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RUSZAJ

MY TWORZYMY ODZIEŻ.
TY W NIEJ PRACUJESZ.
Firma Fruit of the Loom oferuje wyjątkowy wybór strojów 
służbowych, odzieży firmowej, hotelarskiej, rekreacyjnej oraz 
do prac fizycznych zaprojektowanych, aby towarzyszyć Ci 
podczas ciężkiej pracy. 

Od koszul, po t-shirty, koszulki polo i bluzy — mamy odzież 
odpowiednią do każdego środowiska roboczego: od stanowiska 
obsługi klienta, po magazyn.

Niezależnie od firmowych barw, masz w czym wybierać. Każde 
nasze ubranie oraz partia produktów są zawsze wykonywane z 
taką samą starannością — właśnie z tego słyniemy. Ponadto każde 
nasze ubranie zostało zaprojektowane specjalnie po to, aby można 
je było odpowiednio spersonalizować. Wyszyj lub nadrukuj na 
odzieży roboczej firmowe logo lub przesłanie związane z marką 
i nadaj profesjonalny wygląd zespołowi, zgodnie z najwyższymi 
standardami swojej organizacji. Do roboty!

DO PRACY
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ZAUFAJ FIRMIE FRUIT OF THE LOOM I CIESZ SIĘ  
PERFEKCYJNĄ ODZIEŻĄ ROBOCZĄ

Tworzenie pozytywnego wizerunku firmy nie tylko buduje jej dobrą 
reputację w oczach klientów. Udostępnienie pracownikom eleganckiej 
i wygodnej odzieży z logo marki zwiększa wydajność ich pracy oraz 
wzbudza poczucie dumy z reprezentowania organizacji. 

Biorąc pod uwagę produkcję odzieży do wszystkich rodzajów 
środowisk roboczych, jakość oferowana przez firmę Fruit of the Loom 
nie ma sobie równych. Odzież robocza to synonim trwałości, wygody, 
stylu i konsekwentnej jakości — nasze ubrania mają wszystkie te cechy.

PRZETESTOWANA W TRUDNYCH WARUNKACH
Cała nasza odzież została przetestowana i spełnia 
najwyższe normy brytyjskie, europejskie oraz 
międzynarodowe w zakresie wytrzymałości guzików i 
szwów, a także odporności tkanin, w tym na mechacenie 
i kurczenie się. Bez względu na to, jak ciężko pracujesz, 
odzież Fruit of the Loom spełni Twoje oczekiwania.

ZAPROJEKTOWANA DO BARDZIEJ  
ELEGANCKIEJ PRACY
W naszej ofercie można znaleźć wiele  
łatwych w pielęgnacji tkanin odpowiednich do 
różnych środowisk roboczych. Od łatwych do 
wyprasowania koszul, szybkoschnących koszulek 
polo oraz mieszanek tkanin z bawełny/poliestru 
o dodatkowej trwałości, po wytrzymałą odzież 
roboczą zaprojektowaną do regularnego prania 
w temperaturze 60ºC oraz modne modele o 
dopasowanym kroju — podczas produkcji każdego 
z tych ubrań korzystamy z naszego 160-letniego 
doświadczenia. Każdy pracownik znajdzie rozmiar 
dla siebie: od XS do 2XL wśród modeli damskich oraz 
typowo od S do 3XL wśród modeli męskich (niektóre 
popularne modele męskie mają rozmiar do 5XL).

DODAJ FIRMIE KOLORYTU
Firmowe barwy to ważna część tożsamości firmy.  
A do jakości naszych produktów podchodzimy z pełną 
powagą. Oferujemy fantastyczną gamę kolorów: od 
jaskrawych, po bardziej subtelne, klasyczne biznesowe 
odcienie czerni, bieli i koloru niebieskiego, a także 
ekscytujące nowe warianty kolorystyczne, w tym 
przykuwającą uwagę kolekcję tkanin melanżowych. 
Nasze kolory zachowują zgodność między modelami 
męskimi i damskimi oraz poszczególnymi ubraniami 
— pozwala to wybrać różne modele ubrań o takim 
samym kolorze, zachowując przy tym jak największe 
dopasowanie kolorystyczne. Stale testujemy partie 
produkcyjne pod kątem spójności kolorów oraz ich 
trwałości, aby Twój zespół mógł cieszyć się tym 
samym wspaniałym wyglądem przez wiele lat.

WYBIERZ MODEL • WYBIERZ KOLOR • DODAJ 
LOGO FIRMY • RUSZAJ DO PRACY
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ODZIEŻ WYWOŁUJĄCA DŁUGOTRWAŁE WRAŻENIE
Logo to klucz do tożsamości firmy, a noszenie przez  
zespół odzieży z unikatowym oznakowaniem będzie 
z pewnością wywierać silne wrażenie na klientach 
mających kontakt z Twoją firmą. Wszystkie nasze  
ubrania zostały zaprojektowane z myślą o personalizacji. 
Oznacza to, że każdy model w kolekcji można 
przyozdobić nadrukiem lub haftem — to właśnie czyni 
odzież Fruit of the Loom szczególnie przydatną jako 
odzież robocza.

Nasze t-shirty są wykonane z dzianiny o gęstym 
splocie, gwarantującej gładszą i stabilniejszą 
powierzchnię druku dostosowaną do wszystkich 
metod drukowania na ubraniach: druku DTG, 
sitowego, termotransferowego oraz sublimacyjnego. 
Ponadto każda bluza Fruit of the Loom ma przednią 
część wykonaną w 100% z bawełny dla lepszej 
odporności na mechacenie oraz nadzwyczajnej 
jakości zdobień.

Niezależnie od tego, czy będzie to nadruk czy haft, 
logo Twojej firmy na odzieży roboczej Fruit of the 
Loom będzie się zawsze prezentowało wyśmienicie 
— właśnie dlatego jesteśmy najczęściej wybieranym 
producentem odzieży przez wielu dekoratorów i firm 
w całej Europie oraz na świecie.

ETYKA, ŚRODOWISKO I SPOŁECZNA  
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW
Firma Fruit of the Loom to lider w zakresie etycznej 
i przyjaznej dla środowiska produkcji odzieży. 
Produkowaliśmy ubrania we właściwy sposób na 
długo przed tym, jak społeczna odpowiedzialność 
przedsiębiorstw stała się priorytetem w naszej branży. 
Wszyscy dostawcy, z których usług korzystamy, 
muszą przestrzegać surowych standardów. Nasza 
firma ma również akredytację organizacji WRAP. 
Wszystkie ubrania Fruit of the Loom są wykonywane 
z poszanowaniem zasad humanitarnych, uczciwości 
i bezpieczeństwa oraz mają certyfikaty Oeko-Tex 
Standard 100 i Amfori. Ponadto przywiązujemy 
ogromną wagę do minimalizowania naszego wpływu 
na środowisko. Wiele ubrań jest produkowanych w 
naszych nowoczesnych i wybudowanych specjalnie 
na nasze potrzeby zakładach w Maroko. To sprawia, 
że mamy pełną kontrolę nad procesem produkcji: od 
surowców, po gotowy produkt. Oznacza to również, 
że korporacje wysoce ceniące swoje standardy 
etyczne i środowiskowe mogą wybierać produkty 
Fruit of the Loom z pełnym zaufaniem do naszych 
praktyk biznesowych.

SPERSONALIZUJ PRODUKT 
W DOWOLNY SPOSÓB
W niniejszej broszurze zaprezentowaliśmy szereg 
przykładowych zdobień, w tym drukowanych i 
wyszywanych, ukazujących dostępne możliwości 
personalizacji. Aby dowiedzieć się więcej o 
wyborze marki Fruit of the Loom jako odzieży 
służbowej, należy skontaktować się z lokalnym 
dostawcą lub dekoratorem odzieży.

6



60°

60°

60°

32 34 36

40 41

3830

44 47 51

77 PE94 AZ YT

HD VHVFRXR6

32 34 36 3830 40

41 51 94 AZ PE YT

3630 40 51 94 AZ

HD

65/35 POLO
63-402-0  

65/35 TAILORED FIT POLO
63-042-0  

LADIES 65/35 POLO
63-212-0

KOLORY MARL

KOLORY MARL

• Zachowuje kształt i kolor w praniu w 
temperaturze do 60°C

• Plisa z trzema guzikami w kolorze 
koszulki

 Easy care, 65% poliestru, 35% bawełny
 Biały – 170gm/m² 

Kolor – 180gm/m²
 S - 5XL (4XL & 5XL dostępne tylko w 

kolorach: Biały, Czarny, Granatowy i 
Heather Grey)

 36 (12 w rozmiarach 4XL - 5XL)
 Krój klasyczny

• Zachowuje kształt i kolor w praniu w 
temperaturze do 60°C

• Plisa z dwoma guzikami w kolorze koszulki
• Profilowane szwy boczne podkreślają  

kobiecą sylwetkę

 Easy care, 65% poliestru, 35% bawełny
 Biały – 170gm/m² 

Kolor – 180gm/m²
 XS - 2XL
 36

• Zachowuje kształt i kolor w praniu w 
temperaturze do 60°C

• Plisa z trzema guzikami w kolorze koszulki

 Easy care, 65% poliestru, 35% bawełny
 Biały – 170gm/m² 

Kolor – 180gm/m²
 S - 3XL
 36

 Krój dopasowanyUniwersalny klasyk do środowisk roboczych wymagających 
elegancji lub pozwalających na większą swobodę. Firma 
Fruit of the Loom oferuje szeroką gamę modeli koszulek 
polo dostosowanych do potrzeb każdej firmy. Oferujemy krój 
klasyczny, nową koszulkę polo 65/35 o kroju dopasowanym  
oraz model damski. Wszystkie koszulki są niezwykle trwałe i 
stylowe oraz można je regularnie prać w temperaturze 60ºC.  
W naszej ofercie są również dostępne modele Heavy 65/35, 
Pocket Polo oraz kolekcja koszulek polo wykonanych w 
100% z bawełny. Wybierz spośród szerokiej palety kolorów i 
spersonalizuj produkt, dodając do niego logo swojej firmy.

KOSZULKI POLO
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65/35 HEAVY POLO
63-204-0  

65/35 POCKET POLO
63-308-0 

• Kieszonka na piersi z tego  
samego materiału

• Zachowuje kształt i kolor w praniu  
w temperaturze do 60°C

• Plisa z trzema guzikami w  
kolorze koszulki

 Easy care, 65% poliestru, 35% bawełny
 Biały – 170gm/m² 

Kolor – 180gm/m²
 S - 3XL
 36

• Zachowuje kształt i kolor w praniu  
w temperaturze do 60°C

• Plisa z trzema guzikami w  
kolorze koszulki

 Easy care, 65% poliestru, 35% bawełny
 Biały – 220gm/m² 

Kolor – 230gm/m²
 S - 3XL
 36
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PREMIUM TIPPED POLO
63-032-0 

• Kołnierzyk i mankiety wykończone 
podwójnym paseczkiem w sportowym stylu

• Taśma wzmacniająca na karku w 
kontrastującym kolorze

• Plisa z trzema guzikami w kolorze koszulki
• Rozcięcia po bokach

 100% bawełna
 Biały – 170gm/m²   

Kolor – 180gm/m²
 S - 3XL
 36

PREMIUM POLO
63-218-0  

LADIES PREMIUM POLO
63-030-0  

• Profilowane szwy boczne podkreślają 
kobiecą sylwetkę (wersja damska)

• Wąska plisa z dwoma guzikami w 
kolorze koszulki (wersja damska)

• Plisa z trzema guzikami w kolorze 
koszulki (wersja męska)

• Rozcięcia po bokach

 100% bawełna* 
*Ash 90% bawełny, 10% poliestru 
*Heather Grey 97% bawełny, 3% poliestru

 Biały – 170gm/m²   
Kolor – 180gm/m²

 S - 3XL
 36

 100% bawełna* 
*Ash 90% bawełny, 10% poliestru 
*Heather Grey 97% bawełny, 3% poliestru

 Biały – 170gm/m²   
Kolor – 180gm/m²

 XS - 2XL
 36

DOSTĘPNY RÓWNIEŻ W 100% BAWEŁNA:
Iconic Polo, Long Sleeve Polo
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CLASSIC SET-IN SWEAT
62-202-0

• Taśma wzmacniająca na ramionach z  
pojedyńczej dzianiny

• Kołnierz, dolny brzeg i mankiety wykończone 
bawełnianym ściągaczem z dodatkiem Lycry®

 80% bawełny, 20% poliestru* 
*HD - 60% bawełny, 40% poliestru

 Biały & Heather Grey – 260gm/m² 
Kolor – 280gm/m²

 S - 3XL (3XL dostępne tylko w kolorach: Biały, 
Czarny, Granatowy i Heather Grey)

 36 (24 rozmiary 2XL & 3XL)

CLASSIC HOODED SWEAT
62-208-0

LADIES CLASSIC 
HOODED SWEAT 
62-038-0

• Dwuwarstwowy kaptur
• Płaski sznurek w tym samym kolorze
• Profilowane szwy boczne podkreślają kobiecą 

sylwetkę (wersja damska)
• Z przodu kieszeń-kangurka
• Dolny brzeg i mankiety wykończone bawełnianym 

ściągaczem z dodatkiem Lycry®

 80% bawełny, 20% poliestru* 
*HD, R6, RX, VF, VH  
60% bawełny, 40% poliestru

 Biały & Heather Grey – 260gm/m² 
Kolor – 280gm/m²

 S - 2XL
 24

 80% bawełny, 20% poliestru
 Biały & Heather Grey – 260gm/m² 

Kolor – 280gm/m²
 XS - 2XL
 24

KOLORY MARL

KOLORY MARL

Praktyczne, wygodne i idealne jako odzież do prac fizycznych 
oraz do branży rekreacyjnej i środowisk roboczych o bardziej 
swobodnych zasadach ubierania się. Nasza kolekcja bluz obejmuje 
szeroką gamę klasycznych modeli oraz kolorów. Do wyboru  
są modele Set-in, Raglan, Hooded, Zip Neck lub Sweat Jacket  
— wszystkie dostępne z szeroką gamą różnych tkanin bazowych. 
Ponadto wszystkie bluzy Fruit of the Loom są niezwykle trwałe i 
dają bardzo szerokie możliwości personalizacji, aby pracownicy 
firmy zawsze wyglądali elegancko.

BLUZY

TAKŻE DOSTĘPNY:
Lightweight Hooded Sweat, Ladies Lightweight 
Hooded Sweat, Premium Hooded Sweat, 
Lightweight Set-In Sweat, Premium Set-In Sweat
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CLASSIC SWEAT
JACKET
62-230-0   

• Stójka z taśmą wzmacniającą na karku z 
pojedyńczej dzianiny

• Przykryty, metalowy zamek błyskawiczny 
poprawia możliwości nadruku

• Dwie wpuszczane kieszenie z przodu
• Dolny brzeg i mankiety wykończone 

bawełnianym ściągaczem z dodatkiem Lycry®

 80% bawełny, 20% poliestru
 Biały & Heather Grey – 260gm/m² 

Kolor – 280gm/m²
 S - 2XL
 24

CLASSIC ZIP NECK 
SWEAT
62-114-0

• Stójka z taśmą wzmacniającą na karku z 
pojedynczej dzianiny 

• Przykryty, metalowy zamek błyskawiczny 
poprawia możliwości nadruku

• Dolny brzeg i mankiety wykończone 
bawełnianym ściągaczem z dodatkiem Lycry®

 80% bawełny, 20% poliestru
 Biały & Heather Grey – 260gm/m² 

Kolor – 280gm/m²
 S - 2XL
 24

TAKŻE DOSTĘPNY:
Lightweight Sweat Jacket, Premium 
Sweat Jacket, Ladies Premium 
Sweat Jacket, Lightweight Zip Neck 
Sweat, Premium Zip Neck Sweat
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FULL ZIP FLEECE
62-510-0   

LADIES FULL ZIP 
FLEECE
62-066-0   

• Stójka z taśmą wzmacniającą na karku ze 
wzorem w jodełkę

• Przestębnowane szwy na rękawach, 
mankietach i dolnym brzegu

• Plastikowy zamek błyskawiczny w tym  
samym kolorze z przodu i na kieszeniach

• Profilowane panele i szwy podkreślają 
kobiecą sylwetkę (Kobiety}

• Dół bluzy ściągany sznurkiem ze  
stoperem (Mężczyźni}

 100% poliestru*, polar odporny na mechacenie 
*Smoke 75% poliestru, 25% wiskozy

 300gm/m²
 S - 2XL
 12

 100% poliestru, polar odporny na mechacenie
 300gm/m²
 S - 2XL
 12

LIGHTWEIGHT RAGLAN 
SWEAT
62-138-0   

• Lekki, nieczesany materiał 
• Rękawy raglanowe
• Kołnierz, dolny brzeg i mankiety wykończone 

bawełnianym ściągaczem z dodatkiem Lycry®
• Profilowane szwy boczne podkreślają kobiecą 

sylwetkę (wersja damska)

 80% bawełny, 20% poliestru
 240gm/m²
 S - 2XL
 24

TAKŻE DOSTĘPNY:
Ladies Lightweight Raglan Sweat, 
Classic Raglan Sweat
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LONG SLEEVE 
OXFORD SHIRT
65-114-0

LADIES LONG SLEEVE  
OXFORD SHIRT 
65-002-0

LADIES SHORT SLEEVE 
OXFORD SHIRT
65-000-0

• Łatwa pielęgnacja
• Klasyczny styl oksfordzki z 

kołnierzykiem przypinanym guzikami 
(wersja męska)

• Naszywana kieszeń na piersi ze 
ściętymi rogami (wersja męska)

• Profilowane szwy boczne oraz 
zaszewki na biuście i plecach dla 
większego komfortu i podkreślenia 
kobiecej sylwetki (wersja damska)

 70% bawełny, 30% poliestru
 Biały – 130gm/m² 

Kolor – 135gm/m²
 XS - 3XL
 12

 70% bawełny, 30% poliestru
 Biały – 130gm/m² 

Kolor – 135gm/m²
 S - 3XL
 12

 70% bawełny, 30% poliestru
 Biały – 130gm/m² 

Kolor – 135gm/m²
 XS - 3XL
 12

Kolekcja koszul Fruit of the Loom to doskonały wybór do takich 
środowisk roboczych, jak biura, hotele, centra telefoniczne lub 
firmy mające bezpośredni kontakt z klientem. Wysokiej jakości, 
trwałe i łatwe w pielęgnacji koszule są wykonane z tkaniny typu 
oxford i popeliny. Dostępne modele męskie i damskie z długimi 
oraz krótkimi rękawami pasują do siebie stylistycznie, co pozwala 
uzyskać elegancki i jednolity wygląd kadry pracowniczej.

KOSZULE

TAKŻE DOSTĘPNY:
Mens Short Sleeve Oxford Shirt
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32 3630

40 MU

LADIES SHORT SLEEVE 
POPLIN SHIRT
65-014-0

SHORT SLEEVE 
POPLIN SHIRT
65-116-0

LONG SLEEVE 
POPLIN SHIRT
65-118-0

• Łatwa pielęgnacja
• Standardowy kołnierzyk i kieszeń na piersi 

z tego samego materiału (wersja męska)
• Guziki w kolorze koszuli
• Profilowane szwy boczne oraz zaszewki na 

biuście i plecach (wersja damska)
• Kieszonka na piersi z tego samego 

materiału (wersja damska)

 55% bawełny, 45% poliestru
 Biały – 115gm/m² 

Kolor – 120gm/m²
 S - 3XL
 12

 55% bawełny, 45% poliestru
 Biały – 115gm/m² 

Kolor – 120gm/m²
 XS - 3XL
 12

 55% bawełny, 45% poliestru
 Biały – 115gm/m² 

Kolor – 120gm/m²
 S - 3XL
 12

TAKŻE DOSTĘPNY:
Ladies Long Sleeve Poplin Shirt
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ICONIC T
61-430-0  

LADIES ICONIC T
61-432-0

 100% bawełna* 
*Heather Grey 97% bawełna, 3% poliestru 
*HD, R6, RX, VF, VH, HP & H1 
52% bawełna, 48% poliestru

 Biały – 145gm/m²  Kolor – 150gm/m²
 S - 5XL (4XL & 5XL dostępne tylko w kolorach:  

Biały, Czarny i Heather Grey)
 72 (36 w rozmiarach 3XL-5XL)
 Krój dopasowany
 Odrywana metka

 100% bawełna* 
*Heather Grey 97% bawełna, 3% poliestru 
*HD, VF, VH, R6, RX, HP, H1 
52% bawełna, 48% poliestru

 Biały – 145gm/m²  Kolor – 150gm/m²
 XS - 2XL
 72
 Odrywana metka

• 100% bawełny czesanej ring-spun
• Bardziej miękkie w dotyku
• Dopasowany krój
• Profilowane szwy boczne podkreślające 

kobiecą sylwetkę (wersja damska)
• Dekolt wykończony bawełnianym 

ściągaczem 1x1
• Taśma wzmacniająca na karku z tego 

samego materiału

KOLORY DLA ODZIEŻY MĘSKIEJ I DAMSKIEJ

KOLORY MARL - 
DOSKONAŁE DO SUBLIMACJI

DODATKOWY KOLOR DAMSKI

RINGSPUN 
PREMIUM T
61-422-0  

LADIES RINGSPUN 
PREMIUM T 
61-424-0  

• 100% bawełny czesanej ring-spun
• Bardziej miękkie w dotyku
• Profilowane szwy boczne podkreślają 

kobiecą sylwetkę  (wersja damska)
• Pranie w temperaturze 60 stopni Celsjusza
• Ściągacz wokół szyi wykonany z bawelny/

Lycry® i podwójne przeszycia
• Taśma wzmacniająca na ramionach z 

takiego samego materiału 

 100% bawełna* 
*Ash 99% bawełny, 1% poliestru  
*Heather Grey 97% bawełny, 3% poliestru

 Biały – 190gm/m² 
Kolor – 195gm/m²

 S - 5XL (4XL & 5XL dostępne tylko w kolorach: 
Biały, Czarny, Granatowy i Heather Grey)

 72 (36 w rozmiarach 3XL-5XL)
 Krój klasyczny

 100% bawełna* 
*Ash 99% bawełny, 1% poliestru  
*Heather Grey 97% bawełny, 3% poliestru

 Biały – 190gm/m² 
Kolor – 195gm/m²

 XS - 2XL 
 72 

Wysokiej jakości t-shirt w firmowych barwach to idealny wybór do 
bardziej swobodnych środowisk roboczych. Firma Fruit of the Loom 
oferuje bardzo szeroką kolekcję t-shirtów dostosowanych do każdego 
rodzaju firmy. Dla nowoczesnego, modnego wyglądu polecamy nasz 
doskonały t-shirt Iconic T, natomiast model Ringspun Premium T można 
regularnie prać w temperaturze 60ºC. Nasz najlepiej sprzedający się 
model Valueweight T wyróżnia się dostępnością szerokiej gamy kolorów, 
a Super Premium T to niezwykle trwały t-shirt do wymagających 
środowisk pracy. Niezależnie od wybranego modelu, t-shirty firmy 
Fruit of the Loom zostały zaprojektowane z myślą o personalizacji i 
gwarantują uzyskanie profesjonalnego wizerunku firmy.

T-SHIRTY
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VALUEWEIGHT T
61-036-0  

• Kołnierzyk wykończony bawełnianym 
ściągaczem z dodatkiem Lycry®

• Taśma wzmacniająca na karku z tego 
samego materiału

• Profilowane szwy boczne podkreślają 
kobiecą sylwetkę (wersja damska)

• Materiał tkany w drobny splot poprawia 
jakość nadruku

 100% bawełna* 
*Ash 99% bawełny, 1% poliestru 
*Heather Grey 97% bawełny, 3% poliestru 
*HD, R6, RX, VF, VH, HP, H1  
50% bawełny, 50% poliestru

 Biały – 160gm/m²   
Kolor – 165gm/m²

 S - 5XL (4XL, 5XL dostępne tylko a kolorach: 
Biały, Czarny, Granatowy i Heather Grey)

 72 (36 w rozmiarach 3XL - 5XL)
 Krój klasyczny

KOLORY MARL - 
DOSKONAŁE DO SUBLIMACJI

SUPER PREMIUM T
61-044-0  

• Zachowuje kształt i kolor w praniu w 
temperaturze do 60°C

• Kołnierzyk wykończony bawełnianym 
ściągaczem z dodatkiem Lycry®

• Taśma wzmacniająca na ramionach z tego 
samego materiału

• Materiał tkany w drobny splot poprawia 
jakość nadruku

 100% bawełna* 
*Ash 99% bawełny, 1% poliestru  
*Heather Grey 97% bawełny, 3% poliestru

 Biały – 190gm/m² 
Kolor – 205gm/m²

 S - 5XL (4XL & 5XL dostępne tylko w 
kolorach: Biały, Czarny, Granatowy i 
Heather Grey)

 72 (36 w rozmiarach 4XL-5XL)
 Krój klasyczny

TAKŻE DOSTĘPNY:
Ladies Valueweight T, 
Super Premium Long Sleeve T

26



30

XK

36 40 51 57

AZ LM ZU

PERFORMANCE T
61-390-0 

LADIES 
PERFORMANCE T
61-392-0

• Wykonana w 100% z poliestru 
teksturowanego, aby lepiej odprowadzać 
wilgoć i szybciej schnąć

• Sportowe rękawy raglanowe ze ściegiem 
typu coverstitch

• Profilowane szwy boczne podkreślają 
kobiecą sylwetkę (wersja damska)

• Metka nadrukowana na karczku dla 
większego komfortu

• Taśma wzmacniająca na karku z tego 
samego materiału

 100% poliestru 
 140gm/m² 
 XS - 2XL 
 72

 100% poliestru 
 140gm/m² 
 S - 2XL 
 72

Idealna do obiektów rekreacyjnych, np. siłowni i klubów sportowych. 
Kolekcja odzieży sportowej Fruit of the Loom została zaprojektowana 
z myślą o trwałości, co czyni ją również popularnym wyborem w 
środowiskach wymagających wykonywania ciężkiej pracy. Nasza 
teksturowana tkanina poliestrowa Cool Wear odprowadza wilgoć i 
przyspiesza jej odparowywanie, pozostawiając uczucie świeżości 
oraz suchości. Wybierz t-shirty, spodenki, koszulki bez rękawów i 
koszulki polo z szerokiej oferty męskich oraz damskich modeli w 
pasujących do siebie krojach oraz kolorach. Spersonalizuj je przy 
użyciu logo firmy lub związanego z nią przesłania.

FRUIT ACTIVE
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PERFORMANCE VEST
61-416-0

LADIES 
PERFORMANCE VEST
61-418-0

• Wykonana w 100% z poliestru 
teksturowanego, aby lepiej odprowadzać 
wilgoć i szybciej schnąć

• Profilowane szwy boczne podkreślają  
kobiecą sylwetkę (wersja damska)

• Głębokie wycięcie z tyłu na plecach 
(wersja damska)

• Dekolt i wycięcia na ręce wykończone 
lamówką z tego samego materiału

• Metka nadrukowana na karczku dla 
większego komfortu

 100% poliestru 
 140gm/m² 
 S - 2XL 
 72

 100% poliestru 
 140gm/m² 
 XS - 2XL 
 72

PERFORMANCE 
SHORTS
64-042-0

• Wykonana w 100% z poliestru teksturowanego, 
aby lepiej odprowadzać wilgoć i szybciej schnąć

• Ściągacz w pasie ze sznurkiem w tym  
samym kolorze

 100% poliestru 
 140gm/m² 
 S - 2XL 
 36
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