


BESTCENTRUMBHP I P.POŻ.

SzanowniPaństwo,

Oddajemy w Wasze ręce kolejną edycję katalogu produktowego naszej firmy.
Mamy nadzieję, że w tej prostej i przejrzystej formie odnajdziecie interesujący
Was asortyment, a następnie dokonacie zakupów w jednym z punktów
handlowych naszej sieci. Na chwilę obecną nasi koordynatorzy sprzedaży
docierają do każdego miejsca w Polsce, a prawie 150 osobowa załoga w 9
Oddziałach oraz Centrali firmy jest do Państwa dyspozycji.

BEST to blisko 30 lat doświadczenia w dystrybucji artykułów BHP i P.POŻ.
To także przeszło 15 lat obecnościna rynku z produktami importowanymi pod
własnym logo BETTER.Dodatkowo, naszą ofertę stanowią światowe marki
o uznanej renomie w tym: 3M, UNIVET,DASSY,UVEXczyHONEYWELL.

Uzupełnieniem szerokiej gamy produktów jest możliwość uszycia odzieży ro-
boczej według własnego wzoru oraz oznaczenia jej firmowym logotypem,
metodą sitodruku lub haftu. Nie można zapomnieć także o usługach
wykonywanych przez mobilny Autoryzowany Serwis Sprzętu Gaśniczego
oraz o nowościach w ofercie takich jak choćby automaty do dystrybucji
asortymentu BHP.

Zapraszamydo współpracy.

z„BESTEM”bezpieczny jestem!



Regulowane mankiety zapinane na rzep – pas regulowany na zatrzaski – suwak
kryty plisą– zakładki naplecach–2 dużekieszenieprzednie– kieszeńnalewej piersi
zpatką zapinanana rzep –kieszeńnaprawej piersi zkieszonkąna telefon komórko-
wy i przybory do pisania– wewnętrzna kieszeńna portfel – wypustki odblaskowe.
65%poliester/ 35%bawełna,+/-300 g/m2.

BLUZALUGANO

2 kieszenie tylne z patkami zapinane na rzep –
dzielone kieszenie na pier-siach – kieszeń na no-
gawcezpatką zapinanana rzep –kieszeńnaprawej
nogawce z kieszonką na narzędzia i przybory
do pisania– kieszonkanamiarkę –uchwyt na mło-
tek – kieszonka na telefon komórkowy – regulo-
wany pas – regulowane kieszenie na nakolanniki
z tkaniny Cordura® – potrójne szwy – możliwość
przedłużenia nogawki o dodatkowe 5 cm.65% po-
liester/35%bawełna,+/-245 g/m2.

SPODNIEOGRODNICZKI
VERSAILLES

Wysuwane kieszenietypu kabura z tkaniny Cordu-
ra® z uchwytami na narzędzia– 2 obszerne kiesze-
nie przednie mieszczące kieszenie typu kabura –
2 kieszenie tylne z patkami zapinane na rzep –
kieszeńnanogawcezpatką zapinanana rzep – kie-
szeń na prawej nogawce z kieszonką na narzędzia
i przybory do pisania – kieszonka na miarkę –
uchwyt namłotek – kieszonkanatelefon komórko-
wy – regulowane kieszenienanakolanniki z tkaniny
Cordura® – obwód pasa regulowany – potrójne
szwy–możliwośćprzedłużenianogawki ododatko-
we 5 cm.65%poliester/ 35%bawełna,+/-300 g/m2.
Wzmocnienie: tkanina nylonowaCordura®

SPODNIE SEATTLE

Kolory
naspecjalne
zamówienie.
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Spodnie do pasa z szerokimi szlufkami na pasek
dodatkowo wypsarzone z gumowym regulatorem
po bokach (regulacja gumowa może być również
z tyłu paska). Pasek zapinany na guzik, rozporek
na zamek błyskawiczny.Dwie wzmocnione kiesze-
nie górne wpuszczane z dodatkowymi naszytymi
pojedyńczymi kieszonkami ,po lewej stronie gór-
nych kieszeni jest wszyta wypustka odblaskowa.
Na nogawkach po obu stronach naszyte kieszonki
z patkami zapinanymi na rzep. Z prawej strony kie-
szonka na nogawce posiada dodatkową kieszonkę
wpuszczaną zapinanąna zamekbłyskawiczny oraz
dwie kieszonki zeszlufkami.
Nakolanach wzmocnieniaod dołu zapinanenarzep
lewa nogawka posiadawszytą wypustkę odblasko-
wą. Tył spodni posiada karczek oraz dwie naszyte
kieszenie z patkami zapinananymi na rzep oraz z
wszytą wypustką odblaskową.
Dostępna tkanina moro w kolorze oliwka oraz
szarymw składzie 65% poliester, 35% bawełna
245 g/m2 .
Również dostępna jest tkanina moro w kolorze
oliwka w składzie: 67% bawełna, 33% poliester
220g/m2 (szyte sąz tej tkaniny mundurydla armii
belgĳskiej orazfrancuskiej).

SPODNIEDOPASA
„WOJTEK1”MORO

Spodnie ogrodniczki z regulowanymi szelkami
zapinane z przodu mocnymi klamrami, połączone
z tylnym karczkiem elastyczną gumąniekrępującą
ruchów. Pojodwójna kieszeń na bawecie. Większa
zapinana na zamek błyskawiczny, mniejsza po-
dzielona przeszyciem. Zapięcie w pasie na guziki,
dodatkowo regulowane gumowym ściągaczem.
Dwie wzmocnione kieszenie górne wpuszczane
z dodatkowymi naszytymi pojedyńczymi kieszon-
kami.Po lewaj stronie górnych kieszeni jest wszyta
wypustka odblaskowa.Na nogawkachpo obu stro-
nach nasyte kieszonki z patkami na rzep. Z prawej
strony kieszonka na nogawce posiada dodatkową
kieszeń wpyszczaną zapinaną na zamek błyska-
wiczny oraz dwie kieszonki ze szlufkami. Na kola-
nach wzmocnienia od dołu zapinanena rzep. Lewa
nogawkaposiadawszytąwypustkę odblaskową.Na
pośladkch znajdują siędwie kieszenie z patkami na
rzep i wypustką odblaskową. Spodnie ogrodniczki
mogąbyćwykonanew różnych kolorach i z różnych
tkanin wgwzornika.

SPKspodenki krótkie z szerokimi szlufkami na
pasek dodatkowo wyposażone z gumowym regu-
latorem po bokach (regulacja gumowa może być
również z tyłu paska).Pasekzapinany na guzik,
rozporek na zamek błyskawiczny. Dwie wzmoc-
nione kieszenie górne wpuszczanez dodatkowymi
naszytymi pojedyńczymi kieszonkami, po lewej
stronie górnych kieszeni jest wszytawypustka od-
blaskowa.Na nogawkach po obu stronach naszyte
kieszonki z patkami zapinanymi na rzep. Z prawej
strony kieszonka na nogawce posiada dodatkową
kieszonkę wpuszczaną zapinaną na zamek błyska-
wiczny orazdwie kieszonki zeszlufkami.

Lewanogawkaposiadawszytą wypustkę odblasko-
wą. Tył spodni posiada karczek oraz dwie naszyte
kieszenie z patkami zapinananymi na rzep oraz
zwszytą wypustką odblaskową.

Spodenki krótkie mogą być wykonane w różnych
kolorach i zróżnych tkanin wgwzornika.

SPODENKIKRÓTKIE
„WOJTEK3”

SPKspodenki krótkie, zapinane w pasie na guzik,
ściągacz z gumy, szlufki, rozporek na zamek
błyskawiczny. Na górze spodenek dwie kieszenie
naszywane. Na nogawkach praktyczne kieszenie
i zasobnikami.Z tyłu spodni dwie dodatkowe
kieszenie. Spodenki krótkie mogą być wykonane
w różnych kolorach oraz różnych tkanina wg
wzornika.

SPODENKIKRÓTKIE
„TOMEK3”

SPODNIEOGRODNICZKI
„WOJTEK2”

Z karczkiem przednim (bawet) oraz powyższonym
tylnym. Regulowane szelki zapinane z przodu na
klamry. Z tylnym karczkiem połączone złączem
gumowym niekrępującym ruchów. Pojedyńcza
kieszeńnabawecie zapinananazamekbłyskawicz-
ny, dwie wpuszczane kieszenie dolne, podwójna
kieszeń na prawej nogawce. Zapięcie w pasiena
guziki, dodatkowo regulowane gumowym ściąga-
czem. Na kolanach naszyte wzmocnienia. Na dole
nogawek naszyta podwójna taśma odblaskowa
5 cm – możliwość zmiany taśmy odblaskowej wg
wzornika lub wykonanie bez taśmy. Nogawki są
w dwóch kolorach. (Może być również w jednym
kolorze).Wybór kolorów i tkanin dowolny wg
wzornika.

UBR5– SPODNIE
OGRODNICZKI SO1

Z wykładanym kołnierzem, z gumowymi ściągacza-
mi pasa. Zapinana na guziki do samej góry, kryte
plisą (jest mozliwość zapięcia na zamek błyska-
wiczny lub napy). Lewy rękaw z kieszenką na
komórkę zapinaną na rzep. Kieszenie górne
naszywane z patkami zapinane na guziki (możli-
wość zapięcia na springi - napy). Dolne kieszenie
wpuszczane. Na rękawach podwójna taśma
odblaskowa 5 cm. Dookoła bluzy pojedyńcza
taśma odblaskowa 5 cm. Jest możliwość zmiany
taśmyodblaskowej wg wzornika lub wykonanie
bez taśmy. Bluza wykonana jest w dwóch
kolorach (możebyć również w jednym kolorze).
Wybór kolorów i tkanin dowolnywgwzornika.

UBR5– KRÓTKABLUZA
ROBOCZABZ1
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SPKspodenki krótkie ,zapinane w pasie na guzik,
ściągaczzgumy,szlufki, rozporek nazamekbłyska-
wiczny. Na górze spodenek dwie kieszenie naszy-
wane.Na nogawkachpraktyczne kieszenie i zasob-
nikami. Z tyłu spodni dwie dodatkowe kieszenie.
Spodenkikrótkie dostępnatkanina morow kolorze
oliwka oraz szarymw składzie 65%poliester, 35%
bawełna245 gr.
Również jest dostępna tkanina moro w kolorze
oliwka w składzie: 67% bawełna, 33% poliester
220 gr (szyte są z tej tkaniny mundury dla armii
belgĳskiej orazfrancuskiej).

SPKspodenki krótkie, zapinane w pasie na guzik,
ściągaczzgumy,szlufki, rozporek nazamekbłyska-
wiczny. Na górze spodenek dwie kieszenie wpusz-
czane. Z tyłu spodni dwie dodatkowe kieszenie.
Spodenki krótkie mogą być wykonane w różnych
kolorach orazz różnych tkanin wgwzornika.

SPODENKIKRÓTKIE
„SŁAWEK3”

SPK spodenki krótkie, zapinane w pasie na gu-
zik, ściągacz z gumy, szlufki, rozporek na zamek
błyskawiczny. Na górze spodenek dwie kieszenie
naszywane. Dostępna tkanina moro w kolorze
oliwka oraz szarymw składzie 65%poliester, 35%
bawełna245 gr.

Również dostępna jest tkanina moro w kolorze
oliwka w składzie: 67% bawełna, 33% poliester
220 gr. (szyte są z tej tkaniny mundury dla armii
belgĳskiej orazfrancuskiej).

SPODENKIKRÓTKIE
„SŁAWEK3”MORO

SPODENKIKRÓTKIE
„TOMEK3”MORO

Spodnie do pasa, zapinane w pasie na guzik,
ściągacz z gumy, szlufki, rozporek na zamek
błyskawiczny. Na górze spodenek dwie kieszenie
naszywane.Na nogawkach praktyczne kieszenie
i zasobnikami.Z tyłu spodni dwie dodatkowe
kieszenie.Na kolanachwzmocnienia zwypustką
odblaskową.Na dole nogawek podwójna taśma
odblaskowa3 cm.Spodeniemogąbyćwykonane
w różnych kolorach,z różnych tkanin orazmogą
być różne taśmy odblaskowewg wzornika.

Krótka bluza ocieplana
(pikówka do wyboru: 100/150/200 gr) ze ściągaczem
gumowym, zapinanana zamekbłyskawiczny kryty
plisą zapinaną na rzepy. Na piersiach kieszenie
z patkami zapinanymina napy.Kołnierz wewnątrz
z naszytym polarem. Kaptur odpinany ocieplony
pikówką. Dolne kieszenie naszywane (jest możli-
wośćwykonania kieszeni dolnych wpuszczanych.

SPODENKIKRÓTKIE
TOMEK3

SPODNIEDOPASA
„WOJTEK4”

UBRANIEOCIEPLANE„WOJTEK5”MORO

Spodnieogrodniczki ocieplane
(pikówka do wyboru: 100/150/200 gr). Z podwyż-
szonym karczkiem przednim i tylnym. Regulowa-
ne szelki zapinane z przodu na klamrę połączone
z karczkiem tylnym ruchomym złączemgumowym
nie krępującym ruchów. Podwójna kieszeń na ba-
wecie,większazapinana nazamek błyskawiczny,
mniejsza podzielona przeszyciem. Dwie wzmoc-
nione naszywane kieszenie dolne. Podwójna kie-
szeńnaprawej nogawce.Zapięcie w pasienaguziki,
dodatkowo regulowane gumowym ściągaczem.

Również dostępna jest tkanina moro w kolorze
oliwka w składzie: 67% bawełna, 33% poliester
220 gr (szyte są z tej tkaniny mundury dla armii
belgĳskiej orazfrancuskiej).

Dostępna tkanina moro w kolorach: oliwka, szary.
Ubranie ocieplane może być wykonane z różnych
tkanin i w różnych kolorachwg wzornika, z dowol-
nymi taśmamiodblaskowymiwgwzornika.
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Fartuch przedni z karczkiem. Pojemna kieszeń
z przodu fartucha. Troczek na szyi z możliwością
regulacji. Troczki długie w pasie do regulacji.
W zależności od potrzeb można górną część
fartucha złożyć dośrodka i używać jako zapaskę.
Fartuszki mogą być wykonane w różnych kolorach
i zróżnych tkanin wgwzornika.

Bluzapolar doskonała jako cieńkakurtka, zapinana
na zamek błyskawiczny. Dwie dolne, wpuszczane
kieszenie zapinanenazamekbłyskawczny.
Bluza wykonana jest z polaru o gramaturze 360 g
lub 270 gw różnychkolorachwgwzornika.

BLUZAPOLAR
DOPASOWANA

Bluzapolar doskonała jako cieńkakurtka, zapinana
na zamek błyskawiczny. Dwie dolne, wpuszczane
kieszenie zapinane na zamek błyskawczny i jedna
kieszennapiersi z zapięciemnazamek .
Bluza wykonana jest z polaru o gramaturze 360 g
lub 270 gw różnychkolorachwgwzornika.

BLUZAPOLAR
PROSTA

FARTUCHPRZEDNI
„ANIA”

Koszulaz bawełnianej flaneli o gramaturze 170
gr orazo gramaturze 210 gr.Zapinananaguziki.
Długe rękawyzakończonemankietem zpinanym
na guziki. Bardzo wygodna.
Dostępnaw różnych kolorach wg wzornika.

Ocieplacz ocieplany włókniną pikowaną (ocie-
plenie do wyboru; 100 gr / 150 gr / 200 gr).
Zapinany na zamek błysawiczny kryty listwą
na rzep. Wewnątrz stójka ocieplona polarem
Karczek tył i przód posiadadodatkowo naszyty
polar. Dwie kieszenie górne z patkami na rzep
i wypustką odblaskową.Karczek tył z wypustką
odblaskową. Dolne dwie kieszenie wpuszczane
zapinane na zamek błyskawiczny i naszyte
dwie mniejsze kieszenie z patk na rzep. Dół
ocieplacza z regulacją na sznurek ze stoperami
lub ze ściągaczemgumowym.

OCIEPLACZ
„WOJTEK”

Zapinany na guziki lub springi. Dwie górne kie-
szenie naszywane z patkami na rzep. Dwie dolne
kieszenie. Rękawy długie z mankietami na guziki
lub springi.
Fartuchy mogą być wykonane w różnych kolorach
orazz różnych tkanin wgwzornika.

FARTUCHROBOCZYKS1
KOSZULAROBOCZA

Zapinany na guziki lub springi. Jedna górna kie-
szeń.Dwie dolne kieszenie naszywane.Zapinany
naguziki lub springi.Krótkie rękawy.
Fartuchy mogą być wykonane w różnych kolo-
rach oraz z różnych tkanin wg wzornika.

Zapinany na guziki lub springi. Jedna górna kie-
szeńz wypustką. Dwie dolne kieszenie naszywane
z dodatkowa wypustką. Zapinany na guziki lub
springi.Bez rekawów wykończenie lamówka.
Fartuchy mogą być wykonane w różnych kolorach
orazz różnych tkanin wgwzornika

FARTUCHDAMSKI
BEZRĘKAWÓW

FARTUCHDAMSKI
ZKRÓTKIMRĘKAWEM

Praktyczny zasobniknadrobne przedmioty i doku-
menty mocowanydo paska.Wyposażonyw główną
kieszeń zapinaną na 2 napy, dodatkową kieszeń
zapinanąna suwak,kieszeń na telefon komórkowy
z długim rzepem,pozwalającym dostosować zapię-
cie do wielkości telefonu oraz kieszonki naprzybo-
ry do pisania.

ZASOBNIK
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KOSZULAFLANELOWAPK

Wygodna termoaktywna antyalergiczna bielizna marki
„STANTEX”.Podkoszulki i kalesony wykonane w technologii
płaskich szwów ze specjalnie opracowanych włókien polie-
strowych. Elastyczne, bardzo dobrze dopasowujące się do
ciała nieograniczające ruchów, a jednocześnie zapewniające
bardzo dobrą termoregulację. Nie doprowadzaj do prze-
grzania się ciała. Bielizna Active Tex schnie nawet do 3 razy
szybciej niż bawełna. Pakowane w pudełka z opisem. Kolor
czarny.
Rozmiary: S,M, L, XL, XXL, XXXL.

BIELIZNATERMOAKTYWNA

Koszulki damskie lub męskie bawełniane
lub bawełniane z domieszką innych włókien,
w różnej kolorystycei gramaturze.Mogąsłużyć,
jako odzież spodnia pod odzież roboczą lub jako
odzież służbowa czy reklamowa.
Rozmiary: S,M, L,XL, XXL, XXXL.

KOSZULKI
T-SHIRTIPOLO

Koszula z długim rękawem zapinanana guziki, wykonana z flaneli (100%bawełna) jedno-
stronnie drapowanej o gramaturze 120 g/m2.Dostępne odcienie: czerwony,żółty,zielony
i niebieski.Rozmiary: zgodniez tabelą na ostatniej stronie.
Opakowanie zbiorcze - karton po 50 szt.

Kamizelka ostrzegawczaw kolorze żółtym lub pomarańczo-
wym zdwoma pasamiodblaskowymi.
Rozmiary: L, XL,XXL,XXXL.
Zgodne z normą EN ISO20471:2013.

KAMIZELKAOSTRZEGAWCZA

Kurtka przeciwdeszczowa zapinana na zamek
błyskawiczny oraz spodnie do pasawykonane z
tkaniny nylonowej. Dostępne w kolorze ciemno
zielonym lub barwachmaskującychtypu „moro”.
Rozmiary: L, XL,XXL,XXXL..

KOMPLET
PRZECIWDESZCZOWY

Kurtka zapinana na napy, z kapturem i dwiema bocznymi kieszeniami przykrytymi patkami
oraz wiatrołapami w rękawach. Model produkowany z wodoochronnej tkaniny Plavitex,
przeznaczony do użytku w niesprzyjających warunkach pogodowych. Zapewnia skuteczną
ochronę przedwiatrem i deszczem.Technikaobustronnego zgrzewaniazwiększawytrzymałość
szwów.
Produkt spełnia standardy europejskich norm: EN ISO13688 i EN343.

KURTKAPRZECIWDESZCZOWA
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Fartuch z regulacją na pasku szyjnym, chroniący
przednią częśćciała.Model produkowany zwodo-
i kwasoługoochronnej tkaniny Plavitex Acid od-
pornej na działanie kwasów, zasadi wodorotlen-
ków. Przeznaczony do użytku w strefach, gdzie
pracownicy narażeni sąna kontakt z substancjami
chemicznymi. Zapewnia skuteczną ochronę przed
NaOH,KOH,HNO3 i H2SO4.
Produkt spełnia standardy europejskichnorm:
EN ISO13688,EN 343 i EN14605.

FARTUCHPRZEDNI
KWASOODPORNY

Wykonany z dwoiny bydlęcej krytej licowanej,
wykończonej niepalnie, o grubości średnio 1,6mm
w kolorze czarnym. Może być stosowany jako
ochrona przed drobnymi odpryskam stopionego
metalu - żelaza, krótkotrwałym działaniem
płomienia oraz promieniowaniem cieplnymultra-
fioletowym w ograniczonymzakresie.
Produkt spełnia standardy europejskich norm:
PN-EN ISO 13688:2013-12 oraz PN-EN ISO
11611:2007.

FARTUCHPRZEDNI
SPAWALNICZY

Polipropylenowy laminat zmikroporami, nietkany
(kaptur, rękawy i nogawki) oraz polipropylen,
nietkany o właściwościachantyelektrostatycznych
(panel tylny). Szwy typu zakładka, obszywane.
3-częściowy kaptur, 2-kierunkowy przedni za-
mek z zamykaną klapą sztormową, pętle na palce.
Elastyczne kostki, nadgarstki, talia i kaptur.
Oddychającypanel tylny z materiału SMS.

EN 374, EN 13982-1, EN 13037, EN 1073-2,
EN1149-5

KOMBINEZON
AlphaTec®2000COMFORT

Odzież chroniąca przed czynnikami gorącymi
i płomieniem oraz rozpraszającaładunki elektro-
statyczne.Kolor granatowy.

Produkt spełnia standardy europejskich norm:
EN ISO 11612:2015 A1 A2 B1 C1, EN ISO
11611:2015 A1 A2 CLASS1,EN1149-5:2008,

UBRANIETRUDNOPALNE

Chroni przed minimalnymi zagrożeniami mecha-
nicznymi wynikającymi zoddziaływania ścierniwa
odbitego podczasprocesów obróbki strumienio-
wo-ciernej. Do stosowaniaz dodatkowymi ochro-
nami.Kolor niebieski.

UBRANIE
DLAPIASKOWACZA

Dwukolorowa kurtka 3w1 z odpinanąpodpinką
futrzaną, rękawami oraz kołnierzem. Trwała tkani-
napoliestrowo-bawełniana o najwyższychparame-
trach zapewniającadługotrwały komfort w pracy.
9 obszernych kieszeni, zaczepD na klucze i iden-
tyfikator. Rękawy i dół wykończone dzianiną.
Dwustronny zamek błyskawiczny ułatwiający
zapinanie i rozpinanie. Specjalne hydrofobowe
wykończenie materiału umożliwiające spływ
wody po powierzchni. Kolory: żółty-granatowy,
żółto-czarny i pomarańczowo-granatowy.
Rozmiary S-5XL.
Zgodne znormą EN ISO20471 Klasa3.

KURTKA
OSTRZEGAWCZA PJ50
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Odzież robocza z tkaniny 100% bawełnianej o splocie diagonalnym oraz
masie powierzchniowej 260 g/m2. Krótka bluza z wykładanym kołnierzem,
gumowymi ściągaczami pasa i zakładkami na plecach umożliwiającymi
swobodę ruchu. Zapinanana guziki kryte plisą. Kieszenie górne naszywane,
zapinane na „springi”. Spodnie ogrodniczki z karczkiem przednim (bawet)
oraz podwyższonym karczkiem tylnym. Regulowane szelki zapinanez przo-
du na klamry, z tylnym karczkiem połączone taśmą gumową niekrępującą
ruchów. Podwójna kieszeń na bawecie, większa zapinanana zamek błyska-
wiczny, mniejsza podzielona przeszyciem. Spodnie do pasa z dwiema naszy-
wanymi kieszeniamidolnymi,podwójnakieszeń naprawej nogawce.Zapięcie
w pasienaguzik.
Rozmiary– patrz tabelanaostatniej stronie.
Bluzy i spodniepakowanepo 20 szt.w kartonie,ubrania po 10 szt.

Krótka bluza roboczatypu wiatrówka z wykładanym kołnierzem,gumowymi
ściągaczamipasa.Zapinana naguziki kryte plisą.Kieszenie górne naszywane,
zapinane na „rzepy”. Spodnie robocze z karczkiem przednim (bawet). Regu-
lowane szelki zapinane z przodu na klamry, z tylnym karczkiem połączone
taśmągumową niekrępującą ruchów. Podwójna kieszeńnabawecie,większa
zapinana na zamek błyskawiczny, mniejsza podzielona przeszyciem. Zapięcie
w pasie na guziki, dodatkowo regulowane gumowym ściągaczem.Tkanina
poliestrowo-bawełniana 245 g/m2. Dostępne w kompletach bluza i spodnie
ogrodniczki lub samespodnieogrodniczki.
Rozmiary– patrz tabelanaostatniej stronie.
Ubrania pakowanepo 10 szt.w kartonie,spodnie po 20 szt.w kartonie.

B-MASTER BEST-ON

Odzież robocza wykonana z tkaniny poliestrowo-bawełnianej o gramaturze 280 g/m2. Krótka bluza zapinana na suwak, wyposażona w praktyczne
zasobniki na piersiach oraz dwie dolne kieszenie wpuszczane, jedna zapinana na suwak. Rękawy wzmocnione na łokciach tkaniną o podwyższonej
odporności na ścieranie. Spodnie ogrodniczki z praktycznymi kieszeniami na bawecie (większa zapinana na rzepy, mniejsza podzielona przeszyciem
+ kieszonka na telefon komórkowy). Regulowane szelki zapinane z przodu na klamry z tylnym karczkiem połączone taśmą gumową niekrępującą
ruchów. Pojemne kieszenie dolne ze schowkiem zapinanym na suwak. Na lewej nogawce zasobniki, z tyłu kieszeń i zasobnik. W pasie guziki umożli-
wiające regulację obwodu. Na kolanach wzmocnienia z tkaniny o podwyższonej odporności na ścieranie. Spodnie do pasa zapinane na guzik, wyposażone
w praktyczne kieszenie i zasobniki oraz wzmocnienia na kolanach. Spodnie krótkie – szorty - zapinane na guzik, wyposażone w praktyczne kieszenie
i zasobniki. Dostępne kolory: szaro-czarny z pomarańczowymi wstawkami, oliwkowo-czarny z pomarańczowymi wstawkami oraz grafitowo-czarny
z szarymiwstawkami.Szorty dostępne tylko w kolorze grafitowo-szarym.
Bluzy, spodnie ogrodniczki i spodnie do pasadostępnew pełnej rozmiarówce XS-XXXL,spodniekrótkie dostępne w rozmiarach S,M, L,XL,XXL.
Pakowaneindywidualnie w opakowaniafoliowe zwieszakami,zapinanenazatrzaski.Opakowania zbiorcze - kartony po 20 szt.

BETTERBASSIC

12

O
D
ZI
EŻ

RO
B
O
C
ZA

IO
C
H
RO

N
N
A

w
w
w
.b
et
te
r.c

om
.p
l



Spodnie ogrodniczki, spodnie do pasa oraz szorty z tkaniny poliestrowo-
bawełnianej (65%-35%) o splocie kanwasowym o gramaturze 270 g/m2

w kolorze szary kamuflaż z pomarańczowymi wstawkami. W miejscach
szczególnie narażonych na uszkodzenia zastosowano wstawki z tkaniny
o podwyższonej odporności nauszkodzeniaw kolorze czarnym.Wyposażone
w praktyczne,wygodne kieszenie i zasobniki.
Dostępnew pełnej rozmiarówce XS- XXXL.
Pakowane indywidualnie w opakowania foliowe z wieszakami, zapinane
nazatrzaski.Opakowania zbiorcze - kartony po 20 szt.

Spodnie ogrodniczki i spodnie do pasa z tkaniny poliestrowo-bawełnianej
(65%-35%)o splocie diagonalnym o gramaturze 240 g/m2 w kolorze białym
z szarymi dodatkami. W miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia
zastosowano wstawki z tkaniny o podwyższonej odporności na ścieranie.
Wyposażonew praktyczne,wygodne kieszenie i zasobniki.
Dostępne w pełnej rozmiarówce XS- XXXL.
Pakowane indywidualnie w opakowania foliowe z wieszakami, zapinane
nazatrzaski.Opakowania zbiorcze - kartony po 20 szt.

BETTERBRANNCO BETTERCAMMO

Bluza robocza krótka, spodnie ogrodniczki, spodnie do pasa oraz szorty
wykonane z tkaniny poliestrowo-bawełnianej (65%-35%)o splociekanwaso-
wym o gramaturze270 g/m2 w kolorze ciemnoszarymz czerwonymi wstaw-
kami. W miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia zastosowano
wstawki w kolorze czarnymz tkaniny o podwyższonej odporności na uszko-
dzenia.Wyposażonew praktyczne, wygodne kieszeniei zasobniki.
Bluzy, spodnie ogrodniczki i spodnie do pasadostępne w pełnej rozmiarówce
XS-XXXL,spodniekrótkie dostępne w rozmiarach S,M, L,XL,XXL.
Pakowane indywidualnie w opakowania foliowe z wieszakami, zapinane
nazatrzaski.Opakowania zbiorcze - kartony po 20 szt.

BETTERCLASSIC
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Odzież robocza wykonana z tkaniny poliestrowej w kolorze czarnym, ocie-
plana pikówką poliestrową. Krótka bluza ze ściągaczem,zapinanana zamek
błyskawiczny kryty plisą zapinanąna rzepy.Na piersiach kieszeniez patkami
zapinanymi na rzep, dolne kieszenie bocznewpuszczane.Wewnątrz kieszeń
zapinananasuwak orazkieszeńna telefon.Rękawy wykończone ściągaczami
z dzianiny. Spodnie ogrodniczki regulowane w pasie gumowym ściągaczem
oraz guzikami bocznymi. Na bawecie duża kieszeń zapinana na suwak, kie-
szenieboczne naszywane.Rozporek zapinany nasuwak.Na kolanach kiesze-
nie na wkładki kolanowe, wykonane z tkaniny o zwiększonej odporności na
ścieranie. Odzież wyposażona w elementy odblaskowe na: rękawach, pier-
siach,plecach,bawecie, kieszeniach i nogawkach.

Bluzy i spodnie sprzedawaneosobno.Dostępne w rozmiarach S-XXL.
Pakowane indywidualnie w opakowania foliowe z wieszakami, zapinane na
zatrzaski.Opakowania zbiorcze- kartony po 10 szt.

Bluzarobocza zestójką zapinananazamekbłyskawiczny kryty plisą.Kieszenie
górne i dolne naszywane,zapinanena„rzepy”.Spodnie ogrodniczki z karczkiem
przednim (bawet) oraz podwyższonym karczkiem tylnym. Regulowane szelki
zapinane z przodu na klamry. Z tylnym karczkiem połączone złączem gumo-
wym niekrępującym ruchów. Podwójna kieszeń nabawecie,większa zapinana
nazamekbłyskawiczny, mniejszapodzielona przeszyciem.Dwie kieszenie dol-
ne, dodatkowa kieszeń na prawej nogawce.Zapięcie w pasie na guziki, dodat-
kowo regulowane gumowym ściągaczem.Główne szwy wykonano kontrasto-
wą nicią.Tkanina: policoton (65%poliester,35%bawełna).
Rozmiary- patrz tabelanaostatniej stronie.
Opakowaniezbiorcze- karton 5 szt.

B-MASTERWINTER BETTERWINTER

Odzież robocza wykonana z tkaniny poliestrowo-bawełnianej (65%-35%)o splocie kanwasowym,w kolorze szarym z czarnymi i żółtymi dodatkami, super
mocnao gramaturze 300 g/m2.Bluza z patkami i kieszeniamiwyposażonymi w metalowe napy,zapinana nakostkowy zamek.Rękawy wzmacnianena łokciach
tkaninąo zwiększonejwytrzymałości naścieranie.Spodnie ogrodniczki zregulowanymi szelkamizapinanymizprzodu mocnymiklamrami,połączone z tylnym
karczkiem elastycznągumąniekrępującą ruchów. Na bawecie duża kieszeńzapinananametalowe napy orazmniejszana przybory do pisaniaoraz kieszonka
na telefon komórkowy.Na nogawkachpraktyczne kieszeniei zasobniki.W pasieguziki umożliwiające regulacjęobwodu.Kolana wzmocnione tkaniną o zwięk-
szonej wytrzymałości na ścieranie.Kieszenie nawkładki kolanowe zabezpieczonerzepem.Spodniedo pasazapinanena guzik, po bokach pojemne kieszenie
zeschowkami zapinanymina zamek.Na prawej nogawcezasobniki, z tyłu kieszeń i zasobnik.Na kolanachwzmocnienia zwytrzymałej tkaniny oraz kieszenie
nawkładki kolanowe.
Dostępne w pełnej rozmiarówce XS- XXXL.
Pakowaneindywidualnie w opakowaniafoliowe zwieszakami,zapinanenazatrzaski.Opakowania zbiorcze - kartony po 20 szt.

BETTERJOBBER
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Kamizelka zimowa wykonana z wysokiej jakości tkaniny nylonowej, ocieplana pikówką
poliestrową o zwiększonejgramaturze.Zapinananasuwak kostkowy kryty plisąmocowaną
na rzepy. Karczek odcięty wypustką odblaskową zprzodu i z tyłu. Wyposażonaw kieszenie
dolne wpuszczane,zapinane na suwak kryty plisą. Na piersiach kieszeń zewnętrzna z patką
zapinaną na rzep oraz kieszeń wpuszczana, zapinana na suwak kryty plisą. Wewnątrz
kieszeń na piersi, na telefon komórkowy zapinanana rzep oraz dolna dodatkowa kieszeń
z patką zapinanąna rzep.W biodrach regulowana gumkązestoperami.
2 wersje kolorystyczne: bordowo – czarna i szaro– czarna.
Rozmiary: S- XXXL.Opakowanie zbiorcze - karton 20 szt.

Bezrękawnik z tkaniny poliestrowo-bawełnianej.
Ramionai stójka wykończonesztruksem.
Kolor granatowy.
Rozmiary: S,M, L, XL,XXL,XXXL.
Opakowaniezbiorcze- karton 20 szt.

Bezrękawnikz tkaniny poliestrowej zpodpinką
polarową.
Kolor czarny.
Rozmiary: S,M, L, XL,XXL,XXXL.
Opakowaniezbiorcze- karton po 20 szt.

OCIEPLACZIZAOCIEPLACZKRISTI

Bluza z tkaniny typu softshell, z zewnątrz gładkiej,
wykończonejhydrofobowo,wewnątrz szorstkowa-
nej dla lepszego komfortu noszenia.Doskonała do
pracy poza pomieszczeniami oraz jako odzież re-
kreacyjna lub promocyjna. Możliwość naniesienia
grafiki metodąhaftu lub termotransferu.
Dostępne rozmiary: S,M, L,XL,XXL,XXXL.
Opakowaniezbiorcze- karton 20 szt.

BLUZASOFTSHELL

Kurtka zimowa wykonana z wysokiej jakości tkaniny nylonowej, ocieplana pikówką polie-
strową o zwiększonej gramaturze. Zapinana na suwak kostkowy kryty plisą mocowanąna
rzepy. Karczek odcięty wypustką odblaskową z przodu i z tyłu. Wyposażona w kieszenie
dolne wpuszczane,zapinanena suwak kryty plisą.Na piersiach kieszeń zewnętrzna z patką
zapinanąna rzep oraz kieszeńwpuszczana,zapinanana suwak kryty plisą.Wewnątrz kieszeń
na piersi, na telefon komórkowy zapinana na rzep oraz dolna dodatkowa kieszeń z patką
zapinanąna rzep. Kaptur chowany w stójce. W biodrach regulowana gumką ze stoperami.
Mankiety ześciągaczemorazdodatkowym zapięciemna rzep.
2 wersje kolorystyczne: bordowo – czarna i szaro– czarna.
Rozmiary: S- XXXL.Opakowanie zbiorcze - karton 10 szt.

KURTKAOCIEPLANAWILLIAM

Kurtka ocieplana z tkaniny poliestrowej powleka-
nej PCW w kolorze szaroczarnym z zamkiem bły-
skawicznym krytym plisą zapinanąna „rzepy”.Wy-
posażonaw kaptur chowany w stójce. Podszewka
poliestrowa pikowana.
Rozmiary: S,M, L, XL,XXL,XXXL.
Opakowaniezbiorcze- karton 10 szt.

Wykonana zpoliestru,powlekana PCW.
Granatowo-niebieska. Rozmiary:M, L,XL,XXL,XXXL.
Opakowaniezbiorcze- karton 10 szt.

KURTKAMARIOKURTKAANDRZEJ

OCIEPLACZWILMA
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T-shirt męski z krótkim rękawem wykonany
zdzianiny single jersey.Klasyczny fason,materiał
poddany praniu enzymatycznemu, dzięki czemu
jest pozbawiony nierówności. Wykończenie
silikonowe materiału powodujące, że jest miękki
i miły w dotyku. Dekolt wykończony dwuwar-
stwowym ściągaczem z elastanem zapewniają-
cym dłuższą trwałość. Kark i ramiona z taśmą
wzmacniającą i stabilizującą, która pozytywnie
wpływa na trwałość szwów. Boki bezszwowe
zapewniające lepszy komfort w noszeniu i dają-
ce większe możliwości nadruku. Podwójne gęste
szwy do których wykorzystano nici najwyższej
jakości. Dostępna w wersji damskiej 22160 la-
dies’ heavy.100%bawełna półczesanaring-spun;
kolor 34: 90%bawełna półczesana,10%wiskoza.

T-shirt męski z długim rękawem wykonany z dzia-
niny single jersey. Klasyczny fason. Materiał pod-
dany praniu enzymatycznemu, dzięki czemu jest
pozbawiony nierówności wykończenie silikonowe
materiału powodująceże jest miękki i miły w doty-
ku. Dekolt wykończony dwuwarstwowym ściąga-
czemzelastanemzapewniającymdłuższątrwałość.
Taśma wzmacniająca na karku w kontrastowym
kolorze. Ramionaz taśmąwzmacniającą i stabilizu-
jącą,która pozytywnie wpływa na trwałość szwów.
Boczne szwy. Podwójne, gęste szwy do których
wykorzystano nici najwyższej jakości.Dostępna w
wersji damskiej21403 ladies’ voyage.100%baweł-
naczesanaring-spun kolor 34: 90%bawełna czesa-
na,10%wiskoza.

21400
T-SHIRTVOYAGE

T-shirt męski z krótkim rękawemwykonany z dzia-
niny single jersey. Dopasowany fason. Materiał
poddany praniu enzymatycznemu, dzięki czemu
jest pozbawiony nierówności. Dekolt wykończony
dwuwarstwowym ściągaczemzmateriału główne-
go.Kark i ramionaz taśmąwzmacniającąi stabilizu-
jącą,która pozytywnie wpływa na trwałość szwów.
Boki bezszwowe zapewniające lepszy komfort w
noszeniu i dającewiększe możliwości nadruku. Po-
dwójne, gęste szwy do których wykorzystano nici
najwyższej jakości.100%bawe³na ring-spun.

29100
T-SHIRTGEFFER100

21172
T-SHIRTHEAVY170

Męska koszulkapolo z krótkim rękawem wyko-
nana z dzianiny pique. Klasyczny fason.Materiał
poddany praniu enzymatycznemu, dzięki czemu
jest miękki i pozbawionynierówności. Płaski koł-
nierz wykonany ześciągaczarib 1x1 zpodwójny-
mi strukturalnymi paskami. Kołnierz i ramiona
z taśmą wzmacniającą i stabilizującą, która po-
zytywnie wpływa na trwałość szwów. Rozcięcie
na bokach wykończone taśmą wzmacniającą od
wewnątrz. Trzy guziki. Podwójne, gęste szwy do
których wykorzystano nici najwyższej jakości.
90% bawełna czesana i 10% poliester kolor
48:
70%bawełna czesana,30%poliester.

Męska koszulkapolo z długim rękawem wykonana
zdzianiny pique.Klasyczny fason.Materiał poddany-
praniu enzymatycznemu, dziêki czemu jest miękki
i pozbawiony nierówności. Płaski kołnierz wyko-
nanyześciągaczarib 1x1 z podwójnymi struktural-
nymi paskami. Kołnierz i ramiona z taśmą wzmac-
niającąi stabilizującą,która pozytywnie wpływa na
trwałość szwów. Rozcięciena bokachwykończone
taśmą wzmacniającąod wewnętrz. Rękawy zakoń-
czone ściągaczem rib 1x1. Trzy guziki. Podwójne,
gęste szwy do których wykorzystano nici najwyż-
szej jakości.90%bawełna czesana,10%poliester.

42350 KOSZULKA
POLOLONGCOTTON

Męskakoszulkapolo zkrótkim rękawemwykonana
z dzianiny single jersey. Klasyczny fason. Materiał
poddany praniu enzymatycznemu, dzięki czemu
jest miękki i pozbawiony nierówności. Płaski koł-
nierz wykonany ze ściągaczarib 1x1. Kołnierz i ra-
miona z taśmą wzmacniającą i stabilizującą, która
pozytywnie wpływa na trwałość szwów.Dwa guzi-
ki. Podwójne,gęsteszwy do których wykorzystano
nici najwyższej jakości.100%bawełna.

49000
POLOGEFFER400

42250 KOSZULKA
POLOCOTTON

Prosta, klasycznabluza męskawykonana zmięk-
kiej dzianiny.Materiał od wewnątrz szczotkowa-
ny. Dekolt, rękawy oraz dół bluzy wykończone
dwuwarstwowym ściągaczem z elastanem rib
2x2, zapewniającymdłuższą trwałość. Kark i ra-
miona z taśmąwzmacniającąi stabilizującą,która
pozytywnie wpływa natrwałość szwów.Podwój-
ne,gęsteszwy do których wykorzystano nici naj-
wyższej jakości.80%bawełna, 20%poliester.

Koszula męska wykonana z tkaniny oxford. Kla-
syczny fason. Usztywniony kołnierzyk ze stójką.
Kieszeńnapiersi.Kołnierzyk i mankiety wykończo-
ne kontrastowym materiałem od wewnątrz. 70%
bawełna,30%poliester.

93100
KOSZULARIVER

Męska, ciepła, robocza bluza polarowa wykonana
z mikropolaru. Z przodu i z tyłu, wstawka tkaniny
umożliwiająca wykonanie nadruku. Wzmocnienie
łokci. Zamek główny i kieszeni kostkowy, plastiko-
wy. Elastyczna taśma wszyta w dole oraz w man-
kietach. Wykończenie antypillingowe materiału
zapobiegające mechaceniu się. Wykończenie wa-
ter-repellent zapobiegająceosiadaniuwody. 100%
poliester.

68140 BLUZA
POLAROWAGUARD

61900
BLUZAGEFFER600
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Męska,gruba bluza polarowa wykonana zmikro-
polaru. Lekko dopasowany fason. Dekoracyjne
przeszycia. Zamek główny oraz kieszeni kostko-
wy, plastikowy. Zamykana kieszeń na piersi. Sys-
tem ściągaczyudołu wewnątrz.Dół orazmankie-
ty zakończoneelastyczną lamówką. Obustronne
wykończenie antypillingowe materiału zapobie-
gającemechaceniu się.100%poliester.

Męska kamizelka wykonana z mikropolaru. Wy-
dłużony tył. Dekoracyjne przeszycia.Zamek głów-
ny oraz kieszeni kostkowy, plastikowy. Zamykana
kieszeń na piersi. System ściągaczy u dołu we-
wnątrz.Obustronne wykończenie antypillingowe
materiału zapobiegające mechaceniu się. 100%
poliester

68202
KAMIZELKAVERSO

Męska bluza polarowa wykonana z mikropolaru.
Pionowe cięciamodelujące.Zamek główny kostko-
wy, plastikowy. Systemściągaczyu dołu wewnątrz.
Elastyczna taśma wszyta w mankietach. Wykoń-
czenieantypillingowe materiału zapobiegająceme-
chaceniusię.100%poliester.

68700 BLUZA
POLAROWA GEFFER700

68160 BLUZA
POLAROWAFOXY

Męska pikowana kamizelka. Stójka wyścielona
polarem o gramaturze 250 g/m2. Wnętrze wy-
ścielone podszewką. Dekoracyjne przeszycia.
Elementy odblaskowe z przodu i z tyłu. Dwu-
stronny, kostkowy zamek główny. Kieszenie za-
mykane na zamki nylonowe. Kieszeń na piersi
z zakrywającą zakładką. Wewnątrz zamykana
kieszeń na dokumenty. System ściągaczyu dołu
wewnątrz. Dół rozpinany od wewnątrz na zamek
umożliwiający dojście maszynyznakującej.100%
poliester.

Czapka z daszkiem wykonana z tkaniny szczotko-
wanej typu twill. Zapięcie regulowane metalową-
sprzączką. 5 paneli. Usztywnienie przedniego pa-
nelu. Obszyte wywietrzniki. 100% bawełna.Kolor
34: 100%poliester.

31001 CZAPKA
ZDASZKIEMCOMFORT

Klasyczna czapka zimowa wykonana z miękkiej
dzianiny. Do kompletu komin model 31502 arctic
neck.100%akryl.

31500 CZAPKA
ZIMOWA ARCTIC

68925
KAMIZELKANEWROAD

Męska oddychająca kurtka z membraną. Mate-
riał typu softshell połączony z mikropolarem.
Na ramionach i przy zamkach kieszeni wstawki
ozdobnego gumowanego materiału. Wydłużony
tył. Kołnierz ze stójką. Kaptur chowany w stójce
zapinanej na rzep. System ściągaczy w regula-
cji stójki kołnierza i u dołu wewnątrz. System4
wywietrzników pod pachą.Mankiety połączone
z elastycznym materiałem z otworem na kciuk.
Zamek główny kostkowy, plastikowy. Trzy ze-
wnętrzne kieszenie zamykanena wodoodporny
suwak. Markowe zamki ykk. Wewnątrz mała
kieszeń zamykana na rzep. Dekoracyjne prze-
szycia.Wodoodporność: 8000 mm słupa wody.
Oddychalność: 8000 g/m2/24h. 94% poliester,
6%elastan.

Męska ciepła kurtka jesienno-zimowa. Materiał
typu taslan.Klejone szwy.Wnętrze kurtki wyłożo-
nesiateczką.Wnętrze kapturai rękawów wyścielo-
ne podszewkąwykonaną z materiału typu taffeta.
Odpinany polar o gramaturze 260 g/m2. Odpinany
kaptur nazamek.Systemściągaczyw regulacji kap-
tura i u dołu wewnątrz. Zamek główny kostkowy,
kryty listwą zapinaną na rzepy. Trzy zewnętrzne
kieszenie zamykane na zamek kostkowy. System
2 wywietrzników pod pachą.Mankiety z regulacją
na rzep. Elementy odblaskowe z przodu i z tyłu.
Dół rozpinany od wewnątrz na zamek umożliwia-
jący dojoecie maszyny znakującej. Wodoodpor-
ność: 2000 mm słupa wody. Oddychalność: 2000
g/m2/24h.100%poliester.

55520
KURTKAHIKE

Męska ciepła kurtka jesienno-zimowa. Materiał
typu oxford. Wnętrze kurtki i kaptura wyścielone
polarem. Wnętrze rękawów wyścielone podszew-
ką wykonaną z materiału typu taffeta. Odpinany
kaptur na zamek. System ściągaczy w regulacji
kaptura i u dołu wewnątrz. Zamek główny kostko-
wy. Trzy zewnętrzne kieszenie zamykanena zamek
nylonowy. Wewnątrz dwie kieszenie zamykanena
rzep i zamek. Mankiety z regulacją na rzep. Ele-
menty odblaskowe z przodu i z tyłu. Dekoracyjne
przeszycia.Dół rozpinany od wewnątrz na zamek
umożliwiający dojście maszyny znakującej. 100%
poliamid.

55544
KURTKAFOREST

51440
KURTKASTORM

17

PRO
M
O
STA

R
S

w
w
w
.better.com

.pl



42

IN
N
E

w
w
w
.b
et
te
r.c

om
.p
l



43

IN
N
E

w
w
w
.better.com

.pl



UBRANIAROBOCZE

Wzrost
(cm)

Obwód
klatki

piersiowej
Obwód
pasa

Rozmiar
uproszczony

170

92-96 82-86 XS
96-100 86-90 S
100-104 90-94
108-112 98-102

176

92-96 82-86
100-104 90-94 SM
108-112 98-102 M
116-120 106-110
124-128 114-118 MM

182

92-96 82-86
100-104 90-94 ML
108-112 98-102 L
116-120 106-110 LXL
124-128 114-118

188

100-104 90-94 MXL
108-112 98-102 XL
116-120 106-110
124-128 114-118 XXL

194
100-104 90-94
116-120 106-110 XXXL

OCIEPLACZEIKURTKI

Symbol Wielkość Wymiar

S
Wzrost 164

Obwód klatki 92-96
Obwód pasa 82-86

M
Wzrost 170

Obwód klatki 100-104
Obwód pasa 90-94

L
Wzrost 176

Obwód klatki 104-108
Obwód pasa 94-98

XL
Wzrost 182

Obwód klatki 108-112
Obwód pasa 98-102

XXL
Wzrost 188

Obwód klatki 116-120
Obwód pasa 106-110

XXXL
Wzrost 194

Obwód klatki 124-128
Obwód pasa 114-118

KOSZULE

Obwód szyi

39/40

40/41

41/42

42/43

43/44

44/45

45/46

46/47

ROZMIARYDAMSKIE
oznaczenieodzieży S M L XL XXL

rozmiar odzieży 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
wzrost 160 162 164 166 169 172 174 176 178 180

obwód biustu 78-81 82-85 86-89 90-93 94-97 98-101 102-106 107-112 113-118 119-124
obwód talii 60-64 65-67 68-71 72-75 76-79 80-83 84-89 90-94 95-100 101-106

obwód bioder 86-89 90-92 93-96 97-99 100-103 104-106 107-111 112-116 117-122 123-127

NUMERACJAOBUWIA
numeracja
metryczna 23 24 24,5 25 26 26,5 27 28 28,5 29 30 30,5

angielska
calowa 3,5 4,5 5 5,5 6,5 7 8 9 10 10,5 11,5 12

francuska
sztychowa 3,6 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

RĘKAWICE

Rozmiar 7
S

8
M

9
L

10
XL

11
XXL

Długość
(cm) 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27
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BESTCENTRUMBHP I P.POŻ.

CENTRALA

ZIELONAGÓRA
ul.Naftowa 8

sekretariat
tel./fax 68 320 37 20

dział sprzedaży
tel. 68 320 24 66
tel. 68 325 70 15

księgowość
tel. 68 320 37 10

dział zaopatrzenia
tel. 68 452 04 45

zakład odzieżowy
tel. 68 320 37 23

serwis gaśnic
tel. kom.500 010 923

e-mail: zgora@bestbhp.pl

STRONAINTERNETOWA

www.bestbhp.pl
SKLEPINTERNETOWY

www.better.com.pl

ODDZIAŁY MAPA

GŁOGÓW
ul. Elektryczna 4
tel./fax 76 834 15 83
glogow@bestbhp.pl

GORZÓWWLKP.
ul.Zielona33/34
tel./fax 95 725 07 30
gorzow@bestbhp.pl

JELENIAGÓRA
ul. Sobieskiego56/58
tel./fax 75 752 40 41
jelenia@bestbhp.pl

ŁÓDŹ
AlejaPolitechniki 22/24
tel. 790 607 518
lodz@bestbhp.pl

PIŁA
ul. Długosza29E
tel./fax 67 351 94 66
pila@bestbhp.pl

POZNAŃ
ul. Budziszyńska19/27
tel. 577 888 355
poznan@bestbhp.pl

SZCZECIN
ul. Jagiełły 9A
tel. 502 183 802
tel. 500 096 761

ŚWIDNICA
ul. Łączna4
tel./fax 74 853 37 42
swidnica@bestbhp.pl

WROCŁAW
ul.Buforowa 2
tel. 71 336 17 71
wroclaw@bestbhp.pl

DYSTRYBUTOR

z„BESTEM”bezpieczny jestem!


