
Odzież ochronna
Najlepszy komfort i najwyższa ochrona.
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texpergo carbon
Pełne zabezpieczenie przed wiatrem i niepogodą

System uvex texpergo carbon
(włókna węglowe)

142

• Materiały high-tech
z dodatkową funkcjonalnością

• Kombinowalny w modułach
i wielkostronnie zróżnicowany

• Dopasowany kolorystycznie
i funkcjonalnie

WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNE

Matryca funkcjonalności
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kurtka ochronna texpergo carbon

komfortowe spodnie texpergo carbon

funkcjonalne polo texpergo

kurtka pikowana termo texpergo

kamizelka pikowana termo texpergo

kamizelka ogrzewana novonic® texpergo

kamizelka ogrzewana active heat® texpergo

* – poza normą
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texpergo carbon
Technologia i obróbka

Laminat 2-warstwowy

Obróbka

• Lekki, mało szeleszczący i ekstremalnie rozszerzalny
• Wysoce oddychalny i regulujący klimat
• Wyważone zarządzanie klimatem
• Absolutnie wodo- i wiatroszczelny
• Redukujący zapach dzięki bambusowemu węglowi

aktywnemu

w
iatroszczelność

w
odoszczelność

od
dy

ch
al

no
śćFunkcjonalny materiał

wierzchni 100% poliester

Membrana „carbon” na
bazie aktywnego węgla
bambusowego

Okładzina

Laminat 3-warstwowy
• Lekki, mało szeleszczący i ekstremalnie rozszerzalny
• Wysoce oddychalny i regulujący klimat
• Wyważone zarządzanie klimatem
• Absolutnie wodo- i wiatroszczelny
• Redukujący zapach dzięki bambusowemu węglowi

aktywnemu
• Hydrofilowa podszewka przyśpieszająca transport

wilgoci i zapewniająca najwyższy komfort

w
iatroszczelność

w
odoszczelność

od
dy

ch
al

no
ść

Funkcjonalny materiał
wierzchni 100% poliester

Membrana „carbon” na
bazie aktywnego węgla
bambusowego

Hydrofilowa podszewka
100% poliester

Kurtka/Kamizelka – termo
• Ekstremalnie lekki, wierzchni materiał rip-stopowy

z Cordurą podwyższający odporność na przetarcia
• Doskonała izolacja cieplna dzięki szczególnie delikat-

nym włóknom zatrzymującym w swej objętości
zdecydowanie więcej powietrza niż typowe watowanie

• Thermore® Eco down® jest odporne na przesuwanie się
włókien i tym samym bardziej wytrzymałe

• Doskonała stabilność formy zapewnia przyjemność
noszenia

• Działanie antybakteryjne wplecionych srebrnych nici
w celu zapobiegania przykrym zapachom

chłód
otoczenia

ci
ep

ło

ciała

Rip-stopowy materiał
wierzchni z Cordurą
– 100% poliamid

Thermore® Eco Down®
– watowanie High Loft.
100% poliester (z tego 5% z odzysku)

Antybakteryjna okładzina
97% poliamid, 3% x-static® (srebro)

Podgumowany zamek
błyskawiczny Zaspawane szwy



texpergo
Kurtka chroniąca przed niepogodą
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Kurtka chroniąca przed niepogodą

Kombinowalna z:

Wysokiej jakości kurtka chroniąca
przed niepogodą wykonana z no-
woczesnego laminatu. Idealna
na cały rok. Dzięki systemowi
zip-in wielostronnie kombinowalna
i stosowalna w każdych warunkach
klimatycznych.
• 2-warstwowy laminat z rozsze-

rzalnego poliestru i membrany
„carbon” na bazie bambusowego
węgla aktywnego

• wysoce oddychająca, wodo-
i wiatroszczelna, mało
szeleszcząca i rozszerzalna

• 3-wymiarowy krój – dla zacho-
wania perfekcyjnej formy

Wartościowe wykończenie detali:
• odporne na ścieranie protektory

na rękawach i plecach
• ściągacze mankietów
• zdejmowany kaptur z 3-warstwo-

wego laminatu z hydrofilową
okładziną

• funkcjonalne rozwiązania doty-
czące kieszeni, podgumowany
zamek błyskawiczny, kieszeń
napiersiowa z elementami
odblaskowymi. Zamykane kie-
szenie wewnętrzne z zintegro-
waną kieszenią na telefon
komórkowy i przeprowadzenie
kabla

• system zip-in umożliwia kombi-
nacje z kurtką/kamizelką
pikowaną termo lub ogrzewany-
mi kamizelkami

Kurtka chroniąca przed niepogodą
Kolor: czarny
Materiał: 100% poliester

z 2-warstwową
membraną „carbon”

Rozmiar: Art. Nr:
S 44/46 8872.509
M 48/50 8872.510
L 52/54 8872.511
XL 56/58 8872.512
XXL 60/62 8872.513
XXXL 64/66 8872.514

Zaspawane szwy Podgumowany
zamek z elemen-
tami
odblaskowymi Zdejmowany kaptur, pole widzenia

i rozmiar regulowany, odporne na
ścieranie strefy protektorów

Przedni zamek błyskawiczny z przy-
wieszką Carbon-zip

Kieszeń napiersiowa z kieszonką
na telefon komórkowy i przepustem
na kabel

Kurtka pikowana thermo
s.142

Art. Nr: 8872.7

Kamizelka pikowana thermo s.
142

Kamizelka ogrzewana novonic® s. 143
Art. Nr: 8872.9

Kamizelka ogrzewana active-heat® s. 143
Art. Nr: 8873.0



uvex texpergo carbon komfortowe spodnie
Wysokiej jakości sportowe
spodnie chroniące przed niepo-
godą wykonane z nowoczes-
nego 3-warstwowego laminatu.
Idealne na cały rok.
• 3-warstwowy laminat z rozsze-

rzalnego poliestru i membrany
„carbon” na bazie bambusowe-
go węgla aktywnego oraz
hydrofilowej okładziny

• wysoce oddychające, wodo-
i wiatroszczelne, mało
szeleszczące i rozszerzalne

• wysoki komfort noszenia
i przyjemny kontakt ze skórą

• odprowadzająca wilgoć okła-
dzina wewnętrzna

• optymalna forma poprzez
ergonomicznie uformowane
obszary przy kolanach

• elastycznie regulowana
szerokość

• kieszenie z zamkiem
błyskawicznym

• odporne na przetarcia protek-
tory na tylnych krawędziach

uvex texpergo carbon funkcjonalne polo
Lekkie jak piórko polo z funkcjo-
nalnych włókien.
Wspaniały komfort noszenia
• szybki transport wilgoci

i działanie chłodzące również
przy intensywnych pracach

• utrzymuje ciało w przyjemnej
suchości i zapobiega
wychłodzeniu

• sportowy i wąski krój z dużą
elastycznością

• lekkie i szybkoschnące

Funkcjonalne polo
Kolor: czarny
Materiał: 100% poliester

Rozmiar: Art. Nr:
S 44/46 8938.309
M 48/50 8938.310
L 52/54 8938.311
XL 56/58 8938.312
XXL 60/62 8938.313
XXXL 64/66 8938.314
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texpergo
Komfortowe spodnie · Funkcjonalne polo

Komfortowe spodnie
Kolor: czarny
Materiał: 100% poliester

z 3-warstwową
membraną „carbon”

Rozmiar: Art. Nr:
44 8872.605
46 8872.606
48 8872.607
50 8872.608
52 8872.609
54 8872.610
56 8872.611
58 8872.612
60 8872.613
62 8872.614
64 8872.615
90 8872.619
94 8872.620
98 8872.621
102 8872.622
106 8872.623
110 8872.624

TEKSTYLIATEKSTYLIA
GODNE ZAUFANIAGODNE ZAUFANIA

Zbadane na substancje szkodliweZbadane na substancje szkodliwe
według Öko-Tex Standard 100
STFI Numer badania S02-0648 Instytut Badawczy Hohenstein



texpergo
Kurtka pikowana thermo · Kamizelka pikowana thermo
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uvex texpergo kurtka pikowana thermo
Lekka, puchowa kurtka pikowana
Thermo może być użytkowana
osobno lub jako wpinany ocie-
placz (system zip-in) pod kurtkę
chroniącą przed niepogodą
carbon 8872.5.
• specjalne połączenie poliamidu

rip-stop z wierzchnią Cordurą
i ekstremalnie lekkiego wato-
wania THERMORE® ECO DOWN®

oraz antybakteryjnej
podszewki

• wysoki komfort noszenia dzięki
stabilnej, izolacyjnej formie

• zredukowanie zapachów dzięki
srebrnym włóknom
w podszewce

• elastyczne ściągacze i wysokiej
klasy zamki błyskawiczne

uvex texpergo kamizelka pikowana thermo
Niemal pozbawiona wagi pikowa-
na kamizelka może być
użytkowana osobno lub jako
wpinany ocieplacz (system zip-
in) pod kurtkę chroniącą przed
niepogodą carbon 8872.5.
• specjalne połączenie poliamidu

rip-stop z wierzchnią Cordurą
i ekstremalnie lekkiego
watowania THERMORE® ECO
DOWN® oraz antybakteryjnej
podszewki

• wysoki komfort noszenia dzięki
stabilnej, izolacyjnej formie

• zredukowanie zapachów dzięki
srebrnym włóknom w pod-
szewce

• wysokiej klasy zamki
błyskawiczne

kurtka thermo
Kolor: srebrny
Materiał: 100% poliamid rip-stop,

termo-watowanie,
okładzina antybakteryjna

Rozmiar: Art. Nr:
S 44/46 8872.709
M 48/50 8872.710
L 52/54 8872.711
XL 56/58 8872.712
XXL 60/62 8872.713
XXXL 64/66 8872.714

kamizelka thermo
Kolor: srebrny
Materiał: 100% poliamid rip-stop,

termo-watowanie,
okładzina antybakteryjna

Rozmiar: Art. Nr:
S 44/46 8872.809
M 48/50 8872.810
L 52/54 8872.811
XL 56/58 8872.812
XXL 60/62 8872.813
XXXL 64/66 8872.814

Antybakteryjna podszewka Wysokiej klasy zamek błyskawiczny Anatomicznie ukierunkowane
pikowanie

Pikowane
w poprzek



uvex texpergo kamizelka active-heat®

Wyposażona w elastyczny i wyciągany
system grzewczy, z super lekkim akumula-
torkiem. Możliwość noszenia osobno
z systemem grzewczym lub bez. Poprzez
system zip-in może być wpinana do kurtki
na niepogodę Carbon 8872.5.
Kamizelka posiada dwie duże – podłużne
kieszenie umożliwiające wsunięcie wkładów
grzewczych na plecach (wysokość nerek
i łopatek), oraz po dwie małe z lewej i dwie
małe z prawej strony przedniej części. Umie-
szczone są one na wysokości piersi i kieszeni.
Wkłady jednego zestawu grzewczego
wsuwane mogą być w jedną z kieszeni
na plecach i w dwie (prawa + lewa)
kieszenie przednie (góra lub dół).
W celu wyposażenia całej kamizelki
w wkłady ogrzewające zarówno górę i dół
konieczne jest zamówienie dwóch
zestawów ogrzewających.
Akumulatory chowane są w specjalnych
kieszonkach wewnątrz zapinanych na zamek
kieszeni bocznych. Do każdego zestawu
grzewczego dołączony jest pilot sterujący –
do przenoszenia w kieszeniach kamizelki.
Czas pracy zestawu grzewczego
– w zależności od ustawionej temperatury
– od 3,5-10 godzin. Czas ładowania 4 godzi-
ny. Żywotność akumulatorów – ok. 500
ładowań. 4 stopnie grzewcze,
40/50/60/70°C – mierzone na powierzchni
elementów/wkładów grzewczych.

uvex texpergo kamizelka novonic®

Wiatroszczelna kamizelka fleece
z wbudowaną spiralą grzewczą
w obszarze nerek.
Poprzez system zip-in może być
wpinana do kurtki na niepogodę
Carbon 8872.5.
• umieszczone w obszarze nerek

siatki grzewcze novonic® stero-
walne zintegrowanym
zestawem sterowniczym
z akumulatorkiem

• stałe, wielkopowierzchniowe
ciepło

kamizelka novonic®

Kolor: czarny
Materiał: wiatroszczelny fleece

85% poliester, 15% poliuretan

Rozmiar: Art. Nr:
S 8872.909
M 8872.910
L 8872.911
XL 8872.912
XXL 8872.913
XXXL 8872.914
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texpergo
Kamizelka active-heat® · Kamizelka novonic®

kamizelka ogrzewana
Kolor: czarny
Materiał: 100% poliester,

laminat 2-warstwowy

Rozmiar: Art. Nr:
S 8873.009
M 8873.010
L 8873.011
XL 8873.012
XXL 8873.013
XXXL 8873.014

Wkłady active heat® Art. Nr: 8881.000 Zestaw akumulatorek + pilot
Art. Nr: 8881.001

Spirale grzewcze w kształcie dłoni

Akumulatorek active-heat® Pilot active-heat®

Uwaga – jeden system grzewczy składa się
z artykułów 8881.000 + 8881.001

• mobilny zestaw wkładów grzewczych
składający się z trzech wkładów,
akumulatorka i pilota

• optymalna, regulowana temperatura
w każdych warunkach

• rozmieszczenie kieszeni umożliwiające
indywidualny wybór ogrzewanych
powierzchni

Możliwość prania – zgodnie
z instrukcją umieszczoną na produkcie

Możliwość prania w temp. 30°C
Więcej informacji w instrukcji

Novonic® jest znakiem handlowym W. Zimmermann GmbH&Co. KG.
HV active-heat® jest znakiem handlowym HV Corporate Concepts AG.



athletic workwear
Technologia detalu · Przegląd funkcji
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DESIGN
Umieszczone anatomicznie strefy wentylacji ze szczegól-
nie oddychającego materiału wymuszają wymianę
pomiędzy ciepłym i wilgotnym powietrzem z wnętrza
ubrania, a chłodniejszym i bardziej suchym powietrzem
na zewnątrz.

KOMFORT
Trójwymiarowy krój w kombinacji ze zoptymalizowanymi
materiałami zapewnia najwyższy komfort noszenia
w zmieniających się warunkach klimatycznych i przy róż-
norodnych obciążeniach ciała.

FUNKCJE
Wykonane z dwuwarstwowego materiału
funkcjonalne koszulki Long-shirt i T-shirt
zapewniają optymalny transport wilgoci
i utrzymują suchość ciała również pod-
czas czynności generujących pot.
Trevira Bioactive za pomocą aktywnych
jonów srebra zapobiega namnażaniu się
bakterii i tworzeniu się nieprzyjemnego
zapachu. Właściwość ta pozostaje aktyw-
na niezależnie od intensywności prania
i noszenia.

konstrukcja
dwuwarstwowa

oddychalność
i transport wilgoci

Zahamowany zostaje wzrost bakterii oraz
pojawienie się produktów ich przemiany materii 
– przykrego zapachu potu
Skutek: redukcja zapachu

bakterie w kontakcie z Ag+

nieszkodliwe jony srebra

elastyczność

powierzchnia skóry

®

Standard Öko-Tex
Gwarantuje tekstylia sprawdzone pod kątem zawartości substancji szkodliwych, potencjalnie niebez-
piecznych dla zdrowia. Certyfikat Öko-Tex wyróżnia producentów spełniających wyśrubowane normy
i poddających się bieżącym kontrolom jakościowym. www.oeko-tex.com

Standard UV 801
Standard UV 801 jest standardem przekraczającym wymagania norm australijsko–nowozelandzkich
pod kątem ochrony skóry przed UV. Produkty te testowane są również poza tymi krajami. Faktor
ochronny, np. LSF 80 odpowiada tu 80 x dłuższej ochronie przed UV promieniowania słonecznego niż
przy skórze nieosłoniętej. www.hohenstein.de

TEKSTYLIATEKSTYLIA
GODNE ZAUFANIAGODNE ZAUFANIA

Zbadane na substancje szkodliweZbadane na substancje szkodliwe
według Öko-Tex Standard 100
STFI Numer badania S20-0516 Instytut Badawczy Hohenstein

WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNE

PRODUKT

Spodnie athletic workwear air-flow Art. Nr: 8888.2 ■ ■ ■ ■

Replica overall athletic workwear Art. Nr: 8838.2 ■ ■ ■

Kurtka soft shell athletic workwear Art. Nr: 8888.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Kurtka z kapturem athletic workwear Art. Nr: 8888.1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

T-shirt athletic workwear Art. Nr: 8936.8 ■ ■ ■ ■

T-shirt athletic workwear Art. Nr: 8938.0 ■ ■ ■ ■

Long-shirt athletic workwear Art. Nr: 8936.9 ■ ■ ■ ■

Long-shirt athletic workwear Art. Nr: 8938.1 ■ ■ ■ ■
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Kurtka athletic workwear SoftShell
Sportowa kurtka SoftShell
• ekstremalnie oddychająca
• anatomiczny krój z ukształto-

wanymi łokciami
• kołnierz z elementami

odblaskowymi
• dwie duże kieszenie boczne

i napiersiowe, które mogą
służyć również do wentylacji

• kieszeń wewnętrzna
• swoboda ruchów dzięki

materiałowi 4-way strech

T-shirt athletic workwear stretch
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athletic workwear
Kurtka SoftShell · T-shirt

Sportowa kurtka SoftShell
Kolor: czarny
Materiał: 82% poliester, 11% poliuretan,

7% elastan, 270 g/m2

Rozmiar: Art. Nr:
S 44/46 8888.009
M 48/50 8888.010
L 52/54 8888.011
XL 56/58 8888.012
XXL 60/62 8888.013

T-shirt grey/black athletic
workwear stretch
Jest to wysoce funkcjonalna, bar-
dzo lekka koszulka typu T-shirt
o aktywnym klimacie wewnę-
trznym uvex climazone. Posiada
właściwości antybakteryjne –
strukturę opartą na jonach sre-
bra, jest szybkoschnąca
i ekstremalnie oddychająca.

T-shirt grey/black athletic workwear stretch
Materiał: 100% poliester Trevira Bioactive®

Kolor: jasnoszary/czarny
Rozmiar: Art. Nr:
S 44/46 8936.809
M 48/50 8936.810
L 52/54 8936.811
XL 56/58 8936.812
XXL 60/62 8936.813
XXXL 64/66 8936.814

Kolor: czarny
Rozmiar: Art. Nr:
S 44/46 8938.009
M 48/50 8938.010
L 52/54 8938.011
XL 56/58 8938.012
XXL 60/62 8938.013
XXXL 64/66 8938.014

8936.8

10
TEKSTYLIATEKSTYLIA

GODNE ZAUFANIAGODNE ZAUFANIA
Zbadane na substancje szkodliweZbadane na substancje szkodliwe
według Öko-Tex Standard 100
STFI Numer badania S20-0516 Instytut Badawczy Hohenstein

bakterie w kontakcie z Ag+

nieszkodliwe jony srebra

®

8938.0



athletic workwear
Spodnie air-flow · Long-shirt
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Spodnie athletic workwear air-flow
Wysoce funkcjonalna tkanina
high-tech jest trwale oddycha-
jąca, transportująca wilgoć,
elastyczna i zapewniająca
komfort.
• zapięcie na guzik, 5 szlufek

na pas
• 2 kieszenie tylne
• 2 kieszenie boczne zapinane

na rzepy z dodatkowymi
zapinanymi na zamek
kieszonkami

• system wentylacji air-flow
w obszarze łydek

Long-shirt grey/black athletic workwear stretch
Jest to wysoce funkcjonalna,
bardzo lekka koszulka typu Long-
shirt o aktywnym klimacie
wewnętrznym uvex climazone.
Posiada właściwości antybakte-
ryjne – strukturę opartą na
jonach srebra, jest szybkoschną-
ca i ekstremalnie oddychająca.

Spodnie athletic workwear air-flow
Kolor: czarny
Materiał: 60% poliester, 35% bawełna,

5% lastol, 245 g/m2

Rozmiar: Art. Nr:
8888.205 44
8888.206 46
8888.207 48
8888.208 50
8888.209 52
8888.210 54
8888.211 56
8888.212 58
8888.213 60
8888.219 90
8888.220 94
8888.221 98
8888.222 102
8888.223 106
8888.224 110

Athletic workwear Long-shirt
Materiał: 100% poliester Trevira Bioactive®

Kolor: jasnoszary/czarny
Rozmiar: Art. Nr:
S 44/46 8936.909
M 48/50 8936.910
L 52/54 8936.911
XL 56/58 8936.912
XXL 60/62 8936.913
XXXL 64/66 8936.914

Kolor: czarny
Rozmiar: Art. Nr:
S 44/46 8938.109
M 48/50 8938.110
L 52/54 8938.111
XL 56/58 8938.112
XXL 60/62 8938.113
XXXL 64/66 8938.114

TEKSTYLIATEKSTYLIA
GODNE ZAUFANIAGODNE ZAUFANIA

Zbadane na substancje szkodliweZbadane na substancje szkodliwe
według Öko-Tex Standard 100
STFI Numer badania S20-0516 Instytut Badawczy Hohenstein

8936.9

8938.1

bakterie w kontakcie z Ag+

nieszkodliwe jony srebra

®
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TEKSTYLIATEKSTYLIA

GODNE ZAUFANIAGODNE ZAUFANIA
Zbadane na substancje szkodliweZbadane na substancje szkodliwe
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Kurtka SoftShell z kapturem
Funkcjonalna kurtka chroniąca
przed niepogodą z materiału
4-way Stretch SoftShell.
Zapewnia swobodę ruchów
i wysoki komfort noszenia.
Odprowadzająca wodę, wiatro-
szczelna, oddychająca,
termoizolacyjna i elastyczna.
• optymalna swoboda ruchów
dzięki elastycznemu
materiałowi

• dobra ochrona przed niepo-
godą za pomocą kaptura

• ergonomicznie umieszczone,
odporne na przetarcie
wzmocnienie obszaru łokci

• przyjemny kontakt ze skórą
dzięki podszewce Softtouch

• zintegrowane kieszenie boczne
• elementy odblaskowe
• regulacja szerokości

Athletic workwear replica overall
Ten kombinezon łączy design
sportów wyścigowych z tkaniną
high-tech.
• funkcjonalny materiał wierz-
chni. Stale oddychający, trans-
portujący wilgoć i elastyczny

• wysoce elastyczne wstawki
na rękach i plecach

• srebrno-szare wykończenia
brzegów i linie ściegu

• ergonomiczny kształt 3D
• osłonięty dwukierunkowy
zamek błyskawiczny

• opinacze szyi i pasa na rzep
• dwie kieszenie boczne

Athletic workwear replica overall
Kolor: antracytowy
Materiał: 60% poliester, 35% bawełna,

5% lastol, 245g/m2

Rozmiar: Art. Nr:
44 S 8838.205
46 S 8838.206
48 M 8838.207
50 M 8838.208
52 L 8838.209
54 L 8838.210
56 XL 8838.211
58 XL 8838.212
60 XXL 8838.213
62 XXL 8838.214
64 XXXL 8838.215
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athletic workwear
SoftShell · Overall

Kurtka SoftShell z kapturem
Kolor: czarny
Materiał: 82% poliester, 11% poliuretan,

7% elastan, 270 g/m2

Rozmiar: Art. Nr:
S 44/46 8888.109
M 48/50 8888.110
L 52/54 8888.111
XL 56/58 8888.112
XXL 60/62 8888.113
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Kontrastowe wykończenie

Indywidualna regulacja szerokości

Krój 3D
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