
Артикал: 1.Заштитна ветровкa

Материјал: рипс топ 50% памук 50% полиестер
Површинска маса : 260 g/m²
Конац за шивење: 100% полиестер
 Скупљање при прању на 60°C по дужини и ширини 
 не више од 2 %.
 Постојаност боје на:
- прање на 60°C - оцена 4,- прање на 60°C - оцена 4,
- зној - оцена 4,
- отирање на мокро - оцена 3,
- отирање на суво - оцена 3-4.
Водоодбојност ( метода Ц ) мин. 80
Отпорност према дејству уља ( метода Б ) мин. 80

Шифра артикла ГВ01

a) предња страна         б) бочна страна         в)задња страна

г) уложак



Артикал: 2. Заштитни грудњак

Материјал: рипс топ 50% памук 50% полиестер
Површинска маса: 260 g/m².
Конац за шивење: 100% полиестер
 Скупљање при прању на 60°C по дужини и ширини не више од 2 %.
 Постојаност боје на:
- прање на 60°C - оцена 4,
- зној - оцена 4,- зној - оцена 4,
- отирање на мокро - оцена 3,
- отирање на суво – оцена 3- 4.
 Водоодбојност ( метода Ц ) мин. 80
Отпорност према дејству уља ( метода Б ) мин. 80

Шифра артикла ГВ02

a) предња страна         б) бочна страна         в)задња страна



Артикал: 3. Заштитно зимско одело-политекс

Материјал:  памук 50%  (±5%)  полиестер 50% (±5%)  
Преплетај: атлас 
Површинска маса : 280 g/m² (±5%)
Конац за шивење: 100% полиестер
 Скупљање при прању на 60°C по дужини и 
ширини не више од 2,5 %.
 Постојаност боје на: Постојаност боје на:
- прање на 60°C - оцена 4,
- зној - оцена 4,
- отирање на мокро - оцена 3,
- отирање на суво - оцена 3-4.
 Водоодбојност ( метода Ц ) мин. 80
Отпорност према дејству уља ( метода Б ) мин. 80
Постава  за уложак: Постава  за уложак: 
Материјал:  памук 50%  (±5%)  полиестер 50% (±5%)  
Преплетај: платно
Површинска маса : 130 g/m² (±5%)
Шифра артикла ГВ03

г) панталоне на трегере
    задња страна

а) предња страна блуза     б) бочна страна  блуза      в) панталоне на трегере
                                               предња страана



Артикал: 4. Заштитно радно одело-пилот

Материјал:  памук 67%  (±5%)  полиестер 33% (±5%)  
Преплетај: кепер 2/1
Површинска маса: 220 g/m² (±5%)
Конац за шивење: 100% полиестер
 Водоодбојност ( метода Ц ) мин. 80
Отпорност према дејству уља ( метода Б ) мин. 80
 Скупљање при прању на 60 º Ц по дужини и ширини 2,5 % мах. Скупљање при прању на 60 º Ц по дужини и ширини 2,5 % мах.
Постојаност боје на: 
-прање на 60 º C –оцена 4
-зној- оцена 4
-отирање на мокро –оцена 3
-отирање на суво –оцена 3-4

Шифра артикла ГВ04 г) панталоне на трегере
    задња страна

а) предња страна блуза     б) бочна страна  блуза      в) панталоне на трегере
                                               предња страана



Артикал: 5. Заштитно варилачко одело

Материјал: 100% памук 
Површинска маса: 280 g/m² ± 5%
Преплетај: штрукс
Конац за шивење: 100% полиестер
Скупљање по основи: 2,5% ± 0,5%, по потци: 4,5% ± 0,5%.

Шифра артикла ГВ05

г) панталоне на трегере
    задња страна

а) предња страна блуза     б) бочна страна  блуза      в) панталоне на трегере
                                               предња страана



Артикал: 6. Заштитне летње панталоне

Материјал:  памук 67%  (±5%)  полиестер 33% (±5%)  
Преплетај: кепер 2/1
Површинска маса: 220 g/m² (±5%)
Конац за шивење: 100% полиестер
Скупљање при прању на 60°C по дужини и ширини не више од 2 %.
 Постојаност боје на:
- прање на 60°C – оцена 4,- прање на 60°C – оцена 4,
- зној – оцена 4,
- отирање на мокро – оцена 3,
- отирање на суво – оцена 3-4.
 Водоодбојност ( метода Ц ) мин. 80
Отпорност према дејству уља ( метода Б ) мин. 80

Шифра артикла ГВ06

а) предња страна         б) бочна  страна       в) задња страна    



Артикал: 7. Заштитне зимске панталоне

Материјал:  памук 50%  (±5%)  полиестер 50% (±5%)  
Преплетај: атлас 
Површинска маса : 280 g/m² (±5%)
Конац за шивење: 100% полиестер
 Скупљање при прању на 60°C по дужини и ширини не више од 2,5 %.
 Постојаност боје на:
- прање на 60°C - оцена 4,- прање на 60°C - оцена 4,
- зној - оцена 4,
- отирање на мокро - оцена 3,
- отирање на суво - оцена 3-4.
 Водоодбојност ( метода Ц ) мин. 80
Отпорност према дејству уља ( метода Б ) мин. 80

Шифра артикла ГВ07

а) предња страна         б) бочна  страна       в) задња страна    



Артикал: 8. Заштитне зимске панталоне на трегере

Материјал:  памук 50%  (±5%)  полиестер 50% (±5%)  
Преплетај: атлас 
Површинска маса : 280 g/m² (±5%)
Конац за шивење: 100% полиестер
 Скупљање при прању на 60°C по дужини и ширини не више од 2,5 %.
Постојаност боје на:
- прање на 60°C - оцена 4,- прање на 60°C - оцена 4,
- зној - оцена 4,
- отирање на мокро - оцена 3,
- отирање на суво - оцена 3-4.
 Водоодбојност ( метода Ц ) мин. 80
Отпорност према дејству уља ( метода Б ) мин. 80

Шифра артикла ГВ08

а) предња страна                           б) задња  страна     



Артикал: 9. Летња пилот блуза

Материјал:  памук 67%  (±5%)  полиестер 33% (±5%)  
Преплетај: кепер 2/1
Површинска маса: 220 g/m² (±5%)
Конац за шивење: 100% полиестер
Скупљање при прању на 60°C по дужини и ширини не више од 2 %.
 Постојаност боје на:
- прање на 60°C – оцена 4,- прање на 60°C – оцена 4,
- зној – оцена 4,
- отирање на мокро – оцена 3,
- отирање на суво – оцена 3-4.
 Водоодбојност ( метода Ц ) мин. 80
Отпорност према дејству уља ( метода Б ) мин. 80

Шифра артикла ГВ09

а) предња страна блуза     б) бочна страна  блуза      в) задња страна блуза



Артикал: 10. Поло мајица-дуг рукав

Материјал: пике100% памук, 
Површинска маса материјала: 230 ± 5% g/m²
Скупљање при прању на 40°C по дужини и ширини не више од 4 %.
Постојаност боје на:
- прање на 40°C – оцена 4,
- зној – оцена 4,
- отирање на мокро – оцена 3,- отирање на мокро – оцена 3,
- отирање на суво – оцена 4.

Шифра артикла ГВ10



Артикал: 11. Поло мајица

Материјал: пике 100% памук, 
Површинска маса материјала: 193 g/m²± 5%
Скупљање при прању на 40°C по дужини и ширини не више од 5 %.
Постојаност боје на:
- прање на 40°C - оцена 4,
- зној - оцена 4,
- отирање на мокро - оцена 3,- отирање на мокро - оцена 3,
- отирање на суво - оцена 4

Шифра артикла ГВ11



Артикал: 12. Заштитна зимска капа

Материјал:  памук 50%  (±5%)  полиестер 50% (±5%)  
Преплетај: атлас 
Површинска маса : 280 g/m² (±5%)
Конац за шивење: 100% полиестер

Шифра артикла ГВ12



Артикал: 13. Заштитна летња капа

Материјал:  памук 67%  (±5%)  полиестер 33% (±5%)  
Преплетај: кепер 2/1
Површинска маса : 220 g/m² (±5%)
Конац за шивење: 100% полиестер

Шифра артикла ГВ13



Артикал: 14. Капа од УВ зрачења

Материјал:  памук 67%  (±5%)  полиестер 33% (±5%)  
Преплетај: кепер 2/1
Површинска маса : 220 g/m² (±5%)
Конац за шивење: 100% полиестер

Шифра артикла ГВ14



Артикал: 15. Заштитни радни мантил-бели

Материјал: 100 % памук, беле боје
Површинска маса материјала: 180-200 g/m².
Конац за шивење: 100% полиестер
Скупљање при прању на 95°C по дужини и ширини не више од 2 %.

Шифра артикла ГВ15

а) мушки мантил                 б) благо струкиран женски



Артикал: 16. Заштитни радни мантил-плави

Материјал: 50 % памук± 3%, 50 % полиестер± 3%
Плаве боје, површинска маса материјала 200-220 g/m²
Конац за шивење: 100% полиестер
Скупљање при прању на 60°C по дужини и ширини не више од 3 %
Постојаност на боје: 
- прање на 60°C – оцена 4,
- зној – оцена 4,- зној – оцена 4,
- отирање на мокро – оцена 3,
- отирање на суво – оцена 4.

Шифра артикла ГВ16

а) мушки мантил                 б) благо струкиран женски



Артикал: 17. Заштитно ПВЦ одело

Материјал: 100% полиестер превучен ПВЦ-ом, дречаве боје-жуто
SRPS EN 343, SRPS EN 471

Шифра артикла ГВ17

а) блуза                             б) панталоне



Артикал: 18. Заштитни комбинезон отпоран на киселине

Гумирани комбинезон са капуљачом отпоран на растворе киселина и база. 
Еластичне манжетне на рукавима и ногавицама. 
Варени шавови.
EN  14605

Шифра артикла ГВ18



Артикал: 19. Заштитни радни комбинезон

Материјал:  памук 67%  (±5%)  полиестер 33% (±5%)  
Преплетај: кепер 2/1
Површинска маса: 220 g/m² (±5%)
Конац за шивење: 100% полиестер
Водоодбојност ( метода Ц ) мин. 80
Отпорност према дејству уља ( метода Б ) мин. 80
Скупљање при прању на 60 º Ц по дужини и ширини 2,5 % мах.Скупљање при прању на 60 º Ц по дужини и ширини 2,5 % мах.
Постојаност боје на: 
-прање на 60 º C –оцена 4
-зној- оцена 4
-отирање на мокро –оцена 3
-отирање на суво –оцена 3-4

Шифра артикла ГВ19



Артикал: 20. Заштитна кишна кабаница

Материјал: 100% полиестер превучен ПВЦ-ом, 
Дречаве боје наранџасте.
SRPS EN 343, SRPS EN 471

Шифра артикла ГВ20



Артикал: 21. Флуоресцентни прслук

Материјал: флуоресцентан полиестер,  жуте боје, 
површинска маса материјала 120-150g/m2.
Копчање помоћу чичак траке. 

Шифра артикла ГВ21



Артикал: 22. Женски костим

Материјал:  вуна 43% (±5%)   полиестер 53% (±5%)    еластин 4% (±1%)    
 површинске масе материјала 200 (±5%)  g/m²

Шифра артикла ГВ22

а) панталоне и сако                      б) сукња



Артикал: 23. Мушки костим

Материјал:  вуна /43% (±5%)   полиестер 53% (±5%)    еластин 4% (±1%)    
 површинске масе материјала: 200 (±5%)  g/m²

Шифра артикла ГВ23



Артикал: 24. Женска кошуља-летња

Материјал: памук  100% (±5%)   
Површинска маса: 118 g/m² (± 5%)
Скупљање при прању на 60°C по дужини и ширини не више од 2,5 %.
Обрада против гужвања

Шифра артикла ГВ24



Артикал: 25. Женска кошуља-зимска

Материјал: памук  100% (±5%)   
Површинска маса: 118 g/m² (± 5%)
Скупљање при прању на 60°C по дужини и ширини не више од 2,5 %.
Обрада против гужвања

Шифра артикла ГВ25



Артикал: 26. Мушка кошуља-летња

Материјал: памук  100% (±5%)   
Површинска маса: 118 g/m² (± 5%)
Скупљање при прању на 60°C по дужини и ширини не више од 2,5 %.
Обрада против гужвања

Шифра артикла ГВ26



Артикал: 27. Мушка кошуља-зимска

Материјал: памук  100% (±5%)   
Површинска маса: 118 g/m² (± 5%)
Скупљање при прању на 60°C по дужини и ширини не више од 2,5 %.
Обрада против гужвања

Шифра артикла ГВ27



Артикал: 28. Ешарпа

Материјал: 100% вискоза 
Боја: Плава-бела

Шифра артикла ГВ28



Артикал: 29. Кравата

Материјал: 100 % пес.
ширина кравате је: 10 -11 cm, 
пуњена са вуненим улошком тежине: 300-400 g/m²
Боја: тегет-бела-црна.

Шифра артикла ГВ29



Артикал: 30. Летња кошуља ППЗ

Материјал: минимум 60% памук
Површинска маса материјала: 95-120 g/m²
Боја: плава

Шифра артикла ГВ30



Артикал: 31. Зимска кошуља ППЗ

Материјал: минимум 60% памук
Површинска маса материјала: 95-120 g/m²
Боја: плава

Шифра артикла ГВ31



Артикал: 32. Бела блуза-женска

Материјал: 100 % памук, 
Боја: Бела
површинска маса материјала 180-200 g/m².
Скупљање при прању на 95°C по дужини и ширини не више од 2 %.

Шифра артикла ГВ32



Артикал: 33. Бела блуза-куварска

Материјал: 100 % памук, 
Боја: бела
Површинска маса материјала: 180-200 g/m².
Скупљање при прању на 95°C по дужини и ширини не више од 2 %.

Шифра артикла ГВ33



Артикал: 34. Беле панталоне

Материјал: 100 % памук
Боја: бела
површинска маса материјала: 180-200 g/m².
Скупљање при прању на 95°C по дужини и ширини не више од 2 %.

Шифра артикла ГВ34



Артикал: 35. Бела мајица-кратак рукав

Материјал: 100 % памук
Боја: бела

Шифра артикла ГВ35



Артикал: 36. Куварска кецеља

Материјал: 100 % памук
Боја: бела

Шифра артикла ГВ36



Артикал: 37. Повезача

Материјал: 100% памук
Боја: бела

Шифра артикла ГВ37



Артикал: 38. Куварска капа

Материјал: 100 % памук
Боја: бела

Шифра артикла ГВ38



Артикал: 39. Прслук за конобаре

Материјал: вуна-полиестер
Боја: сиво-црни

Шифра артикла ГВ39



Артикал: 40. Кецеља на преклоп

Материјал: 100% памук
Боја: љубичаста

Шифра артикла ГВ40


