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ZAPROJEKTOWANE
DO PRACY.



2 1042PB

577PG

5004EVA
WŁAŚCIWOŚCI:

• Wytrzymały bawełniany/poliestrowy splot pół-panama 
zapewniający najwyższą trwałość.

• Elastyczna tkanina z przodu, po przedniej i tylnej stronie 
kolana oraz na całej łydce, zapewniająca doskonałą łatwość 
poruszania się, wygodę i przewiewność. 

• Połączenie stretchu i wąskiego kroju to cechy spodni 
dopasowanych do ciała z ochraniaczami na kolana, które 
nie przesuwają się.

• Fabrycznie uformowany krój kolan zapewnia lepsze 
dopasowanie i elastyczność.

• Wzmocnione kieszenie na nakolanniki z elastycznego 
kevlaru zapewniają łatwość poruszania się i trwałość.

• Lekko zwężone nogawki umożliwiają lepsze dopasowanie.
• Wzmacniane zwisające kieszenie o dużej pojemności.
• Obszary wentylacyjne po wewnętrznej stronie ud, 

regulowane suwakiem, wyłożenie siatkowym materiałem,  
zapewniają przyjemny chłód.

• Kieszeń z lewej strony posiada ukośną kieszonkę na telefon 
z blokadą magnetyczną, która zabezpiecza telefon przed 
wypadnięciem.

• Nogawki można odwinąć o 5 cm.

MATERIAŁ I GRAMATURA: 

65% poliester, 35% bawełna. 325 g/m².

ROZMIAR:

44-60, D84-D120

SPODNIE

5004EVA to miękkie i wygodne dookólne 
ochraniacze kolan o unikalnej konstrukcji, 

która pozwala utrzymać ochraniacz w miejscu i 
dostosować go do ruchów kolana.

OCHRANIACZE NA KOLANA.

WŁAŚCIWOŚCI:

• Miękkie i wygodne dookólne ochraniacze na kolana.
• Unikalny projekt pozwala zachować ochraniacze bez 

odkształceń i dostosowuje je do ruchów kolana.
• Wykonane dla zapewnienia jak największej wygody i 

spełniania swojej funkcji.

MATERIAŁ: 

100% EVA.

CERTYFIKOWANE ZGODNIE Z: 

EN 14404, klasa 1, typ 2.

ROZMIAR:

230x175 mm, grubość 20 mm.

WŁAŚCIWOŚCI:

• Elastyczny pasek z metalową sprzączką.
• Długość 120 cm, szerokość 4 cm.

MATERIAŁ: 

55% polipropylen, 45% guma.

ROZMIAR:

120 cm
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SPODENKI

1844PB  
WŁAŚCIWOŚCI:

• Metalowe detale są zakryte i dobrze zabezpieczone, zm-
niejszając ryzyko zadrapania delikatnych powierzchni. 

• Elastyczna tkanina z tyłu, z przodu, na kroczu i po tylnej 
stronie kolana zapewnia doskonałą łatwość poruszania 
się, wygodę i przewiewność.

• Zwisające kieszenie wzmacniane Cordurą.
• Odłączane kieszenie materiałowe.

MATERIAŁ I GRAMATURA: 

65% poliester, 35% bawełna. 240 g/m².

ROZMIAR:

C44-60

WŁAŚCIWOŚCI:

• Wysokiej jakości bawełna zapewniająca odporność 
na zużycie.

• Potrójne szwy zapewniające dodatkową trwałość.
• Zwisające kieszenie wzmacniane Cordurą. 

MATERIAŁ I GRAMATURA: 

100% bawełna. 375 g/m².

ROZMIAR:

C46-C56

111B 

125PB  
WŁAŚCIWOŚCI:

• Wytrzymały bawełniany/poliestrowy splot pół-panama 
zapewniający najwyższą trwałość.

• Stretch z przodu oraz na przedniej stronie kolan 
zapewniający łatwość poruszania się, wygodę  
i przewiew-ność.

• Połączenie stretchu i wąskiego kroju zapewnia doskonałe 
dopasowanie spodni do ciała.

• Fabrycznie uformowany krój kolan zapewnia lepsze 
dopasowanie i elastyczność.

• Wzmocnione kieszenie na nakolanniki z elastycznego 
kevlaru zapewniające większą swobodę ruchu i trwałość.

• Wzmocnione zwisające kieszenie.

MATERIAŁ I GRAMATURA: 

65% poliester, 35% bawełna. 325 g/m².

ROZMIAR:

C44-60
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SPODNIE

WŁAŚCIWOŚCI:

• Metalowe detale są zakryte i dobrze zabezpieczone, 
zmniejszając ryzyko zadrapania delikatnych powierzchni.

• Elastyczna tkanina z tyłu, z przodu, na kroczu i po tylnej 
stronie kolana zapewnia doskonałą łatwość poruszania 
się, wygodę i przewiewność.

• Stretch i wąski krój spodni zapewniają lepsze 
dopasowanie.

• Fabrycznie uformowany krój kolan zapewnia lepsze 
dopasowanie i elastyczność.

• Zwisające kieszenie i nakolanniki wzmacniane Cordurą.
• Nogawki można odwinąć o 5 cm.

MATERIAŁ I GRAMATURA: 

65% poliester, 35% bawełna. 240 g/m².

ROZMIAR:

C44-60, D84-D120

WŁAŚCIWOŚCI:

• Elastyczna tkanina z tyłu, z przodu, na kroczu i po 
tylnej stronie kolana zapewnia doskonałą łatwość 
poruszania się, wygodę i przewiewność.

• Stretch i wąski krój spodni zapewniają lepsze 
dopasowanie.

• Fabrycznie uformowany krój kolan zapewnia lepsze 
dopasowanie i elastyczność.

• Odłączane zwisające kieszenie i ochraniacze na 
kolana wzmacniane Cordurą.  

• Nogawki można odwinąć o 5 cm.

MATERIAŁ I GRAMATURA: 

65% poliester, 35% bawełna. 240 g/m². Materiały 
odblaskowe 3M.

CERTYFIKOWANE ZGODNIE Z: 

EN ISO 20471 klasa 1. 

ROZMIAR:

44-60, D84-D120
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1845PB1843PB

SPODNIE

WŁAŚCIWOŚCI:

• Metalowe detale są zakryte i dobrze zabezpieczone, 
zmniejszając ryzyko zadrapania delikatnych powierzchni.

• Elastyczna tkanina z tyłu, z przodu, na kroczu i po tylnej 
stronie kolana zapewnia doskonałą łatwość poruszania 
się, wygodę i przewiewność.

• Stretch i wąski krój spodni zapewniają lepsze 
dopasowanie.

• Fabrycznie uformowany krój kolan zapewnia lepsze 
dopasowanie i elastyczność.

• Nogawki można odwinąć o 5 cm.

MATERIAŁ I GRAMATURA: 

65% poliester, 35% bawełna. 240 g/m².

ROZMIAR:

C44-60, D84-D120

WŁAŚCIWOŚCI:

• Metalowe detale są zakryte i dobrze zabezpieczone, 
zmniejszając ryzyko zadrapania delikatnych powierzchni.

• Elastyczna tkanina z tyłu, z przodu, na kroczu i po tylnej 
stronie kolana zapewnia doskonałą łatwość poruszania 
się, wygodę i przewiewność.

• Stretch i wąski krój spodni zapewniają lepsze 
dopasowanie.

• Fabrycznie uformowany krój kolan zapewnia lepsze 
dopasowanie i elastyczność.

• Zwisające kieszenie i nakolanniki wzmacniane Cordurą.
• Nogawki można odwinąć o 5 cm.

MATERIAŁ I GRAMATURA: 

65% poliester, 35% bawełna. 240 g/m².

ROZMIAR:

C44-60, D84-D120
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Spodnie No-Scratch - konstrukcja 
bez metalowych dodatków i detali. 
Lepszy komfort pracy bez obaw o 
zarysowanie powierzchni w trakcie 
wykonywania zadań.
Wypróbuj!

NIE ZARYSOWUJA 
MALOWANYCH 
POWIERZCHNI
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730P

712UP 716UP

WARM WARM ACTIVE

ACTIVE

BIELIZNA

WŁAŚCIWOŚCI:

• Komplet składający się z podkoszulka z okrągłym de-
koltem i kaleson.

• Wykonany z poliestru zapewniającego odprowadzanie 
wilgoci.

MATERIAŁ I GRAMATURA: 

100% poliester. 170 g/m².

ROZMIAR:

XS-5XL

WŁAŚCIWOŚCI:

• Bardzo miękkie i wygodne, wykonane z wełny meryno-
sowej dla zapewnienia maksymalnego ciepła.

• Poliester od wewnątrz, zapewniający odprowadzanie 
wilgoci.

• Wzmacniane kolana.

MATERIAŁ I GRAMATURA: 

50% wełna merynosowa, 50% poliester. 230 g/m².

ROZMIAR:

XS-3XL

WŁAŚCIWOŚCI:

• Pół-wysoki kołnierzyk z zamkiem błyskawicznym.
• Bardzo miękkie i wygodne, wykonane z wełny meryno-

sowej dla zapewnienia maksymalnego ciepła.
• Poliester od wewnątrz, zapewniający odprowadzanie 

wilgoci.
• Wzmacniane łokcie i nasady kciuków.

MATERIAŁ I GRAMATURA: 

50% wełna merynosowa, 50% poliester. 230 g/m².

ROZMIAR:

XS-3XL
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741U

757U 754UB

WARM

ACTIVE ACTIVE +

SKARPETY

WŁAŚCIWOŚCI:

• Nasza najcieńsza wełna zapewnia ciepło nawet 
w najzimniejsze dni.

• Wełniany spód stopy zapewnia ciepło i maksymalną 
odporność na zużycie.

• Wełna o pętelkowej strukturze na całej skarpecie 
zapewnia miękkość i amortyzację. 

• Elastyczne kanaliki włókien elastanowych i dodatkowe 
kanaliki powietrzne zapewniają najlepszy komfort 
i dopasowanie. 

MATERIAŁ: 

70% wełna, 27% poliamid, 3% elastan.

ROZMIAR:

36/39 - 44/47

WŁAŚCIWOŚCI:

• Dobra odporność na wilgoć pozwala utrzymywać suchą 
skórę stóp.

• Cienkie, do stosowania jako wewnętrzne ochraniacze lub 
samodzielnie, gdy jest ciepło.

• Wykonane z wełny merynosowej zapewniającej komfort i 
przyjemne odczucie.

• Bezszwowe palce pozwalające na jak najlepsze dopaso-
wanie i komfort noszenia.

MATERIAŁ: 

60% wełna, 35% poliamid, 5% elastan.

ROZMIAR:

36/39 - 44/47

WŁAŚCIWOŚCI:

• Wełna o pętelkowej strukturze na spodzie stopy zapewnia-
jąca dodatkową miękkość i amortyzację.

• Górna część stopy i kostki wykonane z bawełny w celu 
zapewnienia większej trwałości.

• Mieszanina wełny i bawełny daje efekt ciepła i izolacji.
• Szwy techniczne z elastycznymi obszarami zapewniają 

doskonałe dopasowanie.

MATERIAŁ I GRAMATURA: 

45% wełna, 35% bawełna, 17% poliamid, 3% elastan.

ROZMIAR:

36/39 - 44/47
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WŁAŚCIWOŚCI:

• Wiatroodporna i wodoszczelna kurtka, oddychająca, z 
klejonymi szwami.

• Trójwarstwowa tkanina składająca się z zewnętrznej 
warstwy, membrany i podszewki.  

• Dopasowany krój.
• Poszerzony tył zatrzymujący ciepło na profilu pleców.
• Łatwy dostęp do przednich kieszeni spodni.
• Rozcięcie z przodu dobrze zabezpiecza przed wiatrem 

i warunkami atmosferycznymi oraz przed zużyciem 
suwaka.

• Wodoszczelne suwaki na kieszeniach bocznych i na piersi.
• Regulowany kaptur.
• Regulowane u dołu dla najlepszego dopasowania.
• Elastyczne mankiety.
• Wdrukowane odblaskowe detale na plecach zapewniające 

lepszą widoczność. 

MATERIAŁ I GRAMATURA: 

100% poliamid 175 g/m².

CERTYFIKOWANO ZGODNIE Z: 

EN 343 klasa 3 3.

ROZMIAR:

XS-3XL 

WŁAŚCIWOŚCI:

• Miękki Softshell rozciągliwy w czterech kierunkach, 
z którego wykonano wygodną odzież o najlepszych właści- 
wościach

• Wodoodporna, wiatroodporna i oddychająca.
• Poszerzony tył.
• Wewnętrzna warstwa z miękkiej rozciągliwej dzianiny.
• Elastyczne ściągacze i obszycia.
• Dwie przednie kieszenie i jedna kieszeń na piersi.
• Zaczep na identyfikator. 

MATERIAŁ I GRAMATURA: 

92% poliester, 8% spandex. 230 g/m².

ROZMIAR:

XS-3XL

KURTKI
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2006P 2008P

2021B  

WŁAŚCIWOŚCI:

• Uniwersalna i lekka kurtka z materiału rozciągliwego w 
czterech kierunkach. 

• Wiatroodporna i wodoodporna.
• Elastyczne ściągacze i obszycia.
• Kaptur regulowany tasiemką. 

MATERIAŁ I GRAMATURA: 

92% poliester, 8% elastan. 160 g/m².

ROZMIAR:

XS-3XL

WŁAŚCIWOŚCI:

• Ciepła, lekka kamizelka.
• Wiatroodporna i wodoodporna.
• Kamizelka składa się z dwóch niezależnych warstw, z 

których zewnętrzna została wykonana techniką ripstop w 
celu zwiększenia jej trwałości.

• Elastyczne ściągacze i obszycia. 

MATERIAŁ I GRAMATURA: 

100% poliester, 75 g/m².

ROZMIAR:

XS-3XL

KURTKI

WŁAŚCIWOŚCI:

• Klasyczny bawełniany model.
• Potrójne szwy zapewniające dodatkową trwałość.
• Talia i mankiety regulowane zatrzaskami.

MATERIAŁ I GRAMATURA: 

100% bawełna. 300 g/m².

ROZMIAR:

S-2XL
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ZATRZYMAJ
DESZCZ;

NIE PRACE.
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2210PU 

2211PU 

WŁAŚCIWOŚCI:

• Zestaw przeciwdeszczowy składający się z kurtki przeci-
wdeszczowej i spodni przeciwdeszczowych w elastycznym 
opakowaniu, do którego można je z łatwością spakować.

• Poliesterowa kurtka powlekana poliuretanem zapewnia-
jąca uczucie suchości.

• Lekki i elastyczny materiał o właściwościach rozciągają-
cych zapewniający duży komfort.

• Wzmocnienie z przodu zabezpieczające suwak przed 
zużyciem i zapewniające dobrą ochronę przed wiatrem.

• Kurtka posiada regulowane mankiety i otwory wentyla-
• cyjne w okolicy pach.
• Nieodpinany kaptur.
• Spodnie przeciwdeszczowe z elastyczną talią i regulacją 

szerokości nogawek guzikami.

MATERIAŁ I GRAMATURA: 

65% poliester, 35% PU. 170 g/m².

CERTYFIKOWANO ZGODNIE Z:

EN 343: 2003+ A1: 2007, klasa 3, 1.

ROZMIAR:

S-3XL 

WŁAŚCIWOŚCI:

• Zestaw przeciwdeszczowy składający się z kurtki przeciw- 
deszczowej i spodni przeciwdeszczowych w elastycznym 
opakowaniu, do którego można je z łatwością spakować.

• Poliesterowa kurtka powlekana poliuretanem zapewnia-
jąca uczucie suchości.

• Lekki i elastyczny materiał o właściwościach rozciągają-
cych zapewniający duży komfort.

• Wzmocnienie z przodu zabezpieczające suwak przed 
zużyciem i zapewniające dobrą ochronę przed wiatrem.

• Kurtka posiada regulowane mankiety i otwory wentyla- 
cyjne w okolicy pach.

• Nieodpinany kaptur.
• Spodnie przeciwdeszczowe z elastyczną talią i regulacją 

szerokości nogawek guzikami.

MATERIAŁ I GRAMATURA: 

65% poliester, 35% PU, 170 g/m².

CERTYFIKOWANO ZGODNIE Z: 

EN ISO 20471: 2013 klasa 3, 
EN 343: 2003+ A1: 2007, klasa 3.1.

ROZMIAR:

S-3XL 

WORKDRY
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NEW!

Odkryj nowy poziom wygody nosząc odzież roboczą o wysokiej widoczności. 
Elastyczna tkanina odblaskowa Flexicomb dostosowuje się do ruchów ciała i 
jest oddychającą. Gdy używasz Flexicomb, możesz być pewien, że noszenie 
pasa odblaskowego dokoła talii to już przeszłość.

Flexicomb jest również o wiele bardziej mocny niż tradycyjne tkaniny 
odblaskowe. Możesz być pewien, że będziesz widoczny i bezpieczny w miejscu 
pracy nawet jeśli odzież jest prana kilka razy w tygodniu.

WIDOCZNE.
TRWALE.
ELASTYCZNE.
CZY UBRANIE ODBLASKOWE MOZE BYC 
ZARÓWNO WYGODNE I BEZPIECZNE?
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6110P 
WŁAŚCIWOŚCI:

• T-shirt charakteryzujący się dobrą przewiewnością i 
zdolnością do odprowadzania wilgoci.

• Tkanina szybkoschnąca.
• Dopasowany krój z pewnym stopniem rozciągliwości.
• FlexiComb™; bardzo trwała tkanina odblaskowa cechująca 

się innowacyjnym wzorem, z której wykonywana jest 
elastyczna i wygodna odzież.

CERTYFIKOWANE ZGODNIE Z: 

EN ISO 20471, klasa 1

MATERIAŁ I GRAMATURA: 

100% poliester. 150 g/m².

ROZMIAR:

XS-5XL

WŁAŚCIWOŚCI:

• Bluza z dobrą wentylacją i zdolnością do odprowadzania 
wilgoci.

• Dopasowany krój z pewnym stopniem rozciągliwości.
• Wewnątrz miękki polar zwiększający komfort.
• Wysoki kołnierz zapewnia ciepło dla szyi, gardła i 

podbródka.
• Elastyczny dół i mankiety.
• FlexiComb™; bardzo trwała tkanina odblaskowa cechująca 

się innowacyjnym wzorem, z której wykonywana jest 
elastyczna i wygodna odzież.

CERTYFIKOWANE ZGODNIE Z: 

EN ISO 20471, klasa 1.

MATERIAŁ I GRAMATURA: 

100% poliester. 240 g/m².

ROZMIAR:

XS-5XL

6112P 

NEW!
NEW!

FLEXICOMB
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SWETER

6023P 509P 
WŁAŚCIWOŚCI:

• Solidnej jakości bawełna/poliester
• Wnętrze z czesanej bawełny, zapewniające komfort 

noszenia.
• Zamek błyskawiczny ułatwiający nakładanie i zdejmo- 

wanie.
• Solidnej jakości ściągacze.
• Naszywka z logo.

MATERIAŁ I GRAMATURA: 

80% bawełna, 20% poliester. 360 g/m².

ROZMIAR:

XS-3XL 

WŁAŚCIWOŚCI:

• Praktyczna chusta z syntetycznego materiału.
• Stosowane jako czapka, szalik lub opaska na nad-

garstek.

MATERIAŁ: 

90% poliester, 10% elastan.

ROZMIAR:

One-size
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LBRADOR.COM

L.BRADOR
Made to move. Together with the no 1 brand in 
high-intensity training, CLN Athletics, we 
designed a collection of  high quality garment
for your workday and the hours at the gym after.
Go get it. 

NA CZAS 
PRACY. I NA 
TRENING.

L.Brador Design Projects;
CLN Athletics

DESIGN PROJECT

WŁAŚCIWOŚCI:

• Bluza z rękawem trzy czwarte wykonana z trwałej tkaniny 
bambusowej.

• Tkanina reguluje temperaturę i odprowadza wilgoć, dzięki 
czemu dobrze reguluje temperaturę ciała przez cały dzień. 

• Włókna w tkaninie posiadają właściwość regulacji ciepła, 
a uszyta z niej odzież jest idealna podczas różnych prac.  

• Wygodny, dopasowany krój. 
• Elastyczne mankiety zapewniające optymalny komfort i krój.

MATERIAŁ I GRAMATURA: 

46% bambus, 49% bawełna, 5% lycra, 160 g/m².

ROZMIAR:

S-3XL

WŁAŚCIWOŚCI:

• Wykonana z mieszanki miękkiej wygodnej bawełny i poliestru.  
• Wewnątrz nieczesana, w celu zwiększenia komfortu.
• Bardzo wysoki kołnierz zapewniający większy komfort i ciepło.
• Bluza charakteryzuje się nowoczesnym krojem.
• Elastyczne wykończenie przy mankietach.
• Nieodpinany, regulowany kaptur.

MATERIAŁ I GRAMATURA: 

80% bawełna, 20% poliester, 300 g/m²

ROZMIAR:

S-3XL

6031BV 

6033PB 
NEW!

NEW!

LBRADOR.COM

L.BRADOR
Stworzone do ruchu. Wraz z marką nr 1 w sektorze 
odzieży do intensywnych treningów - CLN Athletics, 
zaprojektowaliśmy kolekcję odzieży o wysokiej jakości 
na czas pracy i na czas wolny na siłowni. 
Sięgnij po nią. 
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O L.BRADOR
Całą naszą odzież i wyroby 

charakteryzuje bardzo wyraźna 
koncepcja. Ułatwiają pracę, są wygodne 
i bardziej funkcjonalne Wierzymy w to, 

że dobry projekt i inteligentne funkcje 
zawsze idą ze sobą w parze. 

Przeczytaj więcej o L.Brador i naszej 
filozofii projektowania na  

www.lbrador.com

L.Brador oferuje szeroki asortyment odzieży 
roboczej wysokiej jakości. Jesteśmy szczególnie 
dumni z naszego asortymentu spodni ze stretchem z 
rodziny “WorkMove”.  

Spodnie WorkMove zostały w całości 
zaprojektowane tak, aby naśladowały naturalne 
ruchy ciała i były odpowiednie do różnego rodzaju 
prac i środowisk pracy.  

Jedna rzecz jest pewna. Nasze najwyższej jakości 
spodnie robocze wypadają korzystniej niż inne 
dostępne na rynku. Przeprowadziliśmy test 
Martindale’a, aby porównać trwałość kieszeni na 
nakolanniki i okazało się, że kieszenie L.Brador 
są najtrwalsze (37% bardziej niż inne spodnie 
robocze).

Naszym celem jest produkcja 
najlepszych spodni roboczych na świecie. 

Zrób tak jak tysiące profesjonalistów w 
całej Skandynawii: ubierz 

się w nasze spodnie robocze 
i poczuj różnicę.

Założony w 
2003 r. w Szwecji

NAJLEPSZE SPODNIE ROBOCZE NA SWIECIE.

ZNAJDZ SPODNIE ODPOWIADAJACE 
TWOIM POTRZEBOM.
Spodnie robocze ze stretchem firmy L.Brador 
występują w trzech kategoriach: WorkMove 
Max, WorkMove Medium i WorkMove Light, z 
których wszystkie zostały zaprojektowane w celu 
zapewnienia optymalnego komfortu, swobody 
ruchu i trwałości użytkowania. Przyjrzyj się 
poniższym symbolom, aby znaleźć spodnie dla 
swoich potrzeb:

MALARZ PRACOWNIK 
WARSZTATOWY

PRACOWNIK 
TRANSPORTU

ROBOTNIK DROGOWY /
OPERATOR MASZYNY

RZEMIESLNIK

PRACOWNIK 
US UG / LOGISTYKI
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www.facebook.com/L.Brador www.youtube.com/LBradorWorkwear

www.instagram.com/L.Brador

Luna Polska Sp. z o.o.
ul. Konduktorska 39B, 40-155 Katowice | tel. :  32 220 33 78 | info@lunapolska.pl

www.lunapolska.pl | www.facebook/lunapolska


