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DAYBORO

www.cerva.com/dayboro

KOLEKCJA O NOWOCZESNYM KROJU, ŁĄCZĄCA 
FUNKCJONALNOŚĆ I WYGODĘ 

Odzież robocza Dayboro jest wykonana z unikalnego materiału TRIFIBETEX®, 
który łączy w sobie bawełnę, poliester i elastan. Zapewnia całkowitą 
swobodę ruchów i maksymalny komfort podczas pracy w pozycji pochylonej 
lub na kolanach. Posiada szereg przydatnych szczegółów, takich jak elementy 
odblaskowe, kieszenie na nakolanniki ze wzmocnionego materiału, kieszenie 
na telefon, czy paski na narzędzia.

Odzież Dayboro:

» jest komfortowa w użytkowaniu przez cały dzień,
 » zawiera dodatkowe elementy odblaskowe w kolorze czarnym, które  
nie zakłócają wyglądu w ciągu dnia i odbijają światło podczas oświetlania, 
zwiększając tym samym Twoje bezpieczeństwo,

 » jest uszyta według nowoczesnego kroju w eleganckim stylu 
zapewniając komfort noszenia, dzięki praktycznemu wykończeniu  
i zapięciu spodni,

 » przygotowana również w wersji zimowej, która obejmuje bluzę  
z kapturem, kurtkę softshellową, kurtkę zimową pilotkę oraz kurtkę  
o przedłużonej długości (parka).

Kolekcja Dayboro dostępna jest w szerokiej gamie rozmiarów  
– odzież robocza w rozmiarach 46 - 64, odzież dodatkowa  
w rozmiarach S - 4XL. Możesz dokonać wyboru spośród różnych  
kombinacji atrakcyjnych kolorów, jak również wydłużyć wszystkie  
spodnie nawet o 5 cm.

Kolekcja obejmuje:

» Spodnie do pasa;
» Ogrodniczki;
» Spodnie 3/4;
» Szorty;
» Kurtki z odpinanym kapturem;
» Kurtki z kapturem;
» Kurtki typu softshell;
» Przedłużone kurtki zimowe (parki);
» Kurtki zimowe pilotki.

Kolekcja Dayboro zawiera unikalną bluzę z odpinanym kapturem.
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KOLEKCJA DAYBORO         

KOLEKCJA DAYBORO        

odpinany kaptur

potrójne przeszycia 
zwiększające 

wytrzymałość

wzmocnienia na kolanach  
z wytrzymałego materiału 
poliestrowego typu Oxford  

z opcją włożenia nakolanników

połączenie materiałów: 

regulowane metalowe 
zatrzaski na mankietach

zaprojektowany  
ściągacz

D-ring  
na identyfikator

wzmocnienie – 600D Oxford

unikalny system  
elastycznego pasa zapewniający 

doskonałe dopasowanie

odblaskowe  
dodatki

naszywka - Guma 3D

wielofunkcyjna  
kieszeń z pętelką  
na narzędzia  
(np. młotek)

możliwość  
wydłużenia nogawek  
o maksymalnie 5 cm



INNOWACYJNY I WYJĄTKOWY MATERIAŁ, KTÓRY ZAPEWNIA ABSOLUTNĄ SWOBODĘ RUCHU

TRIFIBETEX® to wyjątkowy splot 3 rodzajów włókien - bawełny, poliestru i elastycznego spandexu. Ta kombinacja zapewnia maksymalny 
komfort i elastyczność podczas każdej pracy, przy zachowaniu funkcjonalności.

Bardzo duża zawartość naturalnego włókna bawełnianego (62 %) nadaje tkaninie przyjemne uczucie w dotyku, wysoką oddychalność  
i doskonałą chłonność. Dzięki poliestrowi (35 % zawartości) zwiększa się wytrzymałość tkaniny. Ponadto poliester zapewnia materiałowi niski 
wykurcz i bigowanie, stabilność kształtu, odporność na zabrudzenia i generalnie zwiększa trwałość produktu przy częstym praniu. 

Elastan (3% zawartości) 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 i wysoki komfort w kontakcie ze skórą

Unikalna tkanina TRIFIBETEX® spełnia wymagania dotyczące wysokiego komfortu noszenia, łatwej konserwacji, długiej żywotności produktu,  
a dzięki wysokiej zawartości bawełny również ekologiczne.
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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

www.cerva.com/dayboro



DAYBORO
SPODNIE

 03020396 XX XXX
 MOQ 1/10
materiał:   62 % bawełna, 35 % poliester, 3 % Spandex® 

260 g /m²
wzmocnienia: 600D Oxford
fason:  regular
rozmiary:   46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
kolor:  E3 szarozielony-czarny 

55 morski-czarny 
41 granatowy-czarny 
61 antracytowy-szary 
69 ciemny brąz-brązowy 
60 czarny-antracytowy

 » męskie spodnie robocze
 » wykonane z elastycznej innowacyjnej tkaniny TRIFIBETEX® - 
ergonomiczne dopasowanie

 » niski stan
 » trwałe potrójne szwy w obszarze nóg i krocza
 » wzmocnienia na kolanach z możliwością włożenia nakolanników
 » przestronna, wielofunkcyjna przednia kieszeń z taśmą  
na narzędzia

 » 2 kieszenie tylne z klapą i  wzmocnieniem z tkaniny Oxford
 » kieszeń udowa na telefon z klapką na rzep; kieszeń na miarę
 » kieszeń na nóż; pętelka na młotek
 » pierścień D-ring
 » pas na narzędzia w talii
 » rozporek kryty plisą
 » odblaskowe elementy ton w ton
 » możliwość wydłużenia

E3 55 41

61 69 60

STANDARD RELAX REGULAR SLIM

www.cerva.com/dayboro
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KOLEKCJA DAYBORO

elastyczna talia
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DAYBORO
SPODNIE OGRODNICZKI

 03020397 XX XXX
 MOQ 1/10
materiał:   62 % bawełna, 35 % poliester, 3 % Spandex® 

260 g /m²
wzmocnienia: 600D Oxford
fason:  regular
rozmiary:   46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
kolor:  E3 szarozielony-czarny 

55 morski-czarny 
41 granatowy-czarny 
61 antracytowy-szary 
69 ciemny brąz-brązowy 
60 czarny-antracytowy

 » męskie ogrodniczki robocze
 » wykonane z elastycznej, innowacyjnej tkaniny TRIFIBETEX® - 
ergonomiczne dopasowanie

 » elastyczny tył w pasie
 » trwałe potrójne szwy w obszarze nóg i krocza
 » wzmocnienia na kolanach z możliwością włożenia nakolanników
 » przestronna, wielofunkcyjna przednia kieszeń z taśmą  
na narzędzia

 » 2 kieszenie tylne z klapą i wzmocnieniem z tkaniny Oxford
 » kieszeń udowa na telefon  z klapką na rzep
 » kieszeń na miarę
 » kieszeń na nóż
 » pętelka na młotek
 » pierścień D-ring
 » pas na narzędzia w talii; rozporek kryty plisą
 » odblaskowe elementy ton w ton
 » możliwość wydłużenia

E3 55 41

61 69 60

STANDARD RELAX REGULAR SLIM
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DAYBORO
3/4 SPODNIE

 03020395 XX XXX
 MOQ 1/20
materiał:   62 % bawełna, 35 % poliester, 3 % Spandex® 

260 g /m²
wzmocnienia: 600D Oxford
fason:  regular
rozmiary:   46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
kolor:  E3 szarozielony-czarny 

55 morski-czarny 
41 granatowy-czarny 
61 antracytowy-szary 
69 ciemny brąz-brązowy 
60 czarny-antracytowy

 » męskie spodnie robocze 3/4
 » wykonane z elastycznej, innowacyjnej tkaniny TRIFIBETEX® - 
ergonomiczne dopasowanie

 » niski stan
 » trwałe potrójne szwy w obszarze nóg i krocza
 » przestronne, wielofunkcyjne przednie kieszenie z taśmą  
na narzędzia

 » 2 kieszenie tylne z klapą i wzmocnieniem z tkaniny Oxford
 » wzmocnienia na kolanach z możliwością włożenia nakolanników
 » kieszeń udowa na telefon z klapką na rzep
 » kieszeń na miarę; kieszeń na nóż
 » pętelka na młotek
 » pierścień D-ring
 » pas na narzędzia w talii
 » rozporek kryty plisą
 » odblaskowe elementy ton w ton

E3 55 41

 

61

 

69

 

60

taśmy 
odblaskowe  

dla zwiększonej 
widoczności

STANDARD RELAX REGULAR SLIM



STANDARD RELAX REGULAR SLIM

DAYBORO
SZORTY

 03100027 XX XXX
 MOQ 1/20
materiał:   62 % bawełna, 35 % poliester, 3 % Spandex® 

260 g /m²
wzmocnienia: 600D Oxford
fason:  regular
rozmiary:   46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
kolor:  E3 szarozielony-czarny 

55 morski-czarny 
41 granatowy-czarny 
61 antracytowy-szary 
69 ciemny brąz-brązowy 
60 czarny-antracytowy

 » męskie spodnie robocze
 » wykonane z elastycznej, innowacyjnej tkaniny TRIFIBETEX® - 
ergonomiczne dopasowanie

 » niski stan
 » trwałe potrójne szwy w obszarze nóg i krocza
 » przestronne, wielofunkcyjne przednie kieszenie z taśmą na 
narzędzia

 » 2 kieszenie tylne z klapą i wzmocnieniem z tkaniny Oxford
 » kieszeń udowa na telefon z klapką na rzep
 » kieszeń na miarę
 » kieszeń na nóż
 » pętelka na młotek
 » pierścień D-ring
 » pas na narzędzia w talii
 » rozporek kryty plisą
 » odblaskowe elementy ton w ton
 » możliwość wydłużenia 

E3 55 41

61 69 60

elastyczna talia
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odpinany  
kaptur
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DAYBORO
KURTKA

 03010555 XX XXX
 MOQ 1/10
materiał:   62 % bawełna, 35 % poliester, 3 % Spandex® 

260 g /m²
wzmocnienia: 600D Oxford
rozmiary:   46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
kolor:  E3 szarozielony-czarny 

55 morski-czarny 
41 granatowy-czarny 
61 antracytowy-szary 
69 ciemny brąz-brązowy 
60 czarny-antracytowy

 » męska kurtka robocza wykonana z elastycznej, innowacyjnej 
tkaniny TRIFIBETEX® - ergonomiczne dopasowanie

 » odczepiany kaptur
 » na ramionach wzmocnienia z tkaniny Oxford
 » 2 boczne kieszenie
 » wewnętrzna kieszeń na telefon
 » odblaskowe elementy ton w ton

E3 55 41

61 69 60



DAYBORO
BLUZA

 03060074 XX XXX
 MOQ 1/10
materiał:   55 % bawełna, 45 % poliester 

340 g /m²
wzmocnienia: 600D Oxford
rozmiary:   S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL
kolor:  E3 szarozielony-czarny 

55 morski-czarny 
41 granatowy-czarny 
69 ciemny brąz-brązowy 
60 czarny-antracytowy

 » męska bluza z kapturem zapinana na zamek 
błyskawiczny

 » od wewnątrz szczotkowana tkanina frotte
 » wygodny, dopasowany krój
 » na ramionach wzmocnienia z tkaniny Oxford
 » 2 boczne kieszenie
 » odblaskowe elementy ton w ton
 » elastyczne ściągacze przy mankietach i obszyciu 
u dołu

DAYBORO
KURTKA SOFTSHELLOWA

 

 03010576 XX XXX
 MOQ 1/10
materiał:   100 % poliester, 

75D mechaniczny 
stretch  / membrana TPU

słup wody: 8000 mm
paroprzepuszczalność: 4000 g /m²/24 godz.
rozmiary:   S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL
kolor:  E3 szarozielony-czarny 

55 morski-czarny 
41 granatowy-czarny 
69 ciemny brąz-brązowy 
60 czarny-antracytowy

 » męska kurtka softshellowa z odczepianym 
kapturem

 » 3 przednie kieszenie zapinane na zamek
 » 2 kieszenie wewnętrzne
 » elementy odblaskowe
 » regulowany rękaw regulacją na rzep
 » u dołu regulacja obwodu sznurkiem

E3

55

41

69

60

E3

55

41

69

60
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DAYBORO 
KURTKA PILOTKA ZIMOWA

 

 03320001 XX XXX
 MOQ 1/10
materiał:   100 % poliester / PU, 120 g /m2

podszewka:  100 % poliester 210 T tafta
wyściółka:  100 % poliester, 160 g /m2

słup wody: 3000 mm
paroprzepuszczalność: 3000 g /m²/24 godz.
rozmiary:   S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL
kolor:   E3 szarozielony-czarny 

 55 morski-czarny 
41 granatowy-czarny 
69 ciemny brąz-brązowy 
60 czarny-antracytowy

 » męska kurtka pilotka zimowa z odczepianym kapturem
 » 1 kieszeń napiersiowa z zamkiem błyskawicznym
 » 2 boczne kieszenie z zamkiem błyskawicznym
 » 2 wewnętrzne kieszenie 
 » kurtka jest zapinana na zamek kryty plisą na rzep
 » regulacja kaptura za pomocą sznurka
 » polar w kołnierzu i kapturze
 » elastyczne ściągacze przy rękawach i u dołu
 » z tyłu dostęp do wykonania haftu
 » odblaskowe detale ton w ton 

E3 55

41 69

60
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DAYBORO
KURTKA ZIMOWA

 

 03310001 XX XXX
 MOQ 1/10
materiał:   100 % poliester / PU, 120 g /m2

podszewka:  100 % poliester 210 T tafta
wyściółka:  100 % poliester, 160 g /m2

słup wody: 3000 mm
paroprzepuszczalność: 3000 g /m²/24 godz.
rozmiary:   S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL
kolor:  E3 szarozielony-czarny 

55 morski-czarny 
41 granatowy-czarny 
69 ciemny brąz-brązowy 
60 czarny-antracytowy

 » męska zimowa kurtka parka z odpinanym kapturem
 » przedłużona część tylna
 » 1 kieszeń na zamek błyskawiczny na piersi
 » 2 boczne kieszenie na zamek błyskawiczny
 » 2 wewnętrzne kieszenie na zamek błyskawiczny
 » kurtka jest zapinana na zamek kryty plisą na rzep
 » regulacja kaptura za pomocą sznurka
 » polar w kołnierzu i kapturze
 » elastyczne ściągacze przy rękawach i u dołu
 » odblaskowe detale ton w ton 

E3 55

41 69

60
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ASORTYMENT ODPOWIEDNI DLA KOLEKCJI DAYBORO

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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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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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

www.cerva.com/dayboro
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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

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"

www.cerva.com/dayboro
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OBJAŚNIENIA 

Na zimę

XX XX Niestandardowe rozmiary

Unisex

Unikalny materiał łączący bawełnę, poliester i elastan

Dostępne pojedyncze opakowania z wieszaczkiem

Produkt oddychający

Produkt wodoszczelny

OBJAŚNIENIA



DAYBORO
KOLEKCJA O NOWOCZESNYM KROJU, ŁĄCZĄCA FUNKCJONALNOŚĆ I WYGODĘ
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