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Jesteśmy polskim producentem odzieży sportowej, kolarskiej, 
kąpielowej i termoaktywnej od 1989.

Wytwarzamy Nasze produkty z najlepszej jakości dzianin 
włoskich i polskich.

Nie importujemy odzieży z Dalekiego Wschodu, wszystko pro-
dukujemy w Polsce.
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a KOSZULKA KOLARSKA - NA ROWER I DO BIEGANIA

R0003

kolory:
  

rozmiar:
M - 2XL
skład/material:
92% Poliester/Polyester/
Polyester, 
8% Elastan/Elastane/
Elasthann

Niezbędna dla każdego rowerzysty koszulka rowerowa wykonana ze świetnej jakości polskiej dzianiny termoak-
tywnej z jonami srebra - silver plus.

Główne zalety tej dzianiny , to wysoka elastyczność, struktura pozwalająca na odprowadzenie 
wilgoci na zewnątrz oraz wewnętrzna termoregulacja.

Koszulka wyposażona w liczne detale : w rękawach są specjalne zaczepy na dłonie dzięki czemu rękaw nie pod-
suwa się do góry,, dól wykończony  lamówkę z lycry z gumką oraz przedłużony tył. Koszulka rowerowa  spełnia 
wysokie standardy jakości.
Koszulka uszyta w technologii płaskich szwów, zapobiegających obtarciom 
i uciskowi podczas uprawiania sportu.

Firmowe logo  z przodu oraz odblask z tyłu na kieszeni, bluza dodatkowo ozdobiona drukiem sublimacyjnym, 
który nie zmienia wyglądu i nie odbarwia się pod wpływem temperatury i nie blednie pod wpływem światła sło-
necznego. Wielokrotne pranie oraz użytkowanie nie powoduje deformacji dzianiny.

Kolorystyka koszulek oraz odblask na dole koszulki z tył sprawia,że rowerzysta,czy też osoba uprawiająca
inny sport,a znajdująca się na drodze jest zdecydowanie bardziej  widoczna także wieczorem.

OPIS PRODUKTU

WŁAŚCIWOŚCI
ANTYBAKTERYJNA

WYSOKA WIDOCZNOŚĆ

ODPROWADZA WILGOĆ

PŁASKIE SZWY

KIESZENIE ODBLASKI
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KURTKA KOLARSKA
R0001

kolory:
  

rozmiar:
M-3XL
skład/material:
50% Poliester/Polyester/Polyester
40% Poliamid/Polyamide/Polyamid
10% Elastan /Elastane/Elasthan

Profesjonalna, doskonale wykonana kurtka rowerowa z bardzo wysokiej jakości membrany zapewniającej perfek-
cyjne odprowadzanie wilgoci oraz doskonałąoddychalność. Wykonanie kurtki przemyślane w każdym szczególe, 
sprawia że każdy użytkownik poczuje się niezwykle komfortowo mając ją na sobie. Kurtka posiada ponadto we-
wnętrzną listwę przy zamkową, lamówkę z lycry z gumką, logo odblaskowe ,

mankiety z otworami na kciuk zatrzymujące podciąganie się rękawów do góry w czasie jazdy, oraz szeroką kie-
szeń tylną zasuwaną na zamek.

Elementy odblaskowe na rękawach,z przodu kurtki i z tyłu kurtki

Dzianina -włoska Vuelta,z której jest wykonana kurtka i membrana Texiron EXD 92M (oddychalności 
6900g/m2/dobę gwarantują świetną jakość kurtki.}

Kurtka jest uszyta w technologi płaskich szwów i nadaje się również do biegania. 

Można ją używać w chłodne dni oraz podczas lekkiej mżawki, i mroźne dni w temperaturach od +10 do  -10 stopni. 
Jednak kurtka nie jest przeciwdeszczowa.

Ze względu na elementy kolorowe i odblaskowe doskonale widoczna zarówno w dzień jak i w nocy.

Nie zmarzniesz w niej nawet jeśli pod kurtką będziesz miał koszulkę z krótkim rękawem.

OPIS PRODUKTU

WŁAŚCIWOŚCI
ANTYBAKTERYJNA

ODPORNA NA WODĘ

ODPROWADZA WILGOĆ

LEKKA I WYTRZYMAŁA

IZOLACJA TERMICZNA POSIADA ODBLASKI
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BLUZA KOLARSKA
R0002

kolory:
  

rozmiar:
M-2XL
skład/material:
80% Poliamid/Polyamide/Polyamid
20% Elastan/Elastane/Elasthann

Profesjonalna, doskonale wykonana kurtka rowerowa z bardzo wysokiej jakości membrany zapewniającej perfek-
cyjne odprowadzanie wilgoci oraz doskonałąoddychalność. Wykonanie kurtki przemyślane w każdym szczególe, 
sprawia że każdy użytkownik poczuje się niezwykle komfortowo mając ją na sobie. Kurtka posiada ponadto we-
wnętrzną listwę przy zamkową, lamówkę z lycry z gumką, logo odblaskowe ,

mankiety z otworami na kciuk zatrzymujące podciąganie się rękawów do góry w czasie jazdy, oraz szeroką kie-
szeń tylną zasuwaną na zamek.

Elementy odblaskowe na rękawach,z przodu kurtki i z tyłu kurtki

Dzianina -włoska Vuelta,z której jest wykonana kurtka i membrana Texiron EXD 92M (oddychalności 
6900g/m2/dobę gwarantują świetną jakość kurtki.}

Kurtka jest uszyta w technologi płaskich szwów i nadaje się również do biegania. 

Można ją używać w chłodne dni oraz podczas lekkiej mżawki, i mroźne dni w temperaturach od +10 do  -10 stopni. 
Jednak kurtka nie jest przeciwdeszczowa.

Ze względu na elementy kolorowe i odblaskowe doskonale widoczna zarówno w dzień jak i w nocy.

Nie zmarzniesz w niej nawet jeśli pod kurtką będziesz miał koszulkę z krótkim rękawem.

OPIS PRODUKTU

WŁAŚCIWOŚCI
ANTYBAKTERYJNA

ODPORNA NA WODĘ

ODPROWADZA WILGOĆ

LEKKA I WYTRZYMAŁA

IZOLACJA TERMICZNA POSIADA ODBLASKI



10 11

KOSZULKA KOLARSKA - NA ROWER I DO BIEGANIA
R0008

kolory:
  

rozmiar:
M-2XL
skład/material:
92% Poliester/Polyester/
Polyester
8% Elastan/Elastane/
Elasthann

Niezbędna dla każdego rowerzysty koszulka rowerowa wykonana ze świetnej jakości polskiej dzianiny 
termoaktywnej z jonami srebra.

Główne zalety tej dzianiny , to wysoka elastyczność, struktura pozwalająca na odprowadzenie wilgoci na 
zewnątrz oraz wewnętrzna termoregulacja.

Koszulka wyposażona w liczne detale : dół wykończony lamówką - lycra z gumką oraz przedłużony tył. Koszulka 
rowerowa  spełnia wysokie standardy jakości.
Koszulka uszyta w technologii płaskich szwów, zapobiegających obtarciom 
i uciskowi podczas uprawiania sportu.

Ozdobiona drukiem sublimacyjnym, który nie zmienia wyglądu i nie odbarwia się pod wpływemtemperatury 
i nie blednie pod wpływem światła słonecznego.
 Wielokrotne pranie oraz użytkowanie nie powoduje deformacji dzianiny

Kolorystyka koszulek oraz odblask na dole koszulki z tył sprawia, że rowerzysta czy też osoba uprawiająca 
inny sport, znajdująca się na drodze jest zdecydowanie bardziej  widoczna.

OPIS PRODUKTU

WŁAŚCIWOŚCI
ANTYBAKTERYJNA

KOMFORT NOSZENIA

ODPROWADZA WILGOĆ

PŁASKIE SZWY

DOBRZE WIDOCZNA KIESZENIE I ODBLASKI
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SPODNIE KOLARSKIE - DŁUGIE Z WKŁADKĄ ŻELOWĄ
R0006

kolory:
  

rozmiar:
M-2XL
skład/material:
85% Poliamid/
Polyamide/
Polyamid
15% Elastan/
Elastane/
Elasthan

Spodnie wykonane są z ocieplanej dzianiny włoskiej VUELTA firmy Carvico, która jest najelpszą dzianiną  
w Europie do produkcji odzieży sportowej - głównie kolarskiej.

Główne zalety tej dzianiny,to wysoka elastyczność, właściwości antybakteryjne, struktura pozwalająca na odpro-
wadzenie wilgoci na zewnątrz, termoregulacja, oddychalność.Wielokrotne pranie oraz użytkowanie nie powoduje 
deformacji dzianiny.

Spodnie posiadają 4 ODBLASKI  odblaskowe logo , odblaskowy napis, odblaskowe logo  w dolnej części noga-
wek z tyłu, gumkę silikonową - antypoślizgową wszytą w nogawki oraz sznurek regulujący pas. Specjalny krój 
spodni oraz wykonanie w technologi płaskich szwów dają dodatkowy komfort w czasie ich użytkowania.

Dodatkowo wkładka żelowa sprawia, że jazda na rowerze jest naprawdę komfortowa.

OPIS PRODUKTU

WŁAŚCIWOŚCI
ANTYBAKTERYJNE WKŁADKA ŻELOWA

KOMFORT NOSZENIA

ODPROWADZAJĄ WILGOĆ

PŁASKIE SZWY I ODBLASKI

DOBRZE WIDOCZNE

TERMOREGULACJA
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SPODNIE KOLARSKIE - KRÓTKIE Z WKŁADKĄ ŻELOWĄ
R0007

kolory:
  

rozmiar:
M-2XL
skład/material:
88% Poliester
12% Elastan

Spodenki sportowe, do biegania dla kobiet jak i dla mężczyzn. Z jakości włoskiej dzianiny firmy Carvico. Wytrzy-
małe i nadające się do długiej jazdy rowerem. 

Wysoka jakoś materiałów daje jeszcze większy komfort noszenia. Grubość dzianiny zapewnia odpowiednie cie-
pło, zaś jej właściwości - termoregulację. 

Dodatkowe kolorowe elementy dodają spodenkom atrakcyjności.

OPIS PRODUKTU

WŁAŚCIWOŚCI
IDEALNE DO KAŻDEJ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

KOMFORT NOSZENIA

POLSKA DZIANINA I PRODUKCJAWKŁADKA ŻELOWA
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KOMINIARKA POLAROWA
R0004

kolory:
  

rozmiar:
L-XL
skład/material:
100% polar

kolory:
  

rozmiar:
uniwersalny
skład/material:
100% poliester

WŁAŚCIWOŚCI
ANTYBAKTERYJNA

ODPROWADZAJĄ WILGOĆ

CIEPŁA I KOMFORTOWA

POD KASK NA MOTOR
LUB NA SPORTY ZIMOWE

POLSKA DZIANINA 
I PRODUKCJA

BANDANKA
R0005

WŁAŚCIWOŚCI
ANTYBAKTERYJNA

ODPROWADZAJĄ WILGOĆ

KOMFORT NOSZENIA

DO BIEGANIA LUB 
NA ROWER

POLSKA DZIANINA 
I PRODUKCJA
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LEGGINSY TERMOAKTYWNE
F0001

kolory:
  

rozmiar:
S - 3XL
skład/material:
100% Poliester/Polyester/
Polyester

Wygodne termoaktywne antyalergiczne spodnie i koszulka dla kobiet jak i dla mężczyzn - bielizna. 

Wykonane w technologi płaskich szwów ze specjalnie opracowanych włókien poliestrowych. 

Miłe w dotyku, elastyczne, bardzo dobrze dopasowujące się do ciała, nie ograniczający ruchów, a jednocześnie 
zapewniający bardzo dobrą termoregulację. Świetna dzianina uniemożliwia przegrzanie się ciała. 

Bielizna ActiveTex schnie nawet do 3 razy szybciej niż bawełna.!

OPIS PRODUKTU

WŁAŚCIWOŚCI
ANTYALERGICZNE

KOMFORT NOSZENIA PŁASKIE SZWY POLSKA DZIANINA I PRODUKCJA

DOPASOWANE LEGGINSY IDEALNE DO AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

KOSZULKA PÓŁGOLF TERMOAKTYWNY
F0002
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KOSZULKA PÓŁGOLF TERMOAKTYWNY SILVER+
F0004

LEGGINSY TERMOAKTYWNE SILVER+
F0003

kolory:
  

rozmiar:
S-3XL
skład/material:
95%Poliester/Polyester/Polyester
20%Elastan/Elastane/Elasthan

WŁAŚCIWOŚCI
ANTYALERGICZNE - JONY SREBRA

KOMFORT NOSZENIA PŁASKIE SZWY POLSKA DZIANINA I PRODUKCJA

IDEALNE DO SPORTUDOPASOWANE I BARDZO ELASTYCZNE

Spodnie, legginsy termoaktywne wykonane z dzianiny wykończone środkiem antybakteryjnym -
- SILVER PLUS (jony srebra).

Dzianina posiada atest niemieckiej firmy Sanitizer. Po 10 praniach zabezpieczenie spiera się tylko o 3%!

Legginsy i półgolf świetnie sprawdzają się jako bielizna do uprawiania wszelkiego rodzaju sportu oraz wszelkiego 
rodzaju wysiłku fizycznego, zapewniając bardzo dobrą termoregulację oraz higienę.

Odprowadzają pot na zewnątrz, zapewniając komfort suchości i zapachu. Zawartość lycry zapewnia elastyczność 
i swobodę ruchów przy czym długie intensywne użytkowanie nie powoduje odkształcania się. 

OPIS PRODUKTU
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STRÓJ FITNESS
F0006
kolory:
  

rozmiar:
36-44
skład/material:
80% Poliamid/Polyamide/
Polyamid
20% Elastan/Elastane/
Elasthan

Kostium idealny na trening bądź plażę i do kąpieli. Ładnie podkreśla biust. Kolorystyka bardzo żywa - kolor czarny 
połączony z kolorem żółtym fluo, intensywny ciemny róż i delikatny pudrowy róż. 

Bardzo wytrzymały, dopasowany do ciała i bardzo komfortowy. Strój wykonany jest z oryginalnej włoskiej Lycry, 
najwyższej jakości, na licencji amerykańskiej firmy „DU PONT”.

OPIS PRODUKTU

WŁAŚCIWOŚCI
DOPASOWANY STRÓJ IDEANY DO AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

KOMFORT NOSZENIA

WKŁADKI PUSH-UP PODKREŚLA KSZTAŁTY

WŁOSKA DZIANINA - POLSKA PRODUKCJA NA PLAŻĘ LUB SIŁOWNIĘ
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LEGGINSY DAMSKIE
F0007

kolory:
  

rozmiar:
uniwersalny
skład/material:
88% Poliester
12% Elastan

Legginsy damskie z naprawdę bardzo dobrej jakości dzianiny. Wytrzymałe i nadające się do wielu czynności. Do 
biegania, na trening, na jogę, do różnego rodzaju ćwiczeń bądź do zwykłego chodzenia. 

Od wewnątrz jest miły meszek, który daje jeszcze większy komfort noszenia. Grubość dzianiny zapewnia odpo-
wiednie ciepło, zaś jej właściwości - termoregulację. 

Dodatkowe kolorowe elementy dodają legginsom atrakcyjności, przyciągają wzrok.

OPIS PRODUKTU

WŁAŚCIWOŚCI
DOPASOWANE LEGGINGSY DO AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

KOMFORT NOSZENIA

PODKREŚLAJĄ KSZTAŁTY

POLSKA DZIANINA I PRODUKCJA NA SIŁOWNIĘ I DO BIEGANIA
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BLUZA DAMSKA
F0008

kolory:
  

rozmiar:
uniwersalny
skład/material:
92% Poliester
8% Elastan

Bluzy damskie z bardzo dobrej jakości dzianiny. Wytrzymałe i nadające się do wielu czynności. Do biegania, na 
trening, do różnego rodzaju ćwiczeń bądź do zwykłego chodzenia.
 
Od wewnątrz jest miły meszek, który daje jeszcze większy komfort noszenia. Grubość dzianiny zapewnia odpo-
wiednie ciepło, zaś jej właściwości - termoregulację. 

Istotnym elementem jest kaptur, który może też służyć jako golf. Świetnie ociepla szyję.

Dodatkowe kolorowe elementy dodają bluzom atrakcyjności, przyciągają wzrok. 

OPIS PRODUKTU

WŁAŚCIWOŚCI
IDEALNA DO AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

KOMFORT NOSZENIA

DOPASOWANA, PODKREŚLAJA KSZTAŁTY

POLSKA DZIANINA I PRODUKCJA NA SIŁOWNIĘ I DO BIEGANIA
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KOSZULKA KRÓTKI RĘKAW COOLMAX 
F0011

kolory:
  

rozmiar:
S-2XL
skład/material:
100% Coolmax Extreme(R)

Wysokiej jakości lekkie, oddychające, antyalergiczne szorty i T-shirt, wykonane w technologi płaskich szwów, z 
najlepszej obecnie termoaktywnej dzianiny na rynku - 100 % Coolmax Extreme(R)

OPIS PRODUKTU

WŁAŚCIWOŚCI

DOPASOWANE, IDEALNA DO AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

KOMFORT NOSZENIA

ANTYALERGICZNE

POLSKA DZIANINA I PRODUKCJA NA SIŁOWNIĘ I DO BIEGANIA

BOKSERKI COOLMAX 
F0009
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SPODENKI SPORTOWE
F0010

kolory:
  

rozmiar:
S/M, L/XL, 2XL/3XL
skład/material:
88% Poliester
12% Elastan

Spodenki sportowe, do biegania dla kobieta jak i dla mężczyzn. Z wyskiej jakości włoskiej dzianiny firmy Carvico. 
Wytrzymałe i nadające się do wielu czynności. Do biegania, na trening, na jogę, do różnego rodzaju ćwiczeń, 
na rower. 

Od wewnątrz jest miły meszek, który daje jeszcze większy komfort noszenia. 
Grubość dzianiny zapewnia odpowiednie ciepło, zaś jej właściwości - termoregulację. 

Dodatkowe kolorowe elementy dodają spodenkom atrakcyjności.

OPIS PRODUKTU

WŁAŚCIWOŚCI

DOPASOWANE, IDEALNA DO AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ KOMFORT NOSZENIA

POLSKA DZIANINA I PRODUKCJA NA SIŁOWNIĘ I DO BIEGANIA
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BOKSEKRKI TERMOAKTYWNE
F0005

kolory:
  

rozmiar:
S-3XL
skład/material:
100% Poliester/Polyester/Polyester

Wygodne termoaktywne antyalergiczne bokserki - bielizna. 

Wykonane w technologi płaskich szwów ze specjalnie opracowanych włókien poliestrowych. 

Miła w dotyku, elastyczna, bardzo dobrze dopasowujące się do ciała, nie ograniczający ruchów, a jednocześnie 
zapewniający bardzo dobrą termoregulację. Jednocześnie świetna dzianina uniemożliwia przegrzanie się ciała. 

Bielizna ActiveTex schnie nawet do 3 razy szybciej niż bawełna.

OPIS PRODUKTU

WŁAŚCIWOŚCI

DOPASOWANE, IDEALNA DO AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ KOMFORT NOSZENIA

POLSKA DZIANINA I PRODUKCJA PŁASKIE SZWY
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B0001

kolory:
  

rozmiar:
36-44
skład/material:
80% Poliamid/Polyamide/
Polyamid
20% Elastan/Elastane/
Elasthan

Perfekcyjne damskie stroje pływackie zostały wykonane z wysokiej jakości  włoskiej dzianiny LYCRY firmy Carvico 
zapewniającej elastyczność oraz doskonałe dopasowanie do ciała. 

Bez usztywniających wkładek. Stroje kąpielowe nie ograniczają ruchów dzięki czemu świetnie sprawdzą się w 
pływaniu rekreacyjnym jak i sportowym. 

Błyszczący czarny pasek dodaje wyjątkowości i podkreśla kobiece kształty.

Dzięki swoim właściwościom nadają się na basen jak i również nad morze, jezioro, termy lub podróż za granicę. 

Nasze stroje są produkowane w Polsce i zapewniamy doskonałą jakość przy świetnej cenie. Nie sprowadzamy 
wyrobów z Dalekiego Wschodu.

Kostiumy idealnie nadają się dla kobiet w każdym wieku.

OPIS PRODUKTU

WŁAŚCIWOŚCI

OPTYCZNE WYSZCZUPLENIE DOPASOWANY WYTRZYMAŁY I KOMFORTOWY

MODNY WZÓR I PASEK PODKREŚLAJĄCY TALIĘORYGINALNE WŁOSKIE DZIANINY POLSKA PRODUKCJA
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STRÓJ KĄPIELOWY TULIPAN
B0002

kolory:
  

rozmiar:
36-44
skład/material:
80% Poliamid/Polyamide/
Polyamid
20% Elastan/Elastane/
Elasthan

Perfekcyjne damskie stroje pływackie zostały wykonane z wysokiej jakości  włoskiej dzianiny LYCRY firmy Carvico 
zapewniającej elastyczność oraz doskonałe dopasowanie do ciała. 

Bez usztywniających wkładek. Stroje kąpielowe nie ograniczają ruchów dzięki czemu świetnie sprawdzą się w 
pływaniu rekreacyjnym jak i sportowym. 

Dzięki swoim właściwościom nadają się na basen jak i również nad morze, jezioro, termy lub podróż za granicę. 

Nasze stroje są produkowane w Polsce i zapewniamy doskonałą jakość przy świetnej cenie. Nie sprowadzamy 
wyrobów z Dalekiego Wschodu.

Kostiumy idealnie nadają się dla kobiet w każdym wieku.

OPIS PRODUKTU

WŁAŚCIWOŚCI

OPTYCZNE WYSZCZUPLENIE DOPASOWANY WYTRZYMAŁY I KOMFORTOWY

MODNY WZÓRORYGINALNE WŁOSKIE DZIANINY POLSKA PRODUKCJA



38 39

STRÓJ KĄPIELOWY ZEBRA
B0003

kolory:
  

rozmiar:
36-44
skład/material:
80% Poliamid/Polyamide/
Polyamid
20% Elastan/Elastane/
Elasthan

Perfekcyjne damskie stroje pływackie zostały wykonane z wysokiej jakości  włoskiej dzianiny LYCRY firmy Carvico 
zapewniającej elastyczność oraz doskonałe dopasowanie do ciała. 

Bez usztywniających wkładek. Stroje kąpielowe nie ograniczają ruchów dzięki czemu świetnie sprawdzą się w 
pływaniu rekreacyjnym jak i sportowym. 

Dzięki swoim właściwościom nadają się na basen jak i również nad morze, jezioro, termy lub podróż za granicę. 

Nasze stroje są produkowane w Polsce i zapewniamy doskonałą jakość przy świetnej cenie. Nie sprowadzamy 
wyrobów z Dalekiego Wschodu.

Kostiumy idealnie nadają się dla kobiet w każdym wieku.

OPIS PRODUKTU

WŁAŚCIWOŚCI

OPTYCZNE WYSZCZUPLENIE DOPASOWANY WYTRZYMAŁY I KOMFORTOWY

MODNY WZÓR USZTYWNIANE MISECZKIORYGINALNE WŁOSKIE DZIANINY POLSKA PRODUKCJA
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STRÓJ KĄPIELOWY PASY
B0004

kolory:
  

rozmiar:
36-44
skład/material:
80% Poliamid/Polyamide/
Polyamid
20% Elastan/Elastane/
Elasthan

Perfekcyjne damskie stroje pływackie zostały wykonane z wysokiej jakości  włoskiej dzianiny LYCRY firmy Carvico 
zapewniającej elastyczność oraz doskonałe dopasowanie do ciała. 

Bez usztywniających wkładek. Stroje kąpielowe nie ograniczają ruchów dzięki czemu świetnie sprawdzą się w 
pływaniu rekreacyjnym jak i sportowym. 

Dzięki swoim właściwościom nadają się na basen jak i również nad morze, jezioro, termy lub podróż za granicę. 

Nasze stroje są produkowane w Polsce i zapewniamy doskonałą jakość przy świetnej cenie. Nie sprowadzamy 
wyrobów z Dalekiego Wschodu.

Kostiumy idealnie nadają się dla kobiet w każdym wieku.

OPIS PRODUKTU

WŁAŚCIWOŚCI

OPTYCZNE WYSZCZUPLENIE DOPASOWANY WYTRZYMAŁY I KOMFORTOWY

MODNY WZÓR PODSZEWKAORYGINALNE WŁOSKIE DZIANINY POLSKA PRODUKCJA
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STRÓJ KĄPIELOWY OCZKA
B0007

kolory:
  

rozmiar:
36-44
skład/material:
80% Poliamid/Polyamide/
Polyamid
20% Elastan/Elastane/
Elasthan

Perfekcyjne damskie stroje pływackie zostały wykonane z wysokiej jakości  włoskiej dzianiny LYCRY firmy Carvico 
zapewniającej elastyczność oraz doskonałe dopasowanie do ciała. 

Bez usztywniających wkładek. Stroje kąpielowe nie ograniczają ruchów dzięki czemu świetnie sprawdzą się w 
pływaniu rekreacyjnym jak i sportowym. 

Dzięki swoim właściwościom nadają się na basen jak i również nad morze, jezioro, termy lub podróż za granicę. 

Nasze stroje są produkowane w Polsce i zapewniamy doskonałą jakość przy świetnej cenie. Nie sprowadzamy 
wyrobów z Dalekiego Wschodu.

Kostiumy idealnie nadają się dla kobiet w każdym wieku.

OPIS PRODUKTU

WŁAŚCIWOŚCI

OPTYCZNE WYSZCZUPLENIE DOPASOWANY WYTRZYMAŁY I KOMFORTOWY

MODNY WZÓR PODSZEWKAORYGINALNE WŁOSKIE DZIANINY POLSKA PRODUKCJA
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STRÓJ KĄPIELOWY OCZKA
B0008

kolory:
  

rozmiar:
36-44
skład/material:
80% Poliamid/Polyamide/
Polyamid
20% Elastan/Elastane/
Elasthan

Perfekcyjne damskie stroje pływackie zostały wykonane z wysokiej jakości  włoskiej dzianiny LYCRY firmy Carvico 
zapewniającej elastyczność oraz doskonałe dopasowanie do ciała. 

Bez usztywniających wkładek. Stroje kąpielowe nie ograniczają ruchów dzięki czemu świetnie sprawdzą się w 
pływaniu rekreacyjnym jak i sportowym. 

Dzięki swoim właściwościom nadają się na basen jak i również nad morze, jezioro, termy lub podróż za granicę. 

Nasze stroje są produkowane w Polsce i zapewniamy doskonałą jakość przy świetnej cenie. Nie sprowadzamy 
wyrobów z Dalekiego Wschodu.

Kostiumy idealnie nadają się dla kobiet w każdym wieku.

OPIS PRODUKTU

WŁAŚCIWOŚCI

OPTYCZNE WYSZCZUPLENIE DOPASOWANY WYTRZYMAŁY I KOMFORTOWY

MODNY WZÓR PODSZEWKAORYGINALNE WŁOSKIE DZIANINY POLSKA PRODUKCJA
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kolory:
  

rozmiar:
36-44
skład/material:
80% Poliamid/Polyamide/
Polyamid
20% Elastan/Elastane/
Elasthan

STRÓJ KĄPIELOWY KWIATKI
B0009

Perfekcyjne damskie stroje pływackie zostały wykonane z wysokiej jakości  włoskiej dzianiny lycry Carvico na 
licencji amerykańskiej firmy „DU PONT” zapewniającej elastyczność oraz doskonałe dopasowanie do ciała. 

 Stroje kąpielowe nie krępują ruchów, dzięki czemu świetnie sprawdzą się w pływaniu rekreacyjnym jak i sporto-
wym. Strój wykonany jest z oryginalnej włoskiej lycry, najwyższej jakości.

Dzięki swoim właściwościom nadają się doskonalne do kąpieli i nie tracą swojej jakości pod wpływem promieni 
słonecznych lub oddziaływania chloru.

Nasze stroje są produkowane w Polsce i zapewniamy doskonałą jakość w atrakcyjnej cenie. 
Fason kostiumu sprawia,że czują się w nim dobrze panie w każdym wieku.

Kostium ładnie podkreśla figurę i dzięki wkładkom sprawia, że biust wygląda efektywniej.

OPIS PRODUKTU

WŁAŚCIWOŚCI
OPTYCZNE WYSZCZUPLENIE DOPASOWANY WYTRZYMAŁY I KOMFORTOWY POLSKA PRODUKCJA

WKŁADKI PUSH-UP LUB WKŁADKI USZTYWNIAJĄCEORYGINALNA WŁOSKA LYCRA FIRMY CARVICO

DÓŁ KOSTIUMU W STYLU SPODENKOWYMŁADNY DEKOLD Z TYŁU KOSTIUMU
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kolory:
  

rozmiar:
36-44
skład/material:
80% Poliamid/Polyamide/
Polyamid
20% Elastan/Elastane/
Elasthan

STRÓJ KĄPIELOWY OCZKA
B00010

Perfekcyjne damskie stroje pływackie zostały wykonane z wysokiej jakości  włoskiej dzianiny lycry Carvico na 
licencji amerykańskiej firmy „DU PONT” zapewniającej elastyczność oraz doskonałe dopasowanie do ciała. 

 Stroje kąpielowe nie krępują ruchów, dzięki czemu świetnie sprawdzą się w pływaniu rekreacyjnym jak i sporto-
wym. Strój wykonany jest z oryginalnej włoskiej lycry, najwyższej jakości.

Dzięki swoim właściwościom nadają się doskonalne do kąpieli i nie tracą swojej jakości pod wpływem promieni 
słonecznych lub oddziaływania chloru.

Nasze stroje są produkowane w Polsce i zapewniamy doskonałą jakość w atrakcyjnej cenie. 
Fason kostiumu sprawia,że czują się w nim dobrze panie w każdym wieku.

Kostium ładnie podkreśla figurę i dzięki wkładkom sprawia, że biust wygląda efektywniej.

OPIS PRODUKTU

WŁAŚCIWOŚCI
OPTYCZNE WYSZCZUPLENIE DOPASOWANY WYTRZYMAŁY I KOMFORTOWY POLSKA PRODUKCJA

WKŁADKI PUSH-UP LUB WKŁADKI USZTYWNIAJĄCEORYGINALNA WŁOSKA LYCRA FIRMY CARVICO

DÓŁ KOSTIUMU W STYLU SPODENKOWYMŁADNY DEKOLD Z TYŁU KOSTIUMU
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STRÓJ SPODENKOWY 
DWUCZĘŚCIOWY
B00011

kolory:
  

rozmiar:
36-44
skład/material:
80% Poliamid/Polyamide/
Polyamid
20% Elastan/Elastane/
Elasthan

Śliczny strój kąpielowy to idealny kostium dla wszystkich plażowiczek, które chcą się czuć atrakcyjnie i modnie.
Dwuczęsciowy damski strój z najnowszej  kolekcji wiosna-lato 2018. 

Doskonały na plaże w słoneczne dni, a także świetnie sprawdzający się na basenie lub termach. 

Bardzo dobre wykonanie z dbałością o  szczegóły sprawia, ze strój jest jedyny w swoim rodzaju. Dodatkowym 
atutem jest to,że strój posiada wkładki push-up formujące biust. 

Modna kolorystyka i ciekawe wzory sprawiają, że zostaniesz wszędzie zauważona.

W nim poczujesz się oryginalnie i wyjątkowo.

OPIS PRODUKTU

WŁAŚCIWOŚCI
OPTYCZNE WYSZCZUPLENIE DOPASOWANY WYTRZYMAŁY I KOMFORTOWY POLSKA PRODUKCJA

WKŁADKI PUSH-UP LUB WKŁADKI USZTYWNIAJĄCEORYGINALNA WŁOSKA LYCRA FIRMY CARVICO

DÓŁ KOSTIUMU W STYLU SPODENKOWYM Z PODSZEWKĄWIĄZANIE NA PLECACH I SZYI
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STRÓJ SPODENKOWY
DWUCZĘŚCIOWY
B0012
kolory:
  

rozmiar:
36-44
skład/material:
80% Poliamid/Polyamide/
Polyamid
20% Elastan/Elastane/
Elasthan

Śliczny strój kąpielowy to idealny kostium dla wszystkich plażowiczek, które chcą się czuć atrakcyjnie i modnie.
Dwuczęsciowy damski strój z najnowszej  kolekcji wiosna-lato 2018. 

Doskonały na plaże w słoneczne dni, a także świetnie sprawdzający się na basenie lub termach. 

Bardzo dobre wykonanie z dbałością o  szczegóły sprawia, ze strój jest jedyny w swoim rodzaju. Dodatkowym 
atutem jest to,że strój posiada wkładki push-up formujące biust. 

Modna kolorystyka i ciekawe wzory sprawiają, że zostaniesz wszędzie zauważona.

W nim poczujesz się oryginalnie i wyjątkowo.

OPIS PRODUKTU

WŁAŚCIWOŚCI
OPTYCZNE WYSZCZUPLENIE DOPASOWANY WYTRZYMAŁY I KOMFORTOWY POLSKA PRODUKCJA

WKŁADKI PUSH-UP LUB WKŁADKI USZTYWNIAJĄCEORYGINALNA WŁOSKA LYCRA FIRMY CARVICO

DÓŁ KOSTIUMU W STYLU SPODENKOWYM Z PODSZEWKĄWIĄZANIE NA PLECACH I SZYI
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BIKINI
B0013

kolory:
  

rozmiar:
36-44
skład/material:
80% Poliamid/Polyamide/
Polyamid
20% Elastan/Elastane/
Elasthan

Kiss - śliczne bikini to idealny kostium dla wszystkich plażowiczek, które chcą się czuć atrakcyjnie i modnie.
Dwuczęsciowy damski strój z najnowszej  kolekcjii wiosna-lato 2018.

Doskonały na plaże w słoneczne dni, a także świetnie sprawdzający się na basenie lub termach. 

Bardzo dobre wykonanie z dbałością o  szczegóły sprawia, ze strój jest jedyny w swoim rodzaju. Dodatkowym 
atutem jest to, że strój posiada wkładki push-up formujące biust.

Modna kolorystyka i ciekawe kolory sprawiają, że podoba się każdej kobiecie, w nim poczujesz się oryginalnie i 
wyjątkowo.

OPIS PRODUKTU

WŁAŚCIWOŚCI
OPTYCZNE WYSZCZUPLENIE DOPASOWANY WYTRZYMAŁY I KOMFORTOWY POLSKA PRODUKCJA

WKŁADKI PUSH-UP LUB WKŁADKI USZTYWNIAJĄCEORYGINALNA WŁOSKA LYCRA FIRMY CARVICO

PODKREŚLAJĄCE FIGURĘ FIGIWIĄZANIE NA PLECACH I SZYI
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BIKINI
B0014

kolory:
  

rozmiar:
36-44
skład/material:
80% Poliamid/Polyamide/
Polyamid
20% Elastan/Elastane/
Elasthan

To bikini to idealny kostium dla wszystkich plażowiczek, które chcą się czuć atrakcyjnie i modnie.
Dwuczęsciowy damski strój z najnowszej  kolekcjii wiosna-lato 2018.

Doskonały na plaże w słoneczne dni, a także świetnie sprawdzający się na basenie lub termach. 

Bardzo dobre wykonanie z dbałością o  szczegóły sprawia, ze strój jest jedyny w swoim rodzaju. Dodatkowym 
atutem jest to,że strój posiada wkładki push-up formujące biust.

Modna kolorystyka i ciekawe kolory sprawiają, że podoba się każdej kobiecie, w nim poczujesz się oryginalnie i 
wyjątkowo.

OPIS PRODUKTU

WŁAŚCIWOŚCI
OPTYCZNE WYSZCZUPLENIE DOPASOWANY WYTRZYMAŁY I KOMFORTOWY

PODSZEWKA W FIGACH I STANIKU

POLSKA PRODUKCJA

WKŁADKI PUSH-UP LUB WKŁADKI USZTYWNIAJĄCEORYGINALNA WŁOSKA LYCRA FIRMY CARVICO

PODKREŚLAJĄCE FIGURĘ FIGIWIĄZANIE NA PLECACH I SZYI
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STRÓJ SPODENKOWY
B0015

kolory:
  

rozmiar:
36-44
skład/material:
80% Poliamid/Polyamide/
Polyamid
20% Elastan/Elastane/
Elasthan

Perfekcyjne damskie stroje pływackie zostały wykonane z wysokiej jakości  włoskiej dzianiny LYCRY firmy Carvico 
zapewniającej elastyczność oraz doskonałe dopasowanie do ciała. 

Bez usztywniających wkładek. Stroje kąpielowe nie ograniczają ruchów dzięki czemu świetnie sprawdzą się w 
pływaniu rekreacyjnym jak i sportowym.

Dzięki swoim właściwościom nadają się na basen jak i również nad morze, jezioro, termy lub podróż za granicę. 
Nasze stroje są produkowane w Polsce i zapewniamy doskonałą jakość przy świetnej cenie. Nie sprowadzamy 
wyrobów z Dalekiego Wschodu.

Kostiumy idealnie nadają się dla kobiet w każdym wieku.

OPIS PRODUKTU

WŁAŚCIWOŚCI
OPTYCZNE WYSZCZUPLENIE DOPASOWANY

MODNY WZÓR

WYTRZYMAŁY I KOMFORTOWY POLSKA PRODUKCJA

ORYGINALNA WŁOSKA LYCRA FIRMY CARVICO
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TUNIKA FRĘDZLE
B0005

kolory:
  

rozmiar:
uniwersalny
skład/material:
90% wiskoza 10% elastan

Tunika damska wykonana z najlepszych polskich dzianin. Z delikatnej lekko prześwitującej, elastycznej, miękkiej 
i miłej w dotyku wiskozy. Dająca wygodę, jakość i lekkość podczas użytkowania. 

Świetnie będzie się nadawała na wakacyjny wypad bądź też do codziennego użytku. Modna stylistyka przycią-
gnie uwagę wielu osób. 

Tunika wykonana z dekoldem. Z tyłu tunika zakrywa zapięcie stanika. Styl tuniki luźny, rozszerzana do dołu. 
Dekold i pachy są obszyte delikatną lamówką. Fredzle są zwiewne i pięknie się prezentują w calości z tuniką.

Tunika ma rozmiar uniwersalny.

Nie farbuje i nie traci na wyglądzie po praniu.

OPIS PRODUKTU

WŁAŚCIWOŚCI
OPTYCZNE WYSZCZUPLENIE

MODNY KRÓJ

KOMFORT NOSZENIA POLSKA PRODUKCJA I  DZIANINA

IDEALNA NA LATO
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BLUZKA FRĘDZLE
B0006

kolory:
  

rozmiar:
uniwersalny
skład/material:
90% wiskoza 10% elastan

Bluzka damska wykonana z najlepszych polskich dzianin. Z delikatnej lekko prześwitującej, elastycznej, miękkiej 
i miłej w dotyku wiskozy. Dająca wygodę, jakość i lekkość podczas użytkowania. 

Świetnie będzie się nadawała na wakacyjny wypad bądź też do codziennego użytku. Modna stylistyka przycią-
gnie uwagę wielu osób. 

Bluzka wykonana z dekoldem. Z tyłu zakrywa zapięcie stanika. Dekold i pachy są obszyte delikatną lamówką. 
Fredzle są zwiewne i pięknie się prezentują w calości.

Rozmiar uniwersalny.

Nie farbuje i nie traci na wyglądzie po praniu.

OPIS PRODUKTU

WŁAŚCIWOŚCI
OPTYCZNE WYSZCZUPLENIE

MODNY KRÓJ

KOMFORT NOSZENIA POLSKA PRODUKCJA I  DZIANINA

IDEALNA NA LATO
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sprzedaż hurtowa

kontakt

Śledź nas!

W sprawie sprzedaży hurtowej więcej informacji pod numerami telefonów oraz mailem:

Ercole 
P.P.H.U. „J.P.” Zawadowski Jacek
Hubala 186
95-054 Wola Zaradzyńska (Ksawerów)
NIP : 731-000-74-77

880-850-050

880-850-050

605-370-343

605-370-343

794-542-181

office@ercolewear.com

794-542-181

@ercole.wear /ercolecollection
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