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ODZIEŻ ROBOCZA, W KTÓREJ POCZUJESZ SIĘ 
KOMFORTOWO PRZEZ CAŁY ROK

Opracowaliśmy kolekcję Cremorne zarówno w lekkiej, letniej wersji jak  
i ciepłej, zimowej. Dzięki zawartości 60% bawełny, odzież jest przyjemna  
w noszeniu, funkcjonalna oraz ma wygodny krój, który nie ogranicza Cię  
w trakcie noszenia. Posiada również użyteczne detale, takie jak elastyczny 
pas w talii, pierścienie D-ring oraz praktyczne kieszenie na narzędzia.

Kolekcja Cremorne:

 » jest przyjemna w noszeniu dzięki wygodnemu krojowi „Relax”  
i 60% zawartości bawełny. 

 » nadaje się zarówno do prac wewnątrz, jak i na zewnątrz; mniejsza 
gramatura na cieplejsze dni, termoizolowana kolekcja na zimę  
(spodnie dresowe/bluzy można łatwo zamienić na drugą warstwę), 

» dostępna jest w pięciu atrakcyjnych kolorach z kontrastowym 
wykończeniem,

Kolekcję Cremorne dostarczamy w szerokiej gamie rozmiarów – odzież 
robocza w rozmiarach 46 - 64, odzież dodatkowa w rozmiarach S-4XL.  
Możliwość wydłużenia nogawek spodni aż o 5 cm. 

Kolekcja zawiera:

» Spodnie do pasa;
» Ogrodniczki;
» Szorty;
» Kurtki;
» Bluzy;
» Zimowe spodnie termoizolacyjne;
» Przedłużone kurtki zimowe (parki).

Możesz wybrać spośród wersji białej, niebieskiej (CPN),  
granatowej, ciemnozielonej i szarej.

CREMORNE
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KOLEKCJA CREMORNE 

KOLEKCJA CREMORNE

naszywka -  
Guma 3D

materiał kontrastowy

wielofunkcyjna
kieszeń

piping w kontrastującym  
kolorze

wzmocnienia na kolanach  
z wytrzymałego materiału 
poliestrowego typu Oxford  

z opcją włożenia  
nakolanników

mankiety  
regulowane na rzepy

pierścień D-ring  
na identyfikator

piping w kontrastującym kolorze

wzmocnienie – 600D Oxford

elastyczny pas zapewnia  
idealne dopasowanie spodni

możliwość wydłużenia  
nogawek o maksymalnie 5 cm
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FASONY
WYCHODZĄC NAPRZECIW RÓŻNORODNYM PREFERENCJOM OFERUJEMY W NASZYM 
PORTFOLIO 4 RODZAJE FASONÓW SPODNI. TERAZ KAŻDY Z WAS MOŻE WYBRAĆ 
ROZWIĄZANIE IDEALNE DLA SIEBIE.

STANDARD 
» prosty krój z wysoką 

talią
» nogawka spodni jest 

prosta od uda  
do dolnego obwodu

» pasuje do wszystkich 
typów figur

RELAX 
» fason z lekko niższą 

talią
» nogawka spodni jest 

lekko zwężona od uda 
do kolana

» obwód dolnej nogawki 
odpowiada szerokości 
obwodu kolana

» pasuje do wszystkich 
typów figur

REGULAR
» krój z niższą talią
» nogawka spodni jest 

zwężona od uda  
do kolana i dolnego 
obwodu

» nogawka spodni  
ma kształt stożka

» materiał z zawartością 
elastycznego włókna 
pozwala na swobodny 
ruch i wysoki komfort

» bardzo popularny krój, 
który pasuje prawie 
wszystkim

SLIM
» fason o niskiej talii  

i smukłym wykroju
» dzięki materiałowi  

z wysoką zawartością 
elastycznego włókna 
spodnie są bardzo 
wygodne i nie powodują 
ograniczeń ruchowych

» fason dla wszystkich, 
którzy preferują 
nowoczesny  
i młodzieżowy styl



CREMORNE
SPODNIE

 03020402 XX XXX
 MOQ 1/10
materiał:   60 % bawełna, 40 % poliester, twill,  

230 g /m²
wzmocnienia: 600D Oxford
fason:  relax
rozmiary:   46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
kolor:  80 biały-szary 

55 morski-czarny 
41 granatowy-czarny 
E4 jasnooliwkowy-czarny 
00 szary-czarny

 » męskie spodnie robocze z wytrzymałej tkaniny bawełnianej
 » nowoczesny krój
 » kieszenie na nakolanniki wzmacniane tkaniną Oxford
 » 2 boczne kieszenie
 » wielofunkcyjna kieszeń z boku nogawki
 » tylna kieszeń zapinana na rzep
 » elastyczny pas
 » pierścień D-ring
 » możliwość wydłużenia nogawek

80 55 41

E4 00

STANDARD RELAX REGULAR SLIM
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KOLEKCJA CREMORNE 

KOLEKCJA CREMORNE



CREMORNE
SPODNIE OGRODNICZKI

 03020403 XX XXX
 MOQ 1/10
materiał:   60 % bawełna, 40 % poliester, twill,  

230 g /m²
wzmocnienia: 600D Oxford
fason:  relax
rozmiary:   46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
kolor:  80 biały-szary 

55 morski-czarny 
41 granatowy-czarny 
E4 jasnooliwkowy-czarny 
00 szary-czarny

 » męskie ogrodniczki robocze z wytrzymałej tkaniny bawełnianej
 » nowoczesny krój
 » kieszenie na nakolanniki wzmacniane tkaniną Oxford
 » 2 boczne kieszenie
 » 1 wielofunkcyjna kieszeń z boku nogawki
 » tylna kieszeń zapinana na rzep
 » elastyczny tył talii
 » pierścień D-ring
 » zapinane na zamek błyskawiczny two-way
 » możliwość wydłużenia nogawek

80 55 41

E4 00

STANDARD RELAX REGULAR SLIM
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KOLEKCJA CREMORNE 



CREMORNE
SZORTY

 03100028 XX XXX
 MOQ 1/20
materiał:   60 % bawełna, 40 % poliester, twill,  

230 g /m²
wzmocnienia: 600D Oxford
fason:  relax
rozmiary:   46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
kolor:  80 biały-szary 

55 morski-czarny 
41 granatowy-czarny 
E4 jasnooliwkowy-czarny 
00 szary-czarny

 » męskie szorty robocze z wytrzymałej tkaniny bawełnianej
 » nowoczesny krój
 » 2 boczne kieszenie
 » 1 wielofunkcyjna kieszeń z boku nogawki
 » tylna kieszeń zapinana na rzep
 » elastyczny pas
 » pierścień D-ring 

80 55 41

E4 00

elastyczna talia

STANDARD RELAX REGULAR SLIM
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CREMORNE
KURTKA

 03010569 XX XXX
 MOQ 1/10
materiał:   60 % bawełna, 40 % poliester, twill, 

230 g /m²
wzmocnienia: 600D Oxford
rozmiary:   46, 48, 50, 52, 54, 56,  

58, 60, 62, 64
kolor:  80 biały-szary 

55 morski-czarny 
41 granatowy-czarny 
E4 jasnooliwkowy-czarny 
00 szary-czarny

 » męska kurtka robocza z wytrzymałej tkaniny 
bawełnianej

 » nowoczesny krój
 » 2 boczne kieszenie
 » 1 wielofunkcyjna kieszeń napiersiowa
 » mankiety regulowanae na rzep
 » elastyczny pas
 » pierścień D-ring

CREMORNE
BLUZA

 03060075 XX XXX
 MOQ 1/10
materiał:   55 % bawełna, 45 % poliester 

300 g /m²
rozmiary:   S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL
kolor:  55 morski-czarny 

41 granatowy-czarny 
E4 jasnooliwkowy-czarny 
00 szary-czarny

 » męska bluza z suwakiem
 » od wewnątrz szczotkowana
 » 2 przednie kieszenie kangurowe
 » wzmocnienia na łokciach i ramionach tkaniną 
Oxford

 » elastyczne ściągacze w mankietach i u dołu
 » pętelki umożliwiające dopięcie do kurtki zimowej



CREMORNE
KURTKA ZIMOWA

 

 03310002 XX XXX
 MOQ 1/10
materiał:   100 % poliester 300D poliester Oxford PU
wyściółka:  100 % poliester 200 g /m2

podszewka:  100 % poliester tafta
słup wody: 3000 mm
paroprzepuszczalność: 3000 g /m²/24 godz.
rozmiary:   S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL
kolor:  55 morski-czarny 

41 granatowy-czarny 
E4 jasnooliwkowy-czarny 
00 szary-czarny

 » męska zimowa parka ze zintegrowanym kapturem
 » przedłużona z tyłu
 » 2 kieszenie na zamek błyskawiczny na piersi
 » boczne kieszenie na zamek błyskawiczny
 » 1 wewnętrzna kieszeń na telefon zapinana na rzep
 » możliwość regulacji obowodu w talii i u dołu za pomocą sznurka
 » polar w kołnierzu
 » mankiety regulowane na rzepy

55 41

E4 00
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CREMORNE
SPODNIE DRESOWE

 03360001 XX XXX
 MOQ 1/10
materiał:   55 % bawełna, 45 % poliester, 300 g /m²
rozmiary:   S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL
kolor:  55 morski-czarny 

41 granatowy-czarny 
E4 jasnooliwkowy-czarny 
00 szary-czarny

 » męskie spodnie dresowe z elastyczną talią i ściagaczami przy 
nogawkach

 » 2 kieszenie boczne
 » zamek błyskawiczny
 » szczotkowane od wewnątrz
 » pętelki umożliwiające dopięcie do spodni zimowych

55 41

E4 00

elastyczna talia

pętelki umożliwiające 
dopięcie do spodni  
zimowych
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CREMORNE
SPODNIE ZIMOWE

 

 03020411 XX XXX
 MOQ 1/10
materiał:   100 % poliester 300D poliester Oxford PU
wyściółka:  100 % poliester 160 g /m2

podszewka:  100 % poliester tafta
słup wody: 3000 mm
paroprzepuszczalność: 3000 g /m²/24 godz.
rozmiary:   S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL
kolor:  55 morski-czarny 

41 granatowy-czarny 
E4 jasnooliwkowy-czarny 
00 szary-czarny

 » męskie zimowe spodnie z odpinanymi szelkami
 » wzmocnione części kolan i tylna, dolna część nóg
 » 2 boczne kieszenie na zamek błyskawiczny
 » 1 kieszeń na zamek błyskawiczny z tyłu

55 41 E4 00

odpinane szelki

pętelki umożliwiające 
dopięcie do spodni zimowych
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KOLEKCJA CREMORNE 
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Spodnie dresowe i bluzy można stosować w temperaturach zimowych
jako warstwa wewnętrzna pod spodniami zimowymi i kurtką zimową.



TEESTA
KOSZULKA

 03040046 XX XXX
 MOQ 10/100
materiał:    100 % bawełna, 160 g /m2

rozmiary:   XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL  
(4XL - tylko biały, granatowy, czarny kolor)

kolor:  80 biały 
70 żółty 
82 beżowy 
90 pomarańczowy 
20 czerwony 
57 jasnofioletowy 
27 bordo 
49 błękitny 
B4 modry 
B5 chabrowy 
50 royal niebieski 
41 granatowy 

B3 malachitowy 
55 morski 
17 limonkowy 
E0 trawiasty zielony 
10 zielony 
15 butelkowa zieleń 
14 oliwkowy 
00 szary 
61 antracytowy 
H0 orzechowy 
69 ciemnobrązowy 
60 czarny

» koszulka z krótkim rękawem
» wokół wykroju szyi ściągacz z domieszką 5 % elastanu, stabilność kształtu
» obniżony ściągacz wokół szyi jak przy odzieży sportowej

80 70 82 90

20 57 27 49

B4 B5 50 41

B3 55 17 E0

10 15 14 00

61 H0 69 60
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ASORTYMENT ODPOWIEDNI DLA KOLEKCJI CREMORNE 

GARAI
KOSZULKA

 03040047 XX XXX
 MOQ 1/60
materiał:    100 % bawełna, 190 g /m2

rozmiary:  S, M, L, XL, 2XL, 3XL
kolor:  80 biały 

70 żółty 
90 pomarańczowy 
20 czerwony 
49 błękitny 
50 royal niebieski 

41 granatowy 
17 limonkowy 
10 zielony 
15 butelkowa zieleń 
00 szary 
60 czarny

» koszulka z krótkim rękawem
» wokół wykroju szyi ściągacz z domieszką 5 % elastanu,  

stabilność kształtu
» obniżony ściągacz wokół szyi jak przy odzieży sportowej

80 70 90

20 49 50

41 17 10

15 00 60



DHANU
KOSZULKA POLO

 03050022 XX XXX
 MOQ 1/60
materiał:    100 % bawełna 

190 g /m2

rozmiary:  S, M, L, XL, 2XL, 3XL
kolor:  80 biały 

70 żółty 
90 pomarańczowy 
20 czerwony 
27 bordo 
49 błękitny 
B4 modry 
B5 chabrowy 
50 royal niebieski 
41 granatowy 

B3 malachitowy 
E0 trawiasty zielony 
10 zielony 
14 oliwkowy 
00 szary 
61 antracytowy 
H0 orzechowy 
69 ciemnobrązowy 
60 czarny

» koszulka polo z krótkim rękawem
» kołnierzyk i rękawy wykończone prążkowanym ściągaczem

80 70 90 20

27 49 B4 B5

50 41 B3 E0

10 14 00 61

H0 69 60
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ASORTYMENT ODPOWIEDNI DLA KOLEKCJI CREMORNE 



CAMBON
KOSZULKA Z DŁUGIM RĘKAWEM

 03040039 XX XXX
 MOQ 1/60
materiał:   100 % bawełna, 160 g /m2

rozmiary:  S, M, L, XL, 2XL, 3XL
kolor:  80 biały 

20 czerwony 
50 royal niebieski 
41 granatowy 
02 biały/jasnoszary 
60 czarny

» koszulka z długim rękawem
» wokół wykroju szyi ściągacz z domieszką 5 % elastanu,  

stabilność kształtu
» obniżony ściągacz wokół szyi jak przy odzieży sportowej

80 20

50 41

02 60
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ASORTYMENT ODPOWIEDNI DLA KOLEKCJI CREMORNE 

WATTLE
CZAPKA

 03140098 60 012 rozmiar M / L
 MOQ 1/50
 03140098 60 014 rozmiar XL / 2XL
 MOQ 1/50
materiał:   100 % poliester
rozmiary:   M / L, XL / 2XL
kolor:  czarny

» uniwersalna, całoroczna czapka
» wykonana z lekkiego polaru

TILST
CZAPKA ZIMOWA

 03140080 60 012 rozmiar M / L
 MOQ 1/50
 03140080 60 014 rozmiar XL / XXL
 MOQ 1/50
materiał:   100 % nylon, 
ocieplina: 100 % poliester
rozmiary:  M/L, XL/XXL
kolor:  czarny

» tradycyjna czapka zimowa zaprojektowana z myślą o mroźnych,  
zimowych warunkach atmosferycznych
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ASORTYMENT ODPOWIEDNI DLA KOLEKCJI CREMORNE 

ALLOY
PASEK

 99300027 60 105 długość 105 cm
 MOQ 1/50
 99300027 60 135 długość 135 cm
 MOQ 1/50
materiał:   100 % poliester
długość:  105 cm, 135 cm
kolor:   czarny

» elastyczny, uniwersalny pasek z metalową sprzączką z logo "C"

IRON
PASEK

 99300026 60 105 długość 105 cm
 MOQ 1/50
 99300026 60 135 długość 135 cm
 MOQ 1/50
materiał:   100 % poliester
długość:  105 cm, 135 cm
kolor:   czarny

» elastyczny, uniwersalny pasek z metalową sprzączką z logo "C"

MIANG
PASEK

 99300015 XX 105 długość 105 cm
 MOQ 1/50
 99300015 XX 135 długość 135 cm
 MOQ 1/50
materiał:  100 % poliester
długość:  105 cm, 135 cm
kolor:  41 niebieski 

84 khaki 
60 antracytowy

» modny dwurzędowy pasek w atrakcyjnych kolorach  
z wykończeniem w stylu Vintage to doskonałe dopełnienie  
stroju

» kompatybilny zarówno ze spodniami codziennego użytku  
jak i roboczymi, np. ze spodniami CHENA

41

84

60
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OBJAŚNIENIA 

OBJAŚNIENIA

Na zimę

XX XX Niestandardowe rozmiary

Unisex

Dostępne pojedyncze opakowania z eurouchem

Dostępne pojedyncze opakowania z wieszaczkiem

Produkt oddychający

Produkt wodoszczelny
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