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Rękawice ocieplane 1148 Texxor Himalaya
KATEGORIA II
EN388 2132X, EN511 X2X

NOWOŚĆ!

Przeznaczenie: dedykowane do prac ogólno - porządkowych, 
budowlanych i transportowych.
Idealna do prac w niskich temperaturach dzięki ocieplinie.

Materiał: bydlęca skóra licowa, całodłonicowa. 
Mankiet z żółtego drelichu.

- długość 270mm
- chronią przed niską temperaturą
- mocne i wytrzymałe
- całodłonicowe
- pewny chwyt
- nie ograniczają ruchów

Rozmiary: 8, 9, 10, 11, 12

Rękawice ocieplane JobSafe Hi-vis Snow
KATEGORIA I

Przeznaczenie: do prac ogólnych w niskich temperaturach.

Materiał: rękawice wykonane z laminowanego nitrylu, 
ocieplane pianką z polaru.

Odporne na niskie temperatury i wilgoć.

- charakteryzują się dobrą chwytnością
- kolor hi-vis zapewnia wysoką widoczność

Rozmiary: 10, 11

Rękawice 1310-2 Double Shell Nitrile
KATEGORIA II
EN388 (4242X), EN511 (X4X)

NOWOŚĆ!

Przeznaczenie: stosowane w budownictwie, transporcie, 
do prac w niskich temperaturach. 

Materiał: poliester powlekany nitrylem
- w środku materiał typu frotta (akryl)
- ochrona przed zimnem
- odblaskowy napis
- nadaje się do prac z olejami
- niska ochrona przed uderzeniami
- pranie w 30 stopniach

Rozmiary: 8, 9, 10, 11
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NOWOŚĆ!

Rękawice ocieplane JobSafe Dragon Winter
KATEGORIA II, 
EN 388:2003 (3132), EN 388:2016 (3132X)

Przeznaczenie: do ogólnego stosowania; przy pracach drogowych, 
w budownictwie, do prac konstrukcyjnych, w transporcie, 
do prac w niskich temperaturach.

Materiał: mieszanka bawełniano-poliestrowa, pokryte w części 
dłonicowej naturalną gumą o chropowatej strukturze.

Odporne na przetarcie, rozerwanie, przecięcia.

- ocieplane akrylem 
- ze ściągaczem 
- zapewniają doskonałą chwytność

Rozmiary: 9, 10

Rękawice ocieplane JobSafe Dragon Winter P
KATEGORIA II, 
EN 388:2003 (2231), EN 511 (020), EN 388:2016 (2131X), EN 511:2006 (040)

Przeznaczenie: idealne do prac konstrukcyjnych, dla służb sektora 
publicznego, w transporcie, do prac w niskich temperaturach.

Materiał: 7-splotowe rękawice z akrylu typu „frotte”, pokryte lateksem 
o chropowatej strukturze w kolorze czarnym.

- materiał zewnętrzny w kolorze pomarańczowym
- doskonała chwytność nawet w wilgotnych warunkach
- wykazują wysoką elastyczność i komfort użytkowania
- bezszwowe
- posiadają ściągasz

Rozmiary: 9, 10

Rękawice ocieplane JobSafe Gripa Winter
KATEGORIA II
EN 388:2016 1X1XX, EN511:2006  020

Przeznaczenie: ogólnego zastosowania: do prac montażowych, załadunkowych, 
magazynowych, pakowania, do pracy w niskich temperaturach.

Materiał: miękka, licowa skóra kozia, wierzch wykonany z bawełny.

Odporne na uszkodzenia mechaniczne, niską temperaturę.

- zapinane na rzepy
- niezwykle wytrzymałe
- zapewniają doskonałą chwytność i precyzję ruchów
- ocieplane 

Rozmiary: 7, 8, 9, 10, 11
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Kurtka ocieplana Benefit Nero
EN 13688 

Przeznaczenie: stosowana na wielu stanowiskach pracy 
w okresie zimowym 
Materiał: 100% poliester pokryty PCV, 200g/m2

- kaptur odpinany, regulowany
- zapinana na zamek kryty listwą
- kieszenie boczne zapinane na zamek
- mała kieszeń wewnętrzna zapinana na rzep
- dwie kieszenie na klatce piersiowej zapinane na zamek 
- dodatkowy ściągacz w pasie - przepikowana podszewka
- kolor: czarno - zielona 

 Rozmiary: S-XXXL

Rękawice ocieplane JobSafe Sonora Winter
KATEGORIA II, 
EN 388:2003 (2111)

Przeznaczenie: ogólnego stosowania: do prac montażowych, 
załadunkowych, magazynowych, do pakowania, do prac w niskich 
temperaturach.

Materiał: wysokiej jakości licowa skóra kozia, wierzch wykonany 
z bawełny.

- całodłonicowe
- ocieplane wełną
- zapinane na rzep
- komfortowe w użytkowaniu i wytrzymałe
- zapewniają wysoką manualność

Rozmiar: 10

Rękawice ocieplane JobSafe Gibson Winter
KATEGORIA II, 
EN 388:2016 (1111A), EN 511:2006 (02X)

Przeznaczenie: ogólne zastosowania w chłodnych warunkach: 
do prac montażowych, załadunkowych, magazynowych.

Materiał: miękka licowa skóra kozia, wierzch wykonany 
z bawełny szarej.

- zapewniają doskonałą chwytność i precyzję ruchów
- odporne na uszkodzenia mechaniczne
- zapinane na rzepy
- doskonale dopasowują się do dłoni
- ocieplane

Rozmiary: 7, 8, 9, 10, 11
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Kurtka Miramas
EN11495: 2008, EN ISO 14116: 2008, EN ISO 20471: 2013 KLASA II
EN343: 2003 + A1: 2007 KLASA III, EN 13034: 2005 + A1: 2009
EN ISO 13688: 2013

EN 13688, EN 14058

Przeznaczenie: kurtka multifunkcyjna chroniąca pracownika 
przed wieloma zagrożeniami.
Materiał: 99% oddychający poliester SNS, 1% włókno 
antystatyczne.

- kaptur chowany w kołnierzu
- regulowane mankiety
- dwa pasy odblaskowe poprzeczne + szelki
- trudnopalna, kwasoochronna i antyelektrostatyczna
- dwie kieszenie przednie kryte klapą
- kieszeń na telefon
- dwie przednie kieszenie na zamek
- dwie kieszenie wewnętrzne

Kolory: pomarańczowy i zółty Hi-Vis
Rozmiary: S-XXXXL

Kurtka czarna AL

Przeznaczenie: stosowana przez pracowników na wielu 
stanowiskach pracy w okresie zimowym.
Materiał: Oxford.

- z kapturem
- zapinana na zamek kryty plisą zapinaną na zatrzaski
- posiada wiele praktycznych kieszeni
- lekka i wygodna
- dobrze izoluje od zimna
- kolor: czarny

Rozmiary: S-XXXL

Kurtka 3w1 Tornado Plus
Przeznaczenie: stosowana na wielu 
stanowiskach pracy zarówno w okresie 
zimowym jak i wiosenno jesiennym.
Materiał: 100% poliester

Kurtka zewnętrzna nieocieplana, na 
podszewce nylonowej, okolice pleców 
i lędźwi wykończone mikropolarem.

- oddychające wkładki pod pachami
- zamek błyskawiczny plastikowy 8 mm 

z suwakiem metalowym
- zapięcie z klapą i guzikami plastikowymi
- odpinany i/lub składający się kaptur, 

regulowane mankiety
- szare paski odblaskowe z przodu i z tyłu
- rozcięcie boczne z klinem i zamkiem 

błyskawicznym
- dziewięć kieszeni zewnętrznych, dwie 

z zapięciem LOCK SYSTEM, dwie 

z zamkiem błyskawicznym i wzmocnie-
niem wewnętrznym, jedna z dwustron-
nym uchwytem na identy�kator

- wewnątrz sznurek i zamek błyskawiczny 
ułatwiający wykonywanie nadruków 
i zdobień

Kurtka lekka z odpinanymi rękawami 
wewnętrznymi, ocieplana, podszewka 
z gęstej tkaniny, mikropolar na plecach.

- kaptur składany
- pięć kieszeni, jedna z dwustronnym 

uchwytem na identy�kator
- zapięcie na szyi
- paski odblaskowe na barkach

Kolory: granatowy i niebieski
Rozmiary: S-XXXL
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EN 471 KLASA III, EN 343

Kurtka Seen Europa Bomber Hi-vis

Przeznaczenie: stosowana na różnych stanowiskach pracy 
tam, gdzie jest wymagana dobra widoczność pracownika.
Materiał: 100% poliester, powleczenie PU.

- odpinane rękawy
- odpinany polar
- kaptur chowany w kołnierzu
- dwie kieszenie przednie, kieszeń na rękawie
- dół kurtki i rękawy zakończone ściągaczem

Kolory: pomarańczowy i zółty Hi-Vis
Rozmiary: S-XXXL

EN ISO 20471 KLASA III, EN 343, GO/RT 3279

Przeznaczenie: stosowana na różnych stanowiskach pracy, tam gdzie jest 
wymagana dobra widoczność pracownika.

- wielofunkcyjna kurtka o wysokiej widzialności
- oddychająca powłoka zewnętrzna
- wodoodporna i wiatrochronna
- kołnierz z miękkiego polaru, może być wywinięty na zewnątrz
- z odpinanym kapturem
- regulowane mankiety na rzep
- z kieszeniami służącymi do ogrzania rąk
- rękawy odpinane na zamek
- wewnętrzna kieszeń na telefon komórkowy
- dodatkowe pierścienie do zamocowania identy�katora
- z taśmami odblaskowymi 3M™
- może być noszona na 7 różnych sposobów

Kolory: pomarańczowy i zółty Hi-Vis
Rozmiary: S-XXXXL

Kurtka ELSENER 7w1 Hi-vis

EN ISO 20471, KLASA III

Przeznaczenie: stosowana na różnych stanowiskach pracy w okresie 
zimowym tam, gdzie jest wymagana dobra widoczność pracownika.
Materiał: poliester, powleczenie poliuretanem

- posiada wysokiej jakości pikowaną podszewkę
- z pasami odblaskowymi
- zapinana na dwustronny zamek, kryty plisą zapinaną na napy
- kaptur chowany w kołnierzu
- praktyczna i wygodna

Kolory: pomarańczowy i zółty Hi-Vis
Rozmiary: S-XXXL

Kurtka ocieplana Seen TJSTTENG Hi-vis
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Bielizna termoaktywna Add Base Set
Przeznaczenie: stosowana przez pracowników na wielu 
stanowiskach pracy, szczególnie w trudnych warunkach 
pogodowych.
Materiał: 100% poliester: gramatura 180 g/m2

- bielizna składa się z podkoszulki i spodni
- wykonana z oddychającego materiału, który odprowa-

dza wilgoć przez ludzkie ciało przez specjalne kanaliki, 
co zapewnia natychmiastowe osuszanie ciała

- wydłużony tył podkoszulka
- komfortowa w użytkowaniu

Rozmiary: XS-XXXL

Bielizna termoaktywna Brubeck
Przeznaczenie: bielizna dla osób potrzebujących wygody 
i komfortu w codziennej pracy.
Materiał: bluza: 55% poliamid, 45% poliester; spodnie: 54% 
poliamid, 44% poliester, 2% elastyn.

- wysokofunkcjonalna, dwuwarstwowa, bezszwowa
- zapewnia komfort w trakcie pracy �zycznej o różnym 

stopniu natężenia
- zapewnia dostosowanie funkcji w zależności od warunków 

zewnętrznych
- trwała, odporna na ścieranie, mechacenie się
- termoizoluje ciało, utrzymuje naturalną ciepłotę ciała
- odprowadza wilgoć (pot) na zewnątrz
- zapewnia swobodę ruchu

Rozmiary: S-XXXL

Bielizna termoaktywna JobSafe Thermo
Przeznaczenie: stosowana na wielu stanowiskach pracy w okresie 
zimowym, jak również w miejscach pracy gdzie jest niska tempera-
tura np. chłodnie.
Materiał: 100% poliamid

- posiada wyjątkowe właściwości termoizolacyjne 
(chroni skórę przed przegrzaniem)

- właściwości swe zawdzięcza dzięki zastosowaniu do produkcji 
specjalnej dwuwarstwowej dzianiny, wykonanej z włókien 
poliamidowych i micro-włókien DUO SKIN (pokrytych jonami 
srebra) i poddanej specjalnej obróbce

- doskonale odprowadza wilgoć na zewnątrz
- szybko schnie nie powodując przykrego zapachu potu
- jest bakteriostatyczna i antyalergiczna
- delikatna, sprężysta, idealnie przylega do ciała

Rozmiary: S-XXXL
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Kominiarka oddychająca czarna
Przeznaczenie: stosowana przez pracowników przebywających 
na świeżym powietrzu w okresie zimowym.
Materiał: 71% poliamid, 29% poliester.

– wykonana z dwuwarstwowej dzianiny: warstwa wewnętrzna 
odprowadza pot na zewnątrz i utrzymuje suchą skórę, 
a warstwa zewnętrzna utrzymuje naturalne ciepło ciała

- utrzymuje optymalną temperaturę ciała bez względu 
na warunki pogodowe

- dzięki mikrowłóknom polipropylenu dzianina jest przewiewna 
i uwalnia wilgoć

- struktura dzianiny zapewnia odpowiednią rozciągliwość
- wyjątkowo elastyczna
- chroni przed otarciami skóry

Rozmiary: XS, S/M, L/XL

Co powoduje, że THINSULATE TM 
jest tak efektywny?
Tajemnica tkwi w miktowłóknach. Izolacja pracuje na dwa sposoby:

- Kumulacja powietrza – im więcej powietrza 
(poduszek powietrznych) tym sprawniejsza jest izolacja

- Odbicie wydzielanego ciepła (bariera cieplna)

Tylko 2 – 5 mikrona
Unikalne mikrowłókna ThinsulateTM są około 10 razy mniejsze niż 
włókna innych syntetycznych izolacji (ocieplin), co oznacza, że są 
dużo bardziej efektywne w kumulacji powietrza, a tym samym 
bardziej efektywne w utrzymaniu Twojego ciała w cieple i komfor-
cie. To oznacza również, że więcej włókien można zamieścić w tej 
samej przestrzeni, a to oznacza więcej poduszek powietrznych 
pracujących dla Ciebie.

Równowaga cieplna
ThinsulateTM zapewnia pełne oddychanie materiału, 
co gwarantuje utrzymanie właściwej równowagi cieplnej 
niezależnie od warunków użytkowania.

Odporność na wodę
Niepowtarzalny splot włókien jak również 
zastosowany materiał pozwolił uzyskać 
mniej niż 1% absorpcji wody w stosunku 
do wagi własnej.

Nasza szwalnia realizuje różnorodne 
zamówienia dostosowując produkt do 

potrzeb i wymagań klienta. Szyjemy 
najwyższej jakości odzież dzięki zastoso-

waniu nowoczesnych technologii, 
wyborze najlepszych tkanin i doświad-

czonym pracownikom.

Mamy własną szwalnię!
Uszyjemy dla Ciebie odzież nowej generacji!

Zakład produkyjny 
— nasza duma
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EN 86 / 686 / EWG, EN ISO 20345
Buty Ice Diamond 501

Przeznaczenie: wciągane buty do pracy w chłodniach z wyjmowaną/wymien-
ną wkładką dla niezrównanego ciepła i komfortu.
Ciepły, lekki elastyczny. Ice Diamond to najcieplejsze, najlżejsze i najbardziej 
wszechstronne obuwie do chłodni na rynku. Cholewka z materiału zapewnia 
maksymalny komfort i elastyczność. W komplecie wymienna wkładka.
Materiał: materiałowa cholewka zaprojektowana z myślą o komforcie
 i elastyczności oraz lekkości.

Podnosek: stalowy.

- podeszwa PU. Ergonomicznie ukształtowany obszar pięty i palców dla 
wygody i zmniejszenia zmęczenia. Specjalnie opracowany PU – nie zamraża 
się w niskich temperaturach, co niweluje pęknięcia i zwiększa przyczepność

- wyjmowana wkładka – podczas przerwy operator może zmienić wkładki 
i  mieć suchą parę na następną zmianę. Wzór IC502

- podnosek z certy�katem EN12568 – stalowy podnosek zapewnia ochronę 
przed uderzeniami o wartości 200 J

- zapięcie na pasek z rzepem

Rozmiary: 7/8 – 9/10 – 11/12

EN 342:2017 0,593 (B) X,1,X, EN ISO 13688:2013
Ubranie Endurance Driver

Ekstremalne zimno?

Poznaczenie: stosowane do pracy w niskich temperaturach.

Kurtka:
- wygodna, elastyczna, ciepła i niezwykle trwała
- wstawka FlexEasy na ramionach zapewnia większą elastyczność 

i łatwiejszy ruch ramion podczas pracy
- pas narciarski pomaga utrzymać ciepło nawet podczas 

rozciągania, zapewniając uszczelnienie wokół talii

Spodnie ogrodniczki:
- wysoki przód zapewnia lepszą ochronę górnej części ciała
- maksymalna wytrzymałość tkaniny dla mniejszego zużycia 

i rozdarcia kurtki
- izolacja Clo – Superior zapewnia ciepło i komfort
- unikalna regulowana długość nogawki

Rozmiary: XS-6XL

EN342:2017, EN ISO 20471:2013 
Hi-Viz Coldstore Jacket 280

Poznaczenie: stosowana do pracy w chłodni, gdzie wymagana jest wysoka 
widoczność.

- ergonomiczny krój zapewniający maksymalną swobodę ruchów, a także 
wysoki kołnierz z polaru dla dodatkowego komfortu

- system FlexEasy, 4-kierunkowy panel z tkaniny rozciągliwej łączący rękaw 
i korpus ułatwiający poruszanie się

- system Clo Insulation zapewnia doskonały komfort i ciepło, pozostając 
jednocześnie niesamowitą lekkość,

- Clo Insulation to specjalistyczne materiały, dzięki którym może wytrzy-
mać 30 prań bez utraty właściwości termicznych

- wewnętrzna kieszeń na telefon
- głębokie kieszenie z przodu do przechowywania rękawic lub narzędzi
- trwała taśma odblaskowa została przetestowana zgodnie z normą EN ISO 

20471 i jest w stanie wytrzymać do 100 prań i temperatury do -30 ° C 

Rozmiary: XS-6XL 

Firma FlexiTog powstała w 1979 roku. FlexiTog jest wiodącą brytyjską marką specjalizującą się w produkcji odzieży 
ochronnej do pracy w niskich i ujemnych temperaturach np. w magazynach czy chłodniach. Wyprodukowane 
ubrania są lekkie, elastyczne i wygodne, a co najważniejsze, utrzymują optymalną temperaturę, umożliwiając 
łatwiejszą pracę przez dłuższy czas nawet w ekstremalnych warunkach.
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EN ISO 20345

Trzewiki bezpieczne ocieplane 
0151, S1 CI SRC

Przeznaczenie: stosowane w okresie zimowym na wielu stanowi-
skach pracy, np. przemyśle budowlanym, górnictwie, przy pracach 
remontowych, montażowych, magazynowych i wielu innych.
Materiał: cholewki z naturalnej skóry.

Podnosek: stalowy.

- na antyelektrostatycznej podeszwie z dwuwarstwowego 
poliuretanu (PU/PU) chroniącego przed poślizgiem, odpornej 
na oleje, smary, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne

- stabilna podeszwa dzięki zastosowaniu głębokiego protektora
- dwustopniowy Shockabsorber

Rozmiary: 39-48

EN 20345
Przeznaczenie: buty zimowe do prac budowlanych, przemysłu 
ciężkiego, prac remontowych.
Materiał: skóra tłoczona jakościowa, wodoodporna, kołnierz 
tekstylny.

Podnosek: kompozytowy.
Wkładka antyprzebiciowa: tekstylna, elastyczna.

- podszewka: ocieplana typu miś
- wkładka: wymienna, antystatyczna, przeciwpotna
- podeszwa: PU/PU podwójna gęstość, olejoodporna, absorpcja 

energii w pięcie, antypoślizgowa (SRC), izolująca (CI)
- wysoko wiązane

Rozmiary: 38-48

Trzewiki bezpieczne ocieplane 
Toronto BSK090, S3 CI

EN ISO 20345
Przeznaczenie: stosowane na wielu stanowiskach pracy w okresie zimowym.
Materiał: skóra wodoodporna. Wnętrze buta wyłożone jest tkaniną futerkową.

Podnosek: kompozytowy.
Wkładka antyprzebiciowa: stalowa.

- poliuretanowa podeszwa (PU/PU) jest antypoślizgowa o właściwościach 
antystatycznych, odporna na ścieranie oraz działanie substancji chemicznych

- wysoko sznurowany, zapewnia optymalną stabilizację kostki
- przednia część buta wysoko zalana warstwą poliuretanu, jest to dodatkowa 

ochrona palców stopy przed uszkodzeniami mechanicznymi, powstającymi 
najczęściej w wyniku uderzenia butem o ostre krawędzie

- anatomiczny kształt wkładki, głębokie urzeźbienie podeszwy, 
wysoka antypoślizgowość

- absorbują energię w części piętowej

Rozmiary: 36-48

Trzewiki bezpieczne ocieplane 
Tundra, S3 CI SRC
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EN 20345 S3 SRC

Trzewiki bezpieczne 
C07 SLK S3 skóra licowa

Przeznaczenie: stosowane na wielu stanowiskach pracy.
Materiał: wysokiej jakości skóra licowa

Podnosek: kompozytowy.
Wkładka antyprzebiciowa: niemetalowa.

- podeszwa z podwójnego poliuretanu (PU/PU), antypoślizgowa, 
antystatyczna, olejoodporna

- wyściółka z ociepliny syntetycznej
- z anatomiczną wkładką, dopasowaną do kształtu stopy, powlekaną 

tkaniną zapewniającą antygrzybiczność i ułatwiającą oddychanie

Rozmiary: 35-47

Oddział Toruń 
ul. Polna 127 
87-100 Toruń
 tel. 56 664 40 44 
torun@prosave.pl 

Zakład Produkcyjny 
ul. Polna 127 
87-100 Toruń 
tel. 56 645 82 80 
szwalnia@prosave.pl 

Oddział Łódź 
ul. Wróblewskiego 19 A 
93-578 Łódź 
tel. 42 659 38 05 
lodz@prosave.pl 

Oddział Katowice 
Al. W Roździeńskiego 188 C 
40-203 Katowice 
tel. 32 351 10 61 
katowice@prosave.pl

Oddział Gdynia
ul. Komandorska 50 
81-232 Gdynia 
tel. 58 667 30 16 
gdynia@prosave.pl 

Oddział Wrocław 
ul. Długosza 2-6 
51-162 Wrocław 
tel. 71 372 66 10 
wroclaw@prosave.pl

Znajdź nas na: 

prosave@prosave.pl

Na zimę ubierz się z Prosave.pl!


