памук, 65% полиестер, 245 гр/м2
Со ватирана изолација во внатрешноста.

Winter work vest

ЈАКНИ

Basic material: 35% cotton 65% polyester, 245g/m2. With quilted insulation inside.

ULTRA
Winter jacket
Основен материјал: 35% памук, 65% полиестер, 245 гр/м2
Со ватирана изолација во внатрешноста.

Winter work vest
Basic material: 35% cotton 65% polyester, 245g/m2.
With quilted insulation inside.
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LJUBLJANA
Јакна
Полнета унисекс јакна
Материјал: 100% полиестер,
надворешна страна: 240 g/m²
100% полиестер и водоотпорна
ПВЦ облога, внатрешност: 65 g/
m² 100% полиестер, полнење:
100% полиестер 80 g/m².
Термозапечатени шевови.

Padded unisex jacket

ЈАКНИ

Material: 100% polyester,
exterior: 240 g/m² 100% polyester
and waterproof PVC coating,
interior: 65 g/m² 100% polyester,
filling: 100% polyester 80 g/m².
Thermo-sealed seams
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ZAGREB
Softshell машка јакна
Материјал: 96% полиестер
и 4% еластин, 280 g/m².
Достапен и женски крој од
истиот модел.

Softshell men’s jacket

ЈАКНИ

Material: 96% polyester
and 4% elastane, 280 g/m².
Womens’ cut from the same
model is available.
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HUNTER
Ловџиска јакна
Материјал: Водоотпорен 35% памук, 65% полиестер, 260гр/м2.
Внатрешно полнење со двострано штепувана вата 100%
полиестер.
Освен маскирна достапнни се и црна и тегет боја.

Hunting jacket

ЈАКНИ

Material: Waterproof 35% cotton, 65% polyester, 260gr/m2.
Inside filling with double stitched padding 100% polyester.
Available colors: camouflage, black and dark blue.
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РАБОТНИ
ЧЕВЛИ

Горен дел: Сплит кожа обложена со PU
Јазик и јака: PU во црна боја
Постава: cambrelle во портокалова боја
Надворешен ѓон: слој PU во црна боја со
обликувана дополнителна PU капа на прстите
Челична капа и челична плоча
Антистатички надворешен ѓон.

S3 Mid-cut safety shoe
Upper: PU coated split leather
Tongue & collar: PU in black colour
Lining: cambrelle in orange colour
Оutsole: layer PU in black colour with
moulded extra PU toe-cap
Steel toe-cap and steel plate
Anti-static outsole

ArtMas 01
S3 ниска заштитна чевла
Горен дел: Сплит кожа обложена со PU
Јазик и јака: PU во црна боја
Постава: cambrelle во портокалова боја
Надворешен ѓон: слој PU во црна боја со обликувана
дополнителна PU капа на прстите
Челична капа и челична плоча
Антистатички .

S3 low-cut safety shoe
Upper: PU coated split leather
Tongue & collar: PU in black colour
Lining: cambrelle in orange colour
Оutsole: layer PU in black colour with
moulded extra PU toe-cap
Steel toe-cap and steel plate
Anti-static.

РАБОТНИ ЧЕВЛИ

ArtMas 01
S3 висока заштитна чевла
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BENNON S3 low
S3 ниска заштитна чевла
S3 low-cut safety shoe
Non-metal with composite toe cap and Kevlar
midsole.

BENNON S3 Basic
S3 висока заштитна чевла
Со челична капа.

S3 high-cut safety shoe
Metal toe cap and plate.

РАБОТНИ ЧЕВЛИ

Со композитна капа и кевлар долен дел (без
метал).
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ADAMANT S3 high
S3 висока заштитна чевла
S3 high-cut safety shoe
Non-metal with composite toe
cap and Kevlar midsole

ADAMANT S1P high
S1P висока заштитна чевла
Со челична капа.

S1P high-cut safety shoe
Non-metal with composite toe
cap and Kevlar midsole.
Metal toe cap and plate

РАБОТНИ ЧЕВЛИ

Со композитна капа и кевлар
долен дел (без метал).
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Гумена клопма дизајнирана за долготрајна
удобност и лесно одржување.
Идеална за активности во кои
професионалците
поминуваат многу часови стоејќи, а особено
погодни за операциони сали, болници, други
здравствени институции и фармацевтска
индустрија.
Спецификација: Антистатик, Мирис на
лимон, унисекс, Апсорпција на шок, Против
лизгање, Може да се пере - во машина до
90°C, Дишливост, Заштита од влез на течност
од горната страна. Може да се стерилизира произведени со висококвалитетен полимер
кој овозможува стерилизација до 134 °C за 15
минути.
Отстранлив ремен Сертификати: CE, EN ISO
20347:2012 OB+A+E+SRC, SATRA TM 158:1992
Перење - 90 °C.

WOCK BLOCK
One-piece clog designed for long lasting comfort
and easy maintenance, ideal for activities in
which professionals spend many hours standing,
especially to be used in: operation room,
hospitals and other healthcare Institutions and
pharmaceutical industry.
Specifications: Antistatic, Lemon Scent, Unisex,
Shock Absorption, Antislip, Washable - machine
washed up to 90°C, Breathable,
Upper Liquid Protection
Sterilizable - produced in a high-quality polymer
which allows sterilization in autoclave up to 134°C
for 15 minutes.
Removable Strap Certificates: CE, EN ISO
20347:2012 OB+A+E+SRC, SATRA TM 158:1992
Washability - 90 °C.

РАБОТНИ ЧЕВЛИ

BLOCK
WOCK BLOCK
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Специјалниот дизајн помага да се намали појавата
на микро-лезии кај тетивите, коските и зглобовите и
чувството на уморни нозе. Идеални за употреба каде
што долго стоење или одење може да предизвика
непријатност во стапалото или замор на долниот дел
од телото, а посебно погодни за употреба во: болници
и други здравствени установи, компании за чистење,
старечки домови и физиотерапевти, козметички и салони
за убавина
Спецификации: Антистатик, Дишливи, Против лизгање,
Заштита од влез на течност од горната страна, Може да се
пере - до 50 °C.
Супер лесни - само 130 g по пар во големина 37
Унисекс, Технологија Feelite™ - супер лесна, отпорна на
мирис, го инхибира разможувањето на бактерии и не е
токсична.
Сертификати: CE Регулатива 2016/425, EN ISO 20347:2012
OB+A+E+SRC, SATRA TM 144:2011 Отпорност на лизгање,
SATRA TM 158:1992 Перење - 50 °C.

WOCK WAYLITE
The special design helps to reduce the occurrence of
micro–lesions in tendons, bones and joints, and the feeling
of tired legs. Ideal for uses where prolonged standing
or walking may tend to induce foot discomfort or lower
body fatigue, especially to be used in: Hospitals and Other
healthcare Institutions, Cleaning Companies, Geriatrics and
Physiotherapists, Cosmetic and, Beauty Companies
Specifications: Antistatic, Breathable, Antislip, Upper Liquid
Protection, Washable - washed up to 50 °C.
Super Light – only 130g per pair in size 37
Unisex, Feelite™ technology - super lightweight, odor
resistance, inhibits proliferation of bacteria and is non–toxic.
Certificates: CE Regulation 2016/425, EN ISO 20347:2012
OB+A+E+SRC, SATRA TM 144:2011 Slip resistance, SATRA TM
158:1992 Washability - 50 °C.

РАБОТНИ ЧЕВЛИ

WAYLITE
WOCK WAYLITE
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GOLDEN FIT 01
Golden Fit

Клопма од природна кожа со заштитен PU слој.

Golden Fit

РАБОТНИ ЧЕВЛИ

Clogs made of natural leather with protective PU layer.

34

ОСТАНАТО

T-COTTON
Памучна маица
100% памук, 150-160гр/м2.
Достапно во боја по избор.

Cotton t-shirt

ОСТАНАТО

100% cotton, 150-160gr/m2.
Available in different colors

L-COTTON
Памучна маица
100% памук, 150-160гр/м2.
Достапно во боја по избор.

Cotton t-shirt

100% cotton, 150-160gr/m2.
Available in different colors
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D-COTTON
Дуксер памучен
100% памук, 330гр/м2.
Достапно во боја по избор.

Cotton sweatshirt

ОСТАНАТО

100% cotton, 330gr/m2.
Available in different colors.

DONA
Топлинки
Изработени од 100% кожа и 100% природно крзно во
внатрешноста.

Winter slippers

Made of 100% leather and 100% natural fur inside.
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NITRIL 01
Нитрилни ракавици
Нитрилни ракавици за еднократка употреба, без пудра.
1/100 кутија.

Nitril gloves

LAB COAT
Мантили за еднократна употреба

ОСТАНАТО

Disposable nitril gloves without talk
1/100 box

Материјал: Полипролилен.

Disposable lab coats

Material: Polypropylene
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