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NEURUM
Stylowa kolekcja, która zmienia spojrzenie  

na tradycyjną odzież roboczą

Projektując naszą odzież, myślimy nie tylko o jej użyteczności 
i praktyczności. Idziemy o krok dalej – oferujemy naszym 
Klientom również atrakcyjne wzornictwo i komfortowe 
dopasowanie.
Zainspirowani naszym codziennym otoczeniem zaczęliśmy 
bawić się designem i konsekwentnie dopracowywać 
charakterystyczny styl i krój. Stworzyliśmy kolekcję dla 
pewnego siebie mężczyzny, który nie boi się wysiłku, ale 
jednocześnie chce zachować atrakcyjny, wygląd podczas 
ciężkiej pracy.
Smukłe linie fasonu i ergonomiczne dopasowanie górnych 
elementów odzieży szczególnie wzmacniają walory kolekcji. 
Kurtka robocza, lekka kurtka softshellowa i zimowa parka 
tworzą harmonijną całość.

Co wyróżnia kolekcję NEURUM:
 
 » Obniżona talia i krój slim spodni NEURUM dla podkreślenia 

nowoczesnego stylu całej kolekcji
 » Elastyczny pas zapewniający wygodne dopasowanie 

spodni niezależnie od pozycji podczas wykonywanej pracy
 » Unikalny kaptur podkreślający nowoczesny styl kolekcji 

NEURUM, wyprzedzając o krok tradycyjną odzież roboczą
 » Praktyczne kieszenie i pętla na identyfikator - niezbędne 

elementy spodni roboczych
 » Dodatkowe akcesoria dopełniające styl kolekcji NEURUM: 

plecak, torebka-nerka i czapka.

Kolekcja NEURUM oferuje jednak więcej niż atrakcyjne  
i przykuwające oko wzornictwo czy komfortowe dopasowanie.

Już podczas prac kreatywnych, gdy kształtowała się idea 
kolekcji NEURUM było dla nas jasne, że unikalny design musi 
być wsparty wyrafinowanymi materiałami.

Dlatego właśnie opracowaliśmy wyjątkowe tekstylia - Trifibetex®  
i TrifibetexPRO®. Materiały i wzornictwo to mocne podstawy 
odzieży roboczej NEURUM.

Linia CLASSIC wykonana jest z materiału Trifibetex®,  
zaś TrifibetexPRO® to podstawa spodni w linii PERFORMANCE 
oraz komponent naszych kurtek.

W miarę rozwoju prac nad tworzeniem kolekcji NEURUM 
stworzyliśmy charakterystyczny, geometryczny wzór moro, 
który stał się wyróżnikiem linii CAMOUFLAGE.

Klasyczna kurtka dżinsowa znana z codziennych stylizacji  
to kolejna inspiracja, która wpłynęła na ostateczny kształt linii 
DENIM. W tej linii oferujemy kurtkę, spodnie i szorty.

4 linie w kolekcji NEURUM:

 » CLASSIC: wykonana z materiału Trifibetex® spełnia 
najwyższe wymagania dla odzieży roboczej

 » PERFORMANCE: oparta na TrifibetexPRO®, który jest 
wykorzystany w spodniach oraz jako materiał dodatkowy 
w tych elementach kurtek roboczych wyjątkowo 
narażonych na zużycie

 » CAMOUFLAGE: wyróżniająca się charakterystycznym, 
geometrycznym wzorem moro

 » DENIM: inspirowana klasyczną, dżinsową kurtką. Linię 
tworzy kurtka, spodnie i szorty

Koncepcja i zestawienie poszczególnych elementów ubioru 
wykracza poza klasyczne postrzeganie odzieży roboczej.
Kolekcja jest nie tylko funkcjonalna i ma walory użytkowe,  
ale zapewnia komfort i ma wyjątkowy styl.





Trifibetex® to wyjątkowy splot 3 rodzajów włókien - bawełny, poliestru
i spandexu. Ta kombinacja zapewnia maksymalny komfort i elastyczność 
podczas każdej pracy, przy zachowaniu funkcjonalności odzieży.
Bardzo duża zawartość naturalnego włókna bawełnianego (62%) 
nadaje tkaninie przyjemne uczucie w dotyku, wysoką oddychalność  
i doskonałą chłonność. Dzięki poliestrowi (35%) zwiększa się   
wytrzymałość tkaniny. Ponadto poliester zapewnia materiałowi niski
wykurcz, stabilność kształtu i odporność na zabrudzenia zwiększając 
ogólną trwałość produktu przy częstym praniu.
Spandex (3%) nadaje materiałowi wspaniałą cechę – pod naprężeniem 
rozciąga się on dwukrotnie, a następnie dzięki pamięci kształtu 
powraca do pierwotnej długości.
Połączenie bawełny, poliestru i spandexu oraz wytrzymałego splotu 
canvas daje materiałowi Trifibetex® najlepsze właściwości:
» wytrzymałość
» oddychalność
» trwałość kolorów
» chłonność
» elastyczność
» odporność na zabrudzenia
» wysoki komfort noszenia
Unikalna tkanina Trifibetex® spełnia wymagania dotyczące wysokiego 
komfortu w kontakcie ze skórą, łatwej konserwacji, długiej żywotności 
produktu, a dzięki wysokiemu udziałowi bawełny również ekologiczne.

Oryginalna, super wytrzymała tkanina, która sprawdza się  
w najtrudniejszych i bardzo wymagających warunkach - użyta jest 
wszędzie tam, gdzie potrzeba najwyższej jakości i trwałości. CORDURA 
na całym świecie ceniona jest za potwierdzoną wysoką trwałość  
i wytrzymałość w najtrudniejszych środowiskach. 

TrifibetexPRO® - kolejny rodzaj materiału wykorzystany w naszej 
odzieży, dzięki któremu użytkownik odczuwa wyjątkowy komfort 
podczas noszenia. 
Stosując kombinację nylonu i spandexu wzięliśmy to, co najlepsze z ich 
właściwości. Zawartość 90% nylonu gwarantuje wysoką wytrzymałość 
na ścieranie i odporność na działanie czynników chemicznych. Jedną  
z ważniejszych cech nylonu jest jego wytrzymałość, która rośnie wraz 
ze wzrostem temperatury. Odzież wyprodukowana na bazie materiału 
TrifibetexPRO® charakteryzuje się wysokim komfortem noszenia i daje 
miłe uczucie w kontakcie ze skórą.
10%-owa zawartość włókna SPANDEX w wątku i osnowie sprawia, 
że TrifibetexPRO® charakteryzuje się wyjątkową elastycznością. 
SPANDEX nadaje tkaninie zdolność do dwukrotnego rozciągania  
i natychmiastowego powrotu do pierwotnej długości po uwolnieniu 
napięcia. Zatem materiał zachowuje stabilność kształtu, a TrifibetexPRO® 
sprawia, że odzież posiada najwyższe właściwości użytkowe.
Tym, co dodatkowo przesądza o unikalności materiału TrifibetexPRO® 
jest diagonalny splot, którego struktura gwarantuje wytrzymałość, 
elastyczność i trwałość tkaniny. TrifibetexPRO® należy do grupy 
materiałów 4Waystretch.

FASON

MATERIAŁ MATERIAŁ

MATERIAŁ

SLIM
» fason o niskiej talii i smukłym kroju
» dzięki materiałowi z wysoką 

zawartością elastycznego włókna 
spodnie są bardzo wygodne i nie 
ograniczają swobody ruchów

» fason dla zwolenników nowoczesnego, 
modnego stylu
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NEURUM
LINIA
CLASSIC

Linia CLASSIC z kolekcji Neurum wykonana
z materiału Trifibetex® spełnia najwyższe
wymagania dotyczące odzieży roboczej.

Linia CLASSIC jest dostępna w czterech 
atrakcyjnych kolorach: ciemnooliwkowym, 
granatowym, morskim i antracytowym. 

W tej linii oferujemy szorty, spodnie 3/4 oraz 
długie spodnie – dobierz najlepszy model 
w zależności od pogody i Twoich potrzeb. 
Wymienione elementy kolekcji wykonane są  
z materiału Trifibetex®, na kolanach wzmocnione 
materiałem CORDURA.

Stylowa kurtka robocza dostępna jest w dwóch 
wariantach: z zamkiem błyskawicznym lub 
zapinana na zatrzaski, z kapturem.

Odzież w linii CLASSIC można uzupełnić o T-shirt, 
czapkę, plecak lub modną torbę-nerkę w tym 
samym kolorze. Żeby poczuć się jeszcze bardziej 
komfortowo uzupełnij zestaw o lekką kurtkę 
softshellową lub ciepłą, zimową kurtkę.
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KOLEKCJA NEURUM CLASSIC
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NEURUM CLS
KURTKA

 03510003 XX XXX 
 MOQ 1/10
materiał:   62 % bawełna, 35 % poliester,  

3 % elastan, Trifibetex®,  
260 g /m2

rozmiary:   46, 48, 50, 52 ,54, 56, 58, 60, 62, 64
kolor:   55 morski-czarny 

41 granatowy-czarny 
E5 ciemnooliwkowy-czarny 
61 antracytowy-czarny

 » męska kurtka robocza ze stójką i zapięciem 
na zamek błyskawiczny

 » elastyczna innowacyjna tkanina 
Trifibetex® w połączeniu z TrifibetexPRO® 
(czterokierunkowy nylon)

 » atrakcyjny design i ergonomiczny krój
 » wzmocnienie ramion materiałem CORDURA
 » 2 kieszenie boczne
 » 2 kieszenie napiersiowe na suwak
 » mankiety zakończone elastycznymi 
ściągaczami z ozdobnymi paskami

 » dekoracyjne potrójne szwy
 » detale odblaskowe w ton w ton

NEURUM CLS
KURTKA Z KAPTUREM

 03510004 XX XXX 
 MOQ 1/10
materiał:   62 % bawełna, 35 % poliester,  

3 % elastan, Trifibetex®,  
260 g /m2

rozmiary:   46, 48, 50, 52 ,54, 56, 58, 60, 62, 64
kolor:   55 morski-czarny 

41 granatowy-czarny 
E5 ciemnooliwkowy-czarny 
61 antracytowy-czarny

 » męska kurtka robocza
 » elastyczna innowacyjna tkanina Trifibetex®  
w połączeniu z TrifibetexPRO® (czterokierunkowy 
nylon)

 » atrakcyjny, niepowtarzalny design i ergonomiczny 
krój

 » odpinany kaptur
 » ramiona wzmocnione tkaniną CORDURA
 » 2 kieszenie boczne
 » 2 kieszenie napiersiowe
 » metalowe guziki
 » regulowane rękawy na zatrzaski
 » ozdobne potrójne szwy
 » odblaskowe detale ton w ton
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NEURUM CLS
SPODNIE

 03520003 XX XXX 
 MOQ 1/10
materiał:   62 % bawełna, 35 % poliester, 3 % elastan, Trifibetex®,  

260 g /m2

rozmiary:   46, 48, 50, 52 ,54, 56, 58, 60, 62, 64
kolor:   55 morski-czarny 

41 granatowy-czarny 
E5 ciemnooliwkowy-czarny 
61 antracytowy-czarny

 » męskie spodnie robocze z elastycznego materiału Trifibetex®
 » 2 przednie kieszenie klinowe
 » 2 tylne naszywane kieszenie zapinane na rzep
 » po lewej stronie duża kieszeń wielofunkcyjna
 » po prawej stronie wielofunkcyjne kieszenie 
na miarę i nóż + uchwyt na ołówek

 » metalowy pierścień „D”
 » wzmocnione nakolanniki z tkaniny CORDURA
 » paski na narzędzia
 » patent elastycznego pasa
 » ozdobne potrójne szwy w kontrastowym kolorze
 » możliwość wydłużenia nogawek
 » odblaskowe detale ton w ton
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NEURUM CLS
SPODNIE 3/4

 03540001 XX XXX 
 MOQ 1/10
materiał:   62 % bawełna, 35 % poliester,  

3 % elastan, Trifibetex®,  
260 g /m2

rozmiary:   46, 48, 50, 52 ,54, 56, 58, 60, 62, 64
kolor:   55 morski-czarny 

41 granatowy-czarny 
E5 ciemnooliwkowy-czarny 
61 antracytowy-czarny

 » męskie spodnie robocze 3/4 z elastycznego 
materiału Trifibetex®

 » 2 przednie kieszenie klinowe
 » 2 tylne naszywane kieszenie zapinane na rzep
 » po lewej stronie duża kieszeń wielofunkcyjna
 » po prawej stronie wielofunkcyjne kieszenie  
na miarę i nóż + uchwyt na ołówek

 » metalowy pierścień „D”
 » wzmocnione nakolanniki z tkaniny CORDURA
 » paski na narzędzia
 » patent elastycznego pasa
 » ozdobne potrójne szwy w kontrastowym kolorze
 » odblaskowe detale ton w ton

NEURUM CLS
SZORTY

 03570007 XX XXX 
 MOQ 1/10
materiał:   62 % bawełna, 35 % poliester,  

3 % elastan, Trifibetex®,  
260 g /m2

rozmiary:   46, 48, 50, 52 ,54, 56, 58, 60, 62, 64
kolor:   55 morski-czarny 

41 granatowy-czarny 
E5 ciemnooliwkowy-czarny 
61 antracytowy-czarny

 » męskie szorty robocze z elastycznego materiału 
Trifibetex®

 » 2 przednie kieszenie klinowe
 » 2 tylne naszywane kieszenie zapinane na rzep
 » po lewej stronie duża kieszeń wielofunkcyjna
 » po prawej stronie wielofunkcyjne kieszenie  
na miarę i nóż + uchwyt na ołówek

 » metalowy pierścień „D”
 » paski na narzędzia
 » patent elastycznego pasa
 » ozdobne potrójne szwy w kontrastowym kolorze
 » odblaskowe detale ton w ton
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NEURUM
LINIA
CAMOUFLAGE

Linia CAMOUFLAGE z kolekcji Neurum wykonana 
jest z materiału Trifibetex® i wyróżnia się 
charakterystycznym, geometrycznym wzorem 
moro.

Jest dostępna w czterech atrakcyjnych kolorach: 
ciemnooliwkowym, granatowym, morskim  
i antracytowym.
 
W tej linii oferujemy szorty, spodnie 3/4 oraz 
długie spodnie – dobierz najlepszy model 
w zależności od pogody i Twoich potrzeb. 
Wymienione elementy kolekcji wykonane są  
z tkaniny Trifibetex®, na kolanach wzmocnione 
materiałem CORDURA.
 
Stylowa kurtka robocza dostępna jest w dwóch 
wariantach: z zamkiem błyskawicznym lub 
zapinana na zatrzaski, z kapturem.
 
Odzież w linii CAMOUFLAGE można uzupełnić  
o T-shirt, czapkę, plecak lub modną torbę-nerkę 
w tym samym kolorze. Żeby poczuć się jeszcze 
bardziej komfortowo uzupełnij zestaw o lekką 
kurtkę softshellową lub ciepłą, zimową kurtkę.
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KOLEKCJA NEURUM CAMOUFLAGE
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LINIA
CAMOUFLAGE

NEURUM CAMOUFLAGE
KURTKA

 03510005 XX XXX 
 MOQ 1/10
materiał:   62 % bawełna, 35 % poliester,  

3 % elastan, Trifibetex®,  
260 g /m2

rozmiary:   46, 48, 50, 52 ,54, 56, 58, 60, 62, 64
kolor:   55 morski-czarny 

41 granatowy-czarny 
E5 ciemnooliwkowy-czarny 
61 antracytowy-czarny

 » męska kurtka robocza ze stójką i zapięciem 
na zamek błyskawiczny

 » elastyczna innowacyjna tkanina Trifibetex®  
z nadrukiem moro w połączeniu  
z TrifibetexPRO® (czterokierunkowy nylon)

 » atrakcyjny design i ergonomiczny krój
 » wzmocnienie ramion materiałem CORDURA
 » 2 kieszenie boczne
 » 2 kieszenie napiersiowe na suwak
 » mankiety zakończone elastycznymi 
ściągaczami z ozdobnymi paskami

 » dekoracyjne potrójne szwy
 » detale odblaskowe w ton w ton

NEURUM CAMOUFLAGE
KURTKA Z KAPTUREM

 03510006 XX XXX 
 MOQ 1/10
materiał:   62 % bawełna, 35 % poliester,  

3 % elastan, Trifibetex®,  
260 g /m2

rozmiary:   46, 48, 50, 52 ,54, 56, 58, 60, 62, 64
kolor:   55 morski-czarny 

41 granatowy-czarny 
E5 ciemnooliwkowy-czarny 
61 antracytowy-czarny

 » męska kurtka robocza
 » elastyczna innowacyjna tkanina Trifibetex®  
z nadrukiem moro w połączeniu z TrifibetexPRO® 
(czterokierunkowy nylon)

 » atrakcyjny, niepowtarzalny design i ergonomiczny 
krój

 » odpinany kaptur
 » ramiona wzmocnione tkaniną CORDURA
 » 2 kieszenie boczne
 » 2 kieszenie napiersiowe
 » metalowe guziki
 » regulowane rękawy na zatrzaski
 » ozdobne potrójne szwy
 » odblaskowe detale ton w ton
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NEURUM CAMOUFLAGE
SPODNIE

 03520005 XX XXX 
 MOQ 1/10
materiał:   62 % bawełna, 35 % poliester, 3 % elastan, Trifibetex®,  

260 g /m2

rozmiary:   46, 48, 50, 52 ,54, 56, 58, 60, 62, 64
kolor:   55 morski-czarny 

41 granatowy-czarny 
E5 ciemnooliwkowy-czarny 
61 antracytowy-czarny

 » męskie spodnie robocze z elastycznego materiału Trifibetex®  
z nadrukiem moro

 » 2 przednie kieszenie klinowe
 » 2 tylne naszywane kieszenie zapinane na rzep
 » po lewej stronie duża kieszeń wielofunkcyjna
 » po prawej stronie wielofunkcyjne kieszenie na miarę i nóż + uchwyt 
na ołówek

 » metalowy pierścień „D”
 » wzmocnione nakolanniki z tkaniny CORDURA
 » paski na narzędzia
 » patent elastycznego pasa
 » ozdobne potrójne szwy w kontrastowym kolorze
 » możliwość wydłużenia nogawek
 » odblaskowe detale ton w ton
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NEURUM CAMOUFLAGE
SPODNIE 3/4

 03540004 XX XXX 
 MOQ 1/10
materiał:   62 % bawełna, 35 % poliester,  

3 % elastan, Trifibetex®,  
260 g /m2

rozmiary:   46, 48, 50, 52 ,54, 56, 58, 60, 62, 64
kolor:   55 morski-czarny 

41 granatowy-czarny 
E5 ciemnooliwkowy-czarny 
61 antracytowy-czarny

 » męskie spodnie robocze 3/4 z elastycznego 
materiału Trifibetex® z nadrukiem moro

 » 2 przednie kieszenie klinowe
 » 2 tylne naszywane kieszenie zapinane na rzep
 » po lewej stronie duża kieszeń wielofunkcyjna
 » po prawej stronie wielofunkcyjne kieszenie  
na miarę i nóż + uchwyt na ołówek

 » metalowy pierścień „D”
 » wzmocnione nakolanniki z tkaniny CORDURA
 » paski na narzędzia
 » patent elastycznego pasa
 » ozdobne potrójne szwy w kontrastowym kolorze
 » odblaskowe detale ton w ton

NEURUM CAMOUFLAGE
SZORTY

 03570008 XX XXX 
 MOQ 1/10
materiał:   62 % bawełna, 35 % poliester,  

3 % elastan, Trifibetex®,  
260 g /m2

rozmiary:   46, 48, 50, 52 ,54, 56, 58, 60, 62, 64
kolor:   55 morski-czarny 

41 granatowy-czarny 
E5 ciemnooliwkowy-czarny 
61 antracytowy-czarny

 » męskie szorty robocze z elastycznego materiału 
Trifibetex® z nadrukiem moro

 » 2 przednie kieszenie klinowe
 » 2 tylne naszywane kieszenie zapinane na rzep
 » po lewej stronie duża kieszeń wielofunkcyjna
 » po prawej stronie wielofunkcyjne kieszenie  
na miarę i nóż + uchwyt na ołówek

 » metalowy pierścień „D”
 » paski na narzędzia
 » patent elastycznego pasa
 » ozdobne potrójne szwy w kontrastowym kolorze
 » odblaskowe detale ton w ton



CAMOUFLAGE
LINE



CAMOUFLAGE
LINE

2 tylne kieszenie zapinane  
na rzep

duża,
wielofunkcyjna
kieszeń na akcesoria

wielofunkcyjna boczna  
kieszeń na przybory

dekoracyjne,  
potrójne przeszycia  

w kontrastowym kolorze

metalowy pierścień “D”

elastyczny pas

2 kieszenie przednie

możliwość wydłużenia nogawki
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NEURUM
LINIA
PERFORMANCE

Spodnie w linii PERFORMANCE z kolekcji Neurum 
wykonane są z materiału TrifibetexPRO®, który 
jest kombinacją 90% nylonu i 10% włókna 
spandex. Materiał ten wykorzystano dodatkowo 
w tych częściach kurtek roboczych, które są 
wyjątkowo mocno narażone na zużycie. 

Linia PERFORMANCE jest dostępna w czterech 
atrakcyjnych kolorach: ciemnooliwkowym, 
granatowym, morskim i antracytowym.

W tej linii oferujemy spodnie ¾ oraz
długie spodnie – dobierz najlepszy model
w zależności od pogody i Twoich potrzeb.
Wymienione elementy wykonane są z materiału
TrifibetexPRO®, na kolanach wzmocnione 
oryginalną tkaniną CORDURA.

Cała linia PERFORMANCE może być uzupełniona 
kurtką roboczą dostępną w dwóch wersjach: 
z zamkiem błyskawicznym lub zapinana na 
zatrzaski, z kapturem. Dobierz koszulkę, czapkę, 
plecak lub torbę-nerkę w tym samym kolorze.

Żeby poczuć się jeszcze bardziej komfortowo 
uzupełnij zestaw o lekką kurtkę softshellową lub 
ciepłą, zimową kurtkę.
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KOLEKCJA NEURUM PERFORMANCE

55

41

E5

61

55

41

E5

61

LINIA
PERFORMANCE

NEURUM PFM
SPODNIE

 03520004 XX XXX 
 MOQ 1/10
materiał:   90 % poliamid (nylon), 10 % elastan, 

TrifibetexPRO®,  
240 g /m2

rozmiary:   46, 48, 50, 52 ,54, 56, 58, 60, 62, 64
kolor:   55 morski-czarny 

41 granatowy-czarny 
E5 ciemnooliwkowy-czarny 
61 antracytowy-czarny

 » męskie spodnie robocze wykonane z unikalnego 
materiału TrifibetexPRO® (czterokierunkowy nylon)

 » 2 przednie kieszenie klinowe
 » 2 tylne naszywane kieszenie zapinane na rzep
 » po lewej stronie duża kieszeń wielofunkcyjna
 » po prawej stronie wielofunkcyjne kieszenie  
na miarę i nóż + uchwyt na ołówek

 » metalowy pierścień „D”
 » wzmocnione nakolanniki z tkaniny CORDURA
 » paski na narzędzia
 » patent elastycznego pasa
 » ozdobne potrójne szwy w kontrastowym kolorze
 » możliwość wydłużenia nogawek
 » odblaskowe detale ton w ton

NEURUM PFM
SPODNIE 3/4

 03540002 XX XXX 
 MOQ 1/10
materiał:   90 % poliamid (nylon), 10 % elastan, 

TrifibetexPRO®,  
240 g /m2

rozmiary:   46, 48, 50, 52 ,54, 56, 58, 60, 62, 64
kolor:   55 morski-czarny 

41 granatowy-czarny 
E5 ciemnooliwkowy-czarny 
61 antracytowy-czarny

 » męskie spodnie robocze 3/4 wykonane 
z unikalnego materiału TrifibetexPRO® 
(czterokierunkowy nylon)

 » 2 przednie kieszenie klinowe
 » 2 tylne naszywane kieszenie zapinane na rzep
 » po lewej stronie duża kieszeń wielofunkcyjna
 » po prawej stronie wielofunkcyjne kieszenie  
na miarę i nóż + uchwyt na ołówek

 » metalowy pierścień „D”
 » wzmocnione nakolanniki z tkaniny CORDURA
 » paski na narzędzia
 » patent elastycznego pasa
 » ozdobne potrójne szwy w kontrastowym kolorze
 » odblaskowe detale ton w ton



NEURUM
LINIA
DENIM

Linia inspirowana klasyczną, dżinsową kurtką 
znaną z codziennych stylizacji. W ramach tego 
zestawu oferujemy kurtkę, spodnie i szorty.

Linia DENIM dostępna jest w kolorze 
granatowym. Odzież w tej linii wykonana  
jest z materiału zapewniającego wysoki  
komfort (97% bawełny i 3% spandexu), 
dodatkowo wzmocniona materiałami Trifibetex® 
i CORDURA w miejscach wymagających większej 
trwałości.

Linia DENIM może być łączona z koszulką, czapką, 
plecakiem czy torbą-nerką w dowolnym kolorze.

Żeby poczuć się jeszcze bardziej komfortowo 
uzupełnij zestaw o lekką kurtkę softshellową  
lub ciepłą, zimową kurtkę. 



KOLEKCJA NEURUM DENIM

LINIA
DENIM
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NEURUM DENIM
KURTKA

 03510007 41 XXX 
 MOQ 1/10
materiał:   97 % bawełna, 3 % elastan, Trifibetex®,  

370 g /m2

rozmiary:   46, 48, 50, 52 ,54, 56, 58, 60, 62, 64
kolor: granatowy-czarny

 » męska kurtka robocza 
 » elastyczna tkanina dżinsowa "pre-washed" 
w połączeniu z materiałem TrifibetexPRO® 
(czterokierunkowy nylon) 

 » wyjątkowo trwała CORDURA w części naramiennej 
 » atrakcyjny design i wytrzymałość w kluczowych 
miejscach

 » metalowe guziki
 » 2 kieszenie boczne
 » 2 kieszenie napiersiowe
 » regulowane rękawy na zatrzaski
 » ozdobne potrójne szwy
 » odblaskowe detale ton w ton

NEURUM DENIM
SPODNIE

 03520006 41 XXX 
 MOQ 1/10
materiał:   97 % bawełna, 3 % elastan, Trifibetex®,  

370 g /m2

rozmiary:   46, 48, 50, 52 ,54, 56, 58, 60, 62, 64
kolor: granatowy-czarny

 » męskie spodnie robocze z elastycznego dżinsu 
"pre-washed" połączonego z elementami 
unikalnego, trwałego materiału CORDURA, 
TrifibetexPRO® i Trifibetex® w miejscach 
wymagających wzmocnienia

 » 2 przednie kieszenie klinowe
 » 2 tylne naszywane kieszenie zapinane na rzep
 » po lewej stronie duża kieszeń wielofunkcyjna
 » po prawej stronie wielofunkcyjne kieszenie  
na miarę i nóż + uchwyt na ołówek

 » metalowy pierścień „D”
 » wzmocnione nakolanniki z tkaniny CORDURA
 » paski na narzędzia
 » patent elastycznego pasa
 » możliwość wydłużenia nogawek
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NEURUM DENIM
SZORTY

 03570012 41 XXX 
 MOQ 1/10
materiał:   97 % bawełna, 3 % elastan, Trifibetex®,  

370 g /m2

rozmiary:   46, 48, 50, 52 ,54, 56, 58, 60, 62, 64
kolor: granatowy-czarny

 » męskie szorty robocze z elastycznego dżinsu "pre-washed" połączonego z elementami unikalnego, trwałego 
materiału CORDURA, TrifibetexPRO® i Trifibetex® w miejscach wymagających wzmocnienia

 » 2 przednie kieszenie klinowe
 » 2 tylne kieszenie zapinane na rzep
 » po lewej stronie duża kieszeń wielofunkcyjna
 » po prawej stronie wielofunkcyjne kieszenie na miarę i nóż + uchwyt na ołówek
 » metalowy pierścień „D”
 » paski na narzędzia i patent elastycznego pasa
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KOLEKCJA NEURUM - DODATKI 

KOLEKCJA NEURUM - DODATKI

55 41

E5 61

NEURUM
KOSZULKA

 03040142 XX XXX 
 MOQ 1/50
materiał:   100 % bawełna typu single jersey 

190 g /m2

rozmiary:  S, M, L, XL, 2XL, 3XL
kolor:   55 morski-czarny 

41 granatowy-czarny 
E5 ciemnooliwkowy-czarny 
61 antracytowy-czarny

 » męska koszulka o atrakcyjnym kroju
 » elastyczne ściągacze wokół wykroju szyi
 » wzmocniona taśma na karku
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55 41 E5 61

55 41 E5 61

55 41 E5 61

NEURUM
CZAPKA

 03270002 XX XXX 
 MOQ 1/200
materiał:   100 % bawełna
rozmiary:  UNI
kolor:   55 morski-czarny 

41 granatowy-czarny 
E5 ciemnooliwkowy-czarny 
61 antracytowy-czarny

 » czapka z daszkiem - atrakcyjny pattern moro
 » możliwość regulacji, metalowe zapięcie

NEURUM
TORBA-NERKA

 99990293 XX XXX 
 MOQ 1/50
materiał:   100 % poliester
rozmiary:  UNI
kolor:   55 morski-czarny 

41 granatowy-czarny 
E5 ciemnooliwkowy-czarny 
61 antracytowy-czarny

 » atrakcyjna torba na talię z trzema przegródkami (wewnętrzna kieszeń zapinana na zamek)
 » zakładana za pomocą trwałego paska z plastikowym zapięciem

NEURUM
PLECAK

 99990292 XX XXX 
 MOQ 1/15
materiał:   100 % poliester
rozmiary:  UNI
kolor:   55 morski-czarny 

41 granatowy-czarny 
E5 ciemnooliwkowy-czarny 
61 antracytowy-czarny

 » pojemny, jednokomorowy plecak 
 » atrakcyjny design i użyteczne elementy
 » w komorze głównej znajduje się kieszeń na laptop, telefon i portfel
 » tylna część plecaka i paski naramienne dodatkowo wzmocnione dla podniesienia komfortu noszenia
 » atrakcyjne zapięcie plecaka z dwoma klamrami



www.cerva.com/neurum

KOLEKCJA NEURUM - DODATKI 

55 E5

55 E5

NEURUM
KURTKA SOFTSHELLOWA

 

 03010598 XX XXX 
 MOQ 1/10
materiał:   100 % poliester mechaniczny stretch, 280 g /m2

podszewka: 100 % poliester tafta
wyściółka:  100 % poliester
rozmiary:  S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL
kolor:   55 morski-czarny 

41 granatowy-czarny 
E5 ciemnooliwkowy-czarny 
61 antracytowy-czarny

 » męska kurtka softshellowa 
 » zapinana na zamek z elementami watowanymi              
i kołnierzem typu "stójka"

 » materiał utrudnia przenikanie wody i wiatru
 » 2 boczne kieszenie na zamek
 » 1 kieszeń przednia na zamek
 » odblaskowe elementy ton w ton dodatkowo podnoszą 
funkcjonalność kurtki

 » wyposażona w elastyczne wykończenie mankietów  
i praktyczny otwór na kciuk
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55 E5

55 E5

NEURUM
KURTKA ZIMOWA

  

 03310009 XX XXX 
 MOQ 1/10
materiał:   100 % poliester mechaniczny stretch, 150 g /m2

podszewka: 100 % poliester tafta
wyściółka:  100 % poliester 
rozmiary:  S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL
kolor:   55 morski-czarny 

41 granatowy-czarny 
E5 ciemnooliwkowy-czarny 
61 antracytowy-czarny

 » męska, zimowa kurtka "parka" 
 » odpinany, watowany kaptur i przedłużana tylna część
 » miejsca pod pachami wentylowane
 » 2 boczne kieszenie zapinane na zamek
 » 1 kieszeń napiersiowa zapinana na zamek z przodu 
 » 1 kieszeń na rękawie
 » 2 kieszenie wewnętrzne na zamek i 2 wielofunkcyjne 
kieszenie

 » dolna część kurtki oraz kaptur wyposażone w ściągany 
sznurek

 » mankiety rękawów zapinane na rzepy
 » właściwości wiatro- i wodoodporne
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OBJAŚNIENIA 

OBJAŚNIENIA

Na zimę

Niestandardowe rozmiary

Unikalny materiał łączący bawełnę, poliester i elastan

Unikalny materiał łączący nylon i elastan

Dostępne pojedyncze opakowania z eurouchem

Dostępne pojedyncze opakowania z wieszaczkiem

Produkt oddychający

 
Produkt wodoszczelny

 
Produkt wiatroszczelny
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STYLOWA KOLEKCJA, KTÓRA ZMIENIA SPOJRZENIE  

NA TRADYCYJNĄ ODZIEŻ ROBOCZĄ
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