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Marka Snickers Workwear powstała ponad 40 lat temu 
i stworzyła od podstaw to, co obecnie określa się mianem 
nowoczesnej odzieży roboczej. Wiemy, że lepsza odzież 
robocza wiele zmienia nie tylko podczas pracy, lecz także 
na przestrzeni lat. 

#Inventing
Workwear

#InventingWorkwear
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DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA 
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#InventingWorkwear
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Snickers Workwear nigdy nie 
przestaje poszukiwać idealnej 
odzieży roboczej. Naszym celem 
jest zaoferowanie wszystkim 
wygodnych spodni — bez względu 
na rozmiar, figurę czy płeć. Wiemy, 
jak złożona jest konstrukcja 
ludzkiego ciała. Dlatego właśnie 
oferujemy najszerszy wybór 
rozmiarów i różne rodzaje 
dopasowania naszych spodni.
 
W tym sezonie rozszerzyliśmy 
asortyment dla kobiet, oferując 
odzież damską dopasowaną „od 
stóp do głów”. W naszej kolekcji 
odzieży damskiej można znaleźć 
teraz więcej produktów. Można 
także posłuchać, co sądzą o nich 
dwie nasze testerki.
 
Wprowadzamy również do  
naszego asortymentu produkty  
w pełni elastyczne. Jak do tej pory 
odpowiedź rynku jest znakomita 
i sądzę, że można śmiało 
powiedzieć, że odzież tego typu 
zagości w naszym asortymencie na 
dłużej. Wypróbuj!
 
Miłego czytania!
Tobias Rantzén 
Kierownik ds. asortymentu, Snickers Workwear

Snickers Workwear I jesień/zima 2018

„Nigdy nie 
przestaniemy 
poszukiwać 
idealnej odzieży 
roboczej”
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8041 Bluza polarowa z kapturem FlexiWork
9418 T-shirt LiteWork 37.5®- długi rękaw, bezszwowy

6241 Spodnie Stretch AllroundWork z workami 
kieszeniowymi

Nowości i akcesoria

jesień/zima 2018 I Snickers Workwear
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CZAPKA  
Z LOGO 9041
Uwieńcz swój wygląd na 
wczesną jesień naszą 
klasyczną, 6-panelo-
wą czapką. Wstępnie 
zakrzywiony daszek 
zapewnia doskonałą 
ochronę przed słoń-
cem i odpowiednie pole 
widzenia. Dopasowana 
do większości kształtów 
głowy. Posiada otwory 
wentylacyjne poprawia-
jące wentylowanie  
i komfort.  

pasek z logo     
Wytrzymały pasek z gumowaną metalową 
klamrą z matowym wykończeniem nadaje 

delikatniejsze i stylowe wrażenie.

Zapewnij swoim stopom ciepło  
i uczucie świeżości dzięki naszym 
trwałym wełnianym skarpetom  
Cordura®RuffWork, które są naturalnie 
odporne na zapachy. Wzmocnione 
strefy przy palcach i piętach z materiału 
Cordura® zapewniają dodatkową 
trwałość w wymagających środowi-
skach pracy. Załóż je i poczuj komfort.

LEKKA BLUZA Z POLARU  
O DOSKONAŁEJ TRWAŁOŚCI.
Nowoczesna bluza polarowa o strukturze zapewniającej 
dodatkowy przepływ powietrza. Szczotkowana strona 
wewnętrzna zapewnia ciepło i komfort. Wodoodporna kieszeń 
na piersi zamykana na suwak. Można ją nosić jako warstwę 
zewnętrzną przy łagodnych temperaturach lub jako warstwę 
środkową przy niskich temperaturach. 

Izolowane rękawice robocze 
do zadań wymagających 
precyzji. Bezszwowe, z gładką 
pianką lateksową zapewniają 
wysoki komfort i dobrą przy-
czepność. W celu zwiększenia 
wentylacji wierzch rękawic 
przepuszcza powietrze. 
EN388, EN 511.

Nowości i akcesoria

Snickers Workwear I jesień/zima 2018

9206
Skarpety Cordura®RuffWork, 2 pary

BIELIZNA FLEXIWORK MERINO  
– ZAPEWNIA DODATKOWE CIEPŁO  
Znakomita pierwsza warstwa szczególnie podczas pracy  
o zmiennym poziomie aktywności. Połączenie wełny Merino 
zapewniającej ciepło i poliamidu nadającego elastyczność 
sprawia, że jest to doskonała warstwa spodnia zapewniająca 
ciepło i przepływ powietrza, a także trwałość.

9441 T-shirt FlexiWork Merino - długi rękaw, bezszwowy
9442 Kalesony FlexiWork Merino, bezszwowe

8041 Bluza FlexiWork z kapturem

9004 Pasek Logo

9319 Rękawice Weather Flex Sense
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Jaki produkt 
jest dla Ciebie 
odpowiedni? 

W tym sezonie Snickers Workwear 
dodaje do asortymentu nowe produkty 
o dopasowanym kroju. Jaka jest różnica 
między różnymi dopasowaniami i jak 
znaleźć idealne dopasowanie dla Ciebie? 
Nasz ekspert Kicki Kemze mówi nam więcej 
na ten temat. 
 
„Dopasowanie polega na tym, w jaki 
sposób ubranie odzwierciedla kształty 
ciała. Czym lepsze dopasowanie, tym mniej 
odczuwasz noszoną odzież — powinna 
ona być w całkowitej harmonii z ciałem. 
Dlatego też jeden rodzaj dopasowania nie 
będzie dobry dla każdego — nasze ciała 
są różne, podobnie jak nasze preferencje 
co do tego, co jest wygodne i co wygląda 
ładnie. Bez względu na preferencje ważne 
jest, aby wybrać odpowiedni rozmiar w celu 
uzyskania najlepszej funkcjonalności  
i bezpieczeństwa zapewnianych przez 
noszoną odzież roboczą. ”

jesień/zima 2018 I Snickers Workwear

Kicki Kemze 
Projektantka  
Snickers Workwear

Porady i wskazówki

Dopasowany krój 
Krój dopasowany dokładnie opina ciało i jest dość 
przylegający, zapewniając szczuplejszy wygląd. Taka 
odzież, dzięki odpowiednim materiałom, jest miękka, 
rozciągliwa i odzwierciedla każdy Twój ruch. 

8041 Bluza FlexiWork z kapturem 
6241 Spodnie elastyczne AllroundWork 

 z workami kieszeniowymi
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Regularny krój
Odzież jest zgodna z kształtem ciała, ale nie jest zbyt 
ciasna. Zapewniona jest przestrzeń na powietrze między 
odzieżą a ciałem. Spodnie 6. serii są umiarkowanie lub 
bardziej dopasowane. 

Luźny krój
Odzież luźno dopasowana przylega w pasie podobnie  
jak ubrania o kroju regularnym, nogawki są jednak szersze 
i luźniejsze. Wszystkie rodzaje spodni 3. serii są luźno 
dopasowane. 

2880 Bluza Logo z kapturem na suwak 
6200 Spodnie AllroundWork+  

z workami kieszeniowymi

2816 Bluza Logo z kapturem na suwak 
3214 Spodnie Canvas+ z workami  

kieszeniowymi

Snickers Workwear I jesień/zima 2018
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Czy jesteś gotowy na nowy poziom 
komfortu, jeśli chodzi o ubrania robocze? 
Naszą ofertę uzupełniliśmy o odzież 
elastyczną, aby zapewnić maksymalną 
swobodę ruchów. Takie materiały 
są również wstawiane w niektórych 
fragmentach standardowej odzieży  
w celu ułatwienia przepływu powietrza 
i zapewnienia komfortu. Jesteśmy 
pewni, że elastyczne tkaniny będą długo 
wykorzystywane w naszym asortymencie.

Odzież
elastyc

Odzież elastyczna

jesień/zima 2018 I Snickers Workwear
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Nasza odzież robocza w wersji w pełni elastycznej 
doskonale odzwierciedla ruchy ciała. Zawiera ona unikalne 
połączenie zaawansowanych technologicznie materiałów, 
które gwarantują doskonałe dopasowanie oraz komfort, 
przez co stanowią optymalny wybór odzieży do prac 
wymagających maksymalnej mobilności.

Odzież hybrydowa

Odzież elastyczna I 6940 & 1940

jesień/zima 2018 I Snickers Workwear

Wbudowany odpinany i wytrzymały pasek Duraflex®.

Uchwyty na narzędzia zapinane na rzepy.

Szlufki Cordura® z uchwytem na klucze.

Pętelki narzędziowe.

Kieszeń typu Cargo z naszywką identyfikacyjną.

Kieszeń na miarę składaną z zapięciem 
przeznaczonym na noże.

Kieszenie kaburowe ze wzmocnionym 
materiałem Cordura® wnętrzem.

Kieszeń na kolanie z elastycznej tkaniny 
wzmocnionej kevlarem Armortex®.

Zaczep do obuwia w środkowej  
części przodu nogawki.

3 warstwy tkaniny WP Cordura® w dolnej części nogawki.

Końce nogawek są 
regulowane, zapewniając 
pasowanie do obuwia, w tym 
również obuwia wysokiego. Do 
końców nogawek dodaliśmy 
2-kierunkowy zamek — 
zapewniający prosty sposób 
wietrzenia bez konieczności 
zdejmowania obuwia lub 
obuwia wysokiego. 

W dolnym brzegu znajduje 
się też ukryty zaczep do 
mocowania buta, dzięki czemu 
zawsze można mieć pewność, 
że spodnie pozostaną na 
swoim miejscu. 

Dopasowany 
krój
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Wiatroszczelność  
4-STRONNIE ROZCIĄGLIWY MATERIAŁ SCHOELLER® SOFTSHELL

Komfort 
DWUWARSTWOWA TKANINA 4-STRONNIE ELASTYCZNA

Trwałość  

ELASTYCZNA TKANINA WZMOCNIONA KEVLAREM ARMORTEX®

Wodoszczelność 
WODOSZCZELNA I TRWAŁA 3-WARSTWOWA TKANINA CORDURA®

Przewiewność
FUNKCJE INTELIGENTNYCH KIESZENI

Odzież elastyczna I 6940 & 1940

Nicole Rimér 
Kierownik zespołu projektantów 
Snickers Workwear

Materiał 4-stronnie elastyczny
Materiał 4-stronnie elastyczny zapewnia maksymalną 
elastyczność w każdym kierunku. Znalazł on zastosowanie  
w spodniach 6940 Strecht FlexiWork+ oraz w kurtce  
1940 Soft Shell Strecht FlexiWork. 

„Ogólnym celem wykorzystania materiałów elastycznych 
w odzieży roboczej jest maksymalizacja ruchomości ciała. 
Wykorzystanie tkanin elastycznych w naszej odzieży oznacza, 
że możemy w razie potrzeby lepiej je dopasować. Dzięki 
temu odzież robocza jest znacznie wygodniejsza w noszeniu. 
Pragniemy, aby pełny zestaw odzieży elastycznej po założeniu 
był odczuwalny niemal jak „druga skóra”. Ubrania nie będą 
ograniczać ruchów, a wręcz przeciwnie — będą podążać za 
każdym ruchem ciała.”

„Dzięki elastycznej tkaninie typu Softshell zastosowanej  
w zestawie odzież jest wytrzymała na zmieniającą się 
pogodę, na przykład wiatr i lżejszy deszcz. Dzięki połączeniu 
tej tkaniny z dwuwarstwową tkaniną 4-stronnie elastyczną 
odzież jest bardziej przewiewna. Dokładnie taki cel chcemy 
osiągnąć dzięki naszej hybrydowej odzieży, a dzięki 
połączeniu materiałów możemy zoptymalizować ich funkcje.”

Snickers Workwear I jesień/zima 2018
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1940 Kurtka Sof Shell Stretch FlexiW
ork
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Odzież elastyczna I 6241

jesień/zima 2018 I Snickers Workwear

Doskonale dopasowane spodnie 
robocze z elastycznymi panelami 
tylnymi i wzmocnieniami przy 
kolanach z materiału Cordura® 
oraz wieloma innymi inteligentnymi 
funkcjami.

6241 
Elastyczne 
spodnie z kiesze-
niami kaburowymi 
AllroundWork

Dopasowany 
krój
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Dlaczego materiał  
elastyczny?
Materiał elastyczny jest dodawany do naszej odzie-
ży roboczej, aby zapewnić maksymalną swobodę 
ruchu. Jest on również dodawany do konkretnych 
obszarów odzieży, aby ułatwić przepływ powietrza 
i zapewnić komfort.

Uelastycznianie połączeń.
Materiał elastyczny jest umieszczony w kierunkach 
gięcia lub skręcania. Może być on umieszczony na 
przykład na ramionach lub też na kolanach albo nad 
nimi, aby zoptymalizować zdolność do poruszania 
się i wykorzystać pełne możliwości ruchowe ciała.

Dokładniejsze dopasowanie.
Korzystanie z tkanin elastycznych oznacza, że  
możemy w razie potrzeby lepiej dopasować  
odzież, dzięki czemu zyskujemy nie tylko  
nowy wygląd, ale także podatność odzieży  
na każdy ruchem ciała.

Odzież elastyczna I 6241

Nicole Rimér 
Kierownik zespołu projektantów 
Snickers Workwear

„Nasze spodnie elastyczne to 
standardowe spodnie robocze  
z dodatkiem materiału elastycznego. 
Mają one podstawowe cechy 
charakterystyczne dla odzieży 
Snickers Workwear i oczywiście 
cechuje je tak samo wysoka jakość, 
co nasze inne produkty.. Spodnie są 
wykonane z połączenia 2-stronnie 
elastycznego materiału o splocie 
skośnym i 4-stronnie elastycznego 
materiału w wybranych miejscach.”

„Te spodnie stanowią „flirt”  
z naszymi klasycznymi spodniami 
roboczymi 3 serii. Struktura 
materiału, kieszenie na nogawkach 
i kieszenie kaburowe opierają się 
na konstrukcji odzieży 3. serii. Dużą 
zmianę stanowi dopasowanie i 
dodatek elastycznego materiału 
— nadając spodniom szczuplejszy 
wygląd i większą elastyczność. “
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Uchwyty na narzędzia 
zamykane na rzepy.

Kieszeń Cargo z naszywką  
Snickers Workwear.

Kieszenie kaburowe.

Kieszenie na miarki z zapięciem 
przeznaczonym na noże.

4-stronnie elastyczny, komfortowy  
materiał z tyłu nogawki.

Wzmocnione Cordurą®końce nogawek.

Zakładki poszerzające nad kolanami 
dla zapewnienia lepszego komfortu.

System ochrony kolana 
Knee Guard Pro.

Wzmocnienia przy kolanach  
z materiału Stretch Cordura®.

Snickers Workwear I jesień/zima 2018

Materiał 2-stronnie elastyczny
Materiał 2-stronnie elastyczny rozciąga się tylko  
w jednym kierunku i jest stosowany w odzieży 
wymagającej nieco większej elastyczności przy 
jednoczesnym zachowaniu solidnego wyglądu i stylu.
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Specjalnie dla kobiet
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W tym sezonie rozszerzyliśmy 
asortyment dla kobiet, oferując 

teraz odzież damską dopasowaną 
„od stóp do głów”. Poznaj 

dwóch naszych testerów, którzy 
zostali zaangażowani w proces 

przygotowania odzieży.

Kurtka ocieplana 1107 AllroundWork 37.5®, damska

Wytrzymała i wodoodporna kurtka zaprojektowana  

w sposób utrzymujący ciepło i zwiększający wydajność 

pracy. Najlepszy wybór w razie spadku temperatury. 

Oferuje wiele możliwości regulacji do ciała.

Odzież przezna-
czona specjalnie 

dla kobiet!

Snickers Workwear I jesień/zima 2018
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Specjalnie dla kobiet I Julia Schaffer Flemk

jesień/zima 2018 I Snickers Workwear
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Julia Schaffer Flemk jest dekarzem 
oraz pasjonatką równych szans 

kobiet w branży budowlanej. Walka 
o tę kwestię zwróciła na nią uwagę 

mediów, pomogła jej w uzyskaniu 
dotacji oraz tak zwiekszyła liczbę 
nowych zleceń, że z części z nich 

musi rezygnować.

Specjalnie dla kobiet I Julia Schaffer Flemk

Snickers Workwear I jesień/zima 2018

„Odzież robocza 
dostosowana do kobiecego 
kształtu ciała jest ważnym 
wyznacznikiem, a być 
może pierwszym krokiem 
w kierunku prawdziwego 
otwarcia przemysłu na 
kobiety.”
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„Równe szanse w budownictwie nadal 
są tylko kwestią dyskusji. Nawet obecnie 
kobiety opuszczają swoje miejsca pracy, 
ponieważ nie są w stanie poradzić sobie 
z niezdrową kulturą „macho” — któ-
ra zresztą nie ma uzasadnienia. Moim 
powołaniem oraz celem mojej firmy jest 
dążenie do zwiększenia zainteresowania 
kobiet zawodami z branży budowlanej, 
ponieważ wiem, że wprowadzenie ich do 
branży budownictwa automatycznie po-
prawi wewnętrzną postawę firm oraz ich 
kontakty z klientami”, mówi Julia.

Co masz na myśli, mówiąc, że kultura 
„macho” jest nieuzasadniona?
Praca w branży budowlanej jest trudnym 
zadaniem zarówno dla mężczyzn, jak  
i dla kobiet. Twoje ciało przechodzi trudne 
momenty, gdy trzeba nosić ciężkie worki 
po całym placu budowy i po schodach 
w budynkach bez windy. Czasami jednak 
pracownicy niepotrzebnie się wytężają.

Co masz na myśli?
Mężczyźni muszą zrozumieć, że muszą 
zacząć pokazywać, co naprawdę myślą. 
Pracują ponad swoje siły, aż do uszkodze-
nia kręgosłupa. Nie chcą wyjść na słabych 
i przez to ostatecznie opóźniają prace.  
W wyniku takiego zachowania przenoszą 
ciężary, które są dla nich zbyt ciężkie i nie 
stosują sprzętu zabezpieczającego. Takie 
podejście wpływa na nas wszystkich.

W jaki sposób?
Kiedy zaczęłam pracować jako dekarz, 
ważyłam 47 kilogramów, a worki, które 
nosiłam ważyły 25 kilogramów. Jeden  
z moich kolegów w tamtych czasach, 
który był dość dużej postury, nosił worek 
na każdym ramieniu i dlatego sądziłam, 
że powinnam robić to samo, jeśli chcę być 
dekarzem. Zrobiłam tak jak powiedział  
i teraz moje plecy i kolana będą sprawiać 
mi problemy przez resztę życia. Celem 
mojej firmy i moich wypowiedzi  
w mediach na temat kultury „macho” jako 
szkodliwego zjawiska jest zapobieganie 
popełnianiu takich samych niepotrzeb-
nych błędów przez inne osoby. 

Czy zatrudniasz tylko kobiety?
Każda osoba z odpowiednim podejściem 
jest mile widziana w mojej firmie. Płeć, 
obywatelstwo i preferencje seksualne — 
nic dla mnie nie znaczą.

Czy według Ciebie większość firm 
budowlanych jest otwarta na pomysł 
zatrudniania kobiet w dzisiejszych 
czasach?
Wiele z nich oficjalnie twierdzi, że chce 
zatrudniać więcej kobiet, nie są one jed-
nak przygotowane na jakiekolwiek zmiany. 
Dotyczy to na przykład zamawiania odzie-
ży w odpowiednim rozmiarze. Noszenie 
przez pracowników źle dopasowanych 
ubrań, które są zbyt duże, utrudnia prawi-
dłowe wykonywanie swojej pracy. Odzież 
robocza dostosowana do kobiecego ciała 
jest ważnym wyznacznikiem, a być może 
pierwszym krokiem w kierunku prawdzi-
wego otwarcia przemysłu na kobiety.

Jak wygląda rynek?
Wielu producentów się „obudziło”.  
W dzisiejszych czasach odzież i wyposa-
żenie ochronne są dostępne w mniejszych 
i dopasowanych rozmiarach i dostępne są 
już zarówno 10- i 15-kilogramowe worki. 
Spodnie robocze są dostępne nawet dla 
kobiet w ciąży. Obecnie budowlańcy  
i przemysł budowlany muszą się przeko-
nać do korzystania z takiego szerszego 
asortymentu.

Co się stało, gdy pomogłaś 
w opracowywaniu nowej linii odzieży 
roboczej dla firmy Snickers Workwear?
Specjalista ds. opracowywania produktu 
w firmie Snickers, Malin Enoksson, zwo-
łała spotkanie około 10 kobiet pracują-
cych w budownictwie z różnymi profilami 
zawodowymi i spędziła cały wieczór na 
poznawaniu ich sposobu myślenia. Dłu-
gość nogawek, dopasowanie w biodrach 
i szerokości ramion były niektórymi z naj-
ważniejszych elementów jej listy. Kobiety 
pracujące w budownictwie mają general-
nie szersze ramiona niż przeciętna kobie-
ta. Kobiety często mają szersze biodra niż 
mężczyźni, co często oznacza, że musimy 
wybrać jeden rozmiar, gdy kupujemy 
rzeczy z męskiego asortymentu. Nogawki 
okazują się zbyt długie, a nakolanniki koń-
czą się w zupełnie niewłaściwym miejscu. 

Jeśli konieczne jest podwinięcie nogawek 
spodni, osadzają się w nich odpryski i inne 
odłamki, co może zniszczyć pralkę.

Masz na sobie wynik swojej pracy - 
spodnie robocze AllroundWork 6701. 
Powiedz nam, co myślisz!
Po raz pierwszy moje nakolanniki są  
dokładnie we właściwym miejscu.  
Przeciętny dekarz porusza się całkiem 
sporo, wspinając się po drabinach lub 
klęcząc. Być może 100 razy dziennie. 
Wcześniej musiałam podciągać spodnie 
za każdym razem, gdy musiałam uklęknąć. 
Teraz zamiast tego mogę skoncentrować 
się na mojej pracy. 

A co myślisz o kurtce AllroundWork 1207 
Softshell — czy jest ona odpowiednio 
dopasowana do kobiecego ciała?
Nawet przy drobnej klatce piersiowej 
kurtki przeznaczone dla męskiego ciała 
często są za ciasne na plecach. To samo 
dotyczy wszystkich promocyjnych 
koszulek, które otrzymujemy. Zawsze 
wyjmowałam mój nóż tapicerski i robiłam 
nacięcie w kołnierzu, aby nie był za ciasny. 
Nie można tego jednak zrobić z kurtką.  
Odpowiadając na Twoje pytanie, nowa 
kurtka Snickers jest doskonale dopasowa-
na na plecach. Jest to ściśle dopasowana 
konstrukcja, a rękawy mają idealną dłu-

Specjalnie dla kobiet I Julia Schaffer Flemk

jesień/zima 2018 I Snickers Workwear

”Osoby noszące źle 
dopasowane ubrania mają 
trudniejszą pracę.”
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gość i szerokość. Zapewnia mi to pełną 
mobilność.

Jak znalazłaś się w przemyśle 
budowlanym?
Kiedy byłam mała, postanowiłam  
zostać stolarzem. Dorastałam na wsi, bez 
telewizji, i nie byłam zepsuta gadżetami. 
Większość czasu spędzałam na zewnątrz 
razem z kuzynem, robiąc domki na drze-
wie, w których spędzaliśmy całe letnie 
wakacje.

Czy marzyłaś o zostaniu stolarzem, 
siedząc w domku na drzewie?
Nie, nie śmiałam marzyć o założeniu wła-
snej firmy. Nie byłam wystarczająco pewna 
siebie. Jednak po dekadzie pracy  
w charakterze pracownika czułam, że mu-
szę coś zrobić, aby zmienić podejście ludzi. 
Zauważyłam, że podejście typu „macho” 
zaczęło się w szkole. Nawet według pro-
gramu nauczania uczniowie powinni zostać 
przeszkoleni w zakresie w kultury zawodo-
wej — haha! Dlatego właśnie rozpoczęłam 
studia w zakresie nauczania przedmiotów 
dotyczących budownictwa i konstrukcji 
na uniwersytecie. Po ukończeniu studiów 
zyskałam pewność siebie i poczułam, że 
powinnam zamiast tego założyć własną 
firmę. Nie żałowałam tej decyzji ani przez 
sekundę. 

Specjalnie dla kobiet I Julia Schaffer Flemk

Julia Schaffer Flemk
Rozmiar: 36 

Wiek: 33 

Rodzina: w związku

Gdzie mieszkam: Huddinge, Sztokholm.

Zawód: Dekarz

Miejsce pracy: Prowadzi firmę Julias Plattsättning 
& Bygg, która zatrudnia głównie kobiety i angażuje 
kobiety-podwykonawców.

Ulubiona odzież: Oczywiście Allroundwork 6701!

Wygrałam nagrodę 
Isabellstipendiet  
w 2015 r.   
Oświadczenie jury:

„Dzięki swojej odwadze, 
ogromnej zaciętości nigdy 
niekończącej się energii, 
zwyciężczyni nagrody Isabelle-
stipendiat za rok 2015 jest do-
skonałym przykładem kobiety, 
która zmienia budownictwo na 
lepsze. Poprzez swoją firmę, 
Julias Plattsättning & Bygg, 
wykazuje się ona wysokiej kla-
sy rzemiosłem, odpowiedzial-
ną rekrutacją i świadomym 
budowaniem pozycji rynkowej 
firmy, stanowiąc inspirację dla 
kobiet, które są lub chcą stać 
się aktywnymi rzemieślnikami.”

Ta warta 20 000 SEK nagroda jest pierwszą 
w Szwecji dotacją dla kobiet-rzemieślników 
i jest ona przyznawana przez organizację 
non-profit Rättviseförmedlingen przy 
współpracy z Isabelle McAllister.

Snickers Workwear I jesień/zima 2018
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Specjalnie dla kobiet I Hanna Nilsson
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Specjalnie dla kobiet I Hanna Nilsson

Snickers Workwear I jesień/zima 2018

Jako niedawna absolwentka 
architektury Hanna Nilsson 

marzyła o zwiększeniu 
poziomu proekologiczności 

branży budowlanej. I właśnie 
tak się stało. Ale nie  

w taki sposób, w jaki sobie 
wyobrażała. 

„Odkryłam glinę, czyli naj-
starszy materiał budowlany. 
Jest to organiczny, regulują-
cy wilgotność oraz mniej lub 
bardziej ograniczony zasób 
naturalny. Nie mogłam sobie 
wyobrazić niczego lepszego, 
niż wznoszenie budynków  
z gliny w dzisiejszych czasach.”

Budowniczy kon-
strukcji z gliny  
z proekologicznymi 
ambicjami.
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Jesteśmy w starej kamienicy wapien-
nej w miejscowości Kastlösa na wyspie 
Öland, drugiej co do wielkości szwedz-
kiej wyspie, która znajduje się na Morzu 
Bałtyckim, tuż przy wybrzeżu Småland. 
Na poddaszu Hanna Nilsson formuje 
cegłę z gliny. Stanie się ona częścią 
rodzaju kominka, który został zaprojek-
towany ponad 30 lat temu, ale nigdy nie 
został wykonany. 

Hanna, jaki piec tworzysz?
Jest to rodzaj pieca, który został wyna-
leziony w Finlandii w latach 90. Jest on 
wykonany wyłącznie z naturalnych ma-
teriałów — gliny, cegły i odrobiny wełny 
mineralnej. Prawdopodobnie w żadnym  
innym kominku nie wykorzystano tak 
efektywnie energii zawartej w drewnie. 
Przy odpowiednim projekcie drew-
no wystarczy dodawać tylko raz lub 
dwa razy dziennie. Energia uwalniana 
podczas spalania przechowywana jest 
w bryle pieca, a energia jest emitowana 
z komina przez 24 godziny w postaci 
ciepła promieniującego. 

Tak drastyczna zmiana kierunku 
kariery dla niedawnego absolwenta 
architektury może wydawać się trochę 
dziwna. Co się stało?
Zawsze marzyłam o przyczynieniu się 
do podniesienia poziomu zrównowa-
żenia w branży budowlanej, najlepiej 
przez wykonywanie zawodu na granicy 
sztuki i budownictwa. Tworzenie czegoś 
pięknego i funkcjonalnego wymaga 

GLINA JAKO MATERIAŁ 
BUDOWLANY

Glina jest jednym z najstarszych 
materiałów budowlanych na 
świecie. Była ona używana przez 
całe wieki w czterech zakątkach 
świata do budowania wszystkie-
go; od domków, aż po zamki  
i rezydencje.  Znaczna część lud-
ności ziemi nadal żyje w domach 
wykonanych w jakiś sposób z gliny 
lub gleby. 

Tynkowanie ścian z zaprawy gli-
nianej w celu zapewnienia izolacji 
przed wyżłobieniami jest tradycją 
w krajach skandynawskich już od 
epoki wikingów. Gładka po-
wierzchnia gliny zapewnia dosko-
nałą podstawę dla farby klejowej  
i gładką powierzchnię dla tapet. 

Zaprawa z gliny różni się od 
innych zapraw, takich jak zaprawy 
wapienne czy cementowe, tym, że 
nie ulega spaleniu.  Innymi słowy, 
w czasie suszenia nie występują 
reakcje chemiczne. To sprawia, że 
glina jest rozpuszczalna w wodzie, 
ale również bardzo elastyczna. 
Dzięki temu łatwo jest śledzić 
ruchy, które mogą wystąpić  
w wysokich temperaturach w pie-
karniku. Glinę można mieszać  
z wyprzedzeniem i przechowywać 
przez długi okres.

Specjalnie dla kobiet I Hanna Nilsson

jesień/zima 2018 I Snickers Workwear

„Tworzenie idealnej gliny jest złożonym zadaniem. Kolor i konsystencja zależą od klimatu  
i lokalnego rodzaju gliny. Glina może mieć zabarwienie od białego i żółtego do czerwonego, 
niebieskiego, szarego, brązowego i czarnego. Jest mniej lub bardziej plastyczna i mniej lub 
bardziej chłonie wodę, a jej odporność ogniowa jest różna. Dzięki temu każdy nowy projekt 
staje się wyzwaniem” — mówi Hanna.
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tylko takiego poziomu pracy ręcznej, 
co rysowanie i projektowanie. Nigdy 
nie zostałabym jednak kamieniarzem, 
gdyby nie była to praca dla Johannesa 
Riesterera. 

Kto to jest? Jak się poznaliście?
W moim odczuciu Johannes to najlep-
szy budowniczy konstrukcji z gliny  
w Szwecji. Uczestniczyłam w jednym  
z jego wykładów przez zupełny przy-
padek i po prostu poczułam, że muszę 
dla niego pracować. Jego postrzeganie 
rzemiosła artystycznego i ekologiczne 
podejście do całego procesu budowy 
naprawdę mnie ujęło. Niepokoiłam się, 
czy uda mi się dostać u niego staż, ale 
naprawdę nie sądziłam, że zostanę tam 
przez kolejne cztery lata!

Specjalnie dla kobiet I Hanna Nilsson

Snickers Workwear I jesień/zima 2018



26

Specjalnie dla kobiet I Hanna Nilsson

jesień/zima 2018 I Snickers Workwear

Czy w trakcie tego stażu zaczęłaś 
poważnie myśleć o tym, co oznacza 
ekologia?
Nie, zaczęłam myśleć o inteligentnym 
wykorzystaniu zasobów, materiałów 
organicznych i naturalnego cyklu ekolo-
gicznego na wczesnym etapie. Spędzi-
łem rok podróżując po Europie, zanim 
zostałam architektem. Odwiedzałam 
gospodarstwa ekologiczne i poznałam 
kilka osób o podobnych poglądach, 
które również poszukują sensownego 
sposobu na życie.

Jak krucha jest glina  
jako materiał budowlany?
Glina jest fantastyczna pod każdym 
względem. Jest tania, łatwo ją połączyć 
z materiałem organicznym i nie jest 
żrąca ani alergenna. Jest ona również 
prawie zawsze dostępna w pobliżu, co 
oznacza krótkie odległości transportu. 
Praktycznie każda wioska na wyspie 
Öland ma swój własny kamieniołom gli-
ny. Niedawno odnowiłam klatkę schodo-
wą w mojej rodzinnej wiosce Gärdslösa. 
Po prostu udało mi się zdobyć tę samą 
glinę, która została użyta do wykonania 
schodów 150 lat temu. To świadczy  
o trwałości i dostępności materiału.

Widzę, że używasz gliny  
również do ścian?
Uszczelniam przed wyżłobieniami za po-
mocą zaprawy na bazie gliny. Zapewnia 
to zdrowe środowisko wewnątrz budyn-
ku. Tynk glinowy stabilizuje wilgotność 
otoczenia, pochłaniając jednocześnie 
cząstki pyłu. 

Z czego składa się mieszanina gliny?
Różnych produktów zaczerpniętych 
bezpośrednio z natury: Glina, piasek, 
słoma, woda i obornik krów lub koni. To 

piękne, kiedy pomyśli się, że dom  
z gliny, który ulegnie rozkładowi z cza-
sem całkowicie powróci do natury. Bez 
negatywnego wpływu na środowisko. 
Ta ponownie wynaleziona metoda reno-
wacji jest bardzo interesująca w dobie 
obecnych poszukiwań energii i tanich 
oraz zdrowych materiałów budowla-
nych. 

Jakie są Twoje przemyślenia  
na temat odzieży roboczej?
Pragnę mieć możliwość perspektywy 
długoletniej kariery jako budowniczy 
konstrukcji z gliny. To ciężka praca. 
Ubrania muszą z Tobą współpraco-
wać. Dlatego też, jeśli nakolanniki nie 
pozostają w miejscu, odzież po prostu 
nie jest wystarczająco dobra. Albo jeśli 
kurtka nie jest prawidłowo dopasowana, 
ponieważ w rzeczywistości jest to kurt-
ka męska w małym rozmiarze. Jakość 
oczywiście również ma pewne znacze-
nie. Aktualna postawa sprzyjająca wy-
rzucaniu odzieży nie sprzyja środowisku. 

Białą matę składającą się z kaolinu (rodzaju wełny mineralnej) zabezpiecza się wokół rdzenia pie-
ca. Mata ta stanowi ruchome połączenie odporne na ciepło, które umożliwia ruch korpusu pieca 
względem powłoki zewnętrznej. Zapobiega to pękaniu podczas wypalania.
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Hanna Nilsson
Wiek: 33.
Rodzina: w związku.
Gdzie mieszkam: Gärdslösa, Öland.
Zawód: Budowniczy konstrukcji 
gliny, konstruktor pieców, architekt, 
artysta.
Miejsce pracy: Prowadzi firmę 
HannaMurare, prowadzi kursy 
budowania konstrukcji z gliny  
i pieców.

Wysokiej jakości odzież zaprojektowana 
z myślą o długoletnim użytkowaniu — 
to właśnie uważam za zrównoważoną 
odzież roboczą.

Pomogłaś opracować nowe spodnie 
robocze Snickers Workwear 
AllroundWork 6701 oraz kurtki 
AllroundWork 1107, 1207 i 1367 dla 
kobiet. Czy firma wysłuchała Twoich 
preferencji?
Zdecydowanie tak. Było jasne, że kie-
rownicy produktu Snickers rzeczywiście 
wykazali się rozumieniem dla wyzwania, 
przed którymi stoimy na co dzień  
w pracy jako kobiety-rzemieślnicy. Naj-
wyższa pora, aby ktoś skoncentrował 
się na odzieży roboczej zaprojektowanej 
specjalnie dla kobiet. Kiedy jest moż-
liwość  wypróbowania rzeczy po ich 
opracowaniu, projektanci mogą wykonać 
swoje zadanie dobrze już za pierwszym 
razem. 

Hanna i jej podwykonawcy Emmi Rosling i Erika Wahlnemo, fotograf  
i grafik/budowniczy pieców kaflowych przyczyniają się do wytworzenia 
100 kilogramów najlepszego kamienia w tym fińskim piecu.

Hanna Nilsson rozpoczęła swoją karierę jako 
konstruktor pieców pracując z człowiekiem 
uważanym za jednego z najlepszych w Szwecji 
budowniczych z gliny, Johannesem Riestererem. 
Po czterech latach założyła własną firmę 
HannaMurare, aby promować budownictwo 
przyjazne środowisku.

Specjalnie dla kobiet I Hanna Nilsson

Snickers Workwear I jesień/zima 2018
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Opowiedz nam  
trochę o tym procesie
Opracowaliśmy wybór fasonów 
damskich opartych na najpopu-
larniejszej odzieży roboczej dla 
mężczyzn. Obecnie oferujemy 
najważniejszą odzież potrzeb-
ną zawodowej rzemieślniczce:  
Spodnie robocze, kurtki Soft-
-Shell, 2-warstwowe kurtki Shell, 
kurtka zimowa i kurtki High-Vis. 
Wraz z istniejącym asortymentem 
dysponujemy teraz pełną kolekcją 
dla kobiet, którą będziemy dalej 
rozszerzać.

W jaki sposób ubrania różnią się 
od swoich odpowiedników  
w asortymencie dla mężczyzn?
W jak najmniejszym stopniu. Nasz 
zespół rzemieślniczek, które brały 
udział w procesie i przetestowały 
produkty, podkreślił, że ubrania 
powinny mieć te same materiały, 
kolory i cechy, co męskie odpo-
wiedniki, ale z uwzględnieniem 
dopasowania do kobiecego ciała. 

Jak osoby testujące odbierają 
wynik końcowy?
Zdecydowanie pozytywnie!  
W procesie opracowywania 
uczestniczyło dziesięć testujących 
kobiet z różnych branż i wyko-
nujących różne zawody, o różnej 
budowie ciała. 

Krótki wywiad  
z  Malin Enoksson ...
... częścią zespołu, 
która opracowała nową 
kolekcję dla kobiet 
firmy Snickers Workwear.

Women’s Special  I News A/W 18

Malin Enoksson  
Specjalista ds. rozwoju produktu

jesień/zima 2018 I Snickers Workwear

Specjalnie dla kobiet I Nowości J/Z 18

Nowa kolekcja dla 
kobiet jesień/zima 2018
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1.  6701 Spodnie damskie AllroundWork z workami kieszeniowymi 2.  1107 Kurtka ocieplana AllroundWork 
37.5®, damska 3. . 1237 Kurtka odblaskowa Soft Shell AllroundWork, EN 20471/2/3, damska 4.  1367 Kurtka 
przeciwdeszczowa AllroundWork, damska 5.  1347 Kurtka odblaskowa przeciwdeszczowa AllroundWork, 
damska, EN 20471/2/3 6.  1207 Kurtka Soft Shell AllroundWork, damska 7.  1137 Kurtka odblaskowa 
ocieplana AllroundWork 37.5®, damska, EN 20471/2/3

Specjalnie dla kobiet I Nowości J/Z 18

Snickers Workwear I jesień/zima 2018
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Wszystko zależy od szczegółów

jesień/zima 2018 I Snickers Workwear

64 elementy szablonu, 592 metry nici oraz opatentowana technologia i 5 różnych rodzajów 
tkanin, a także 12 500 metrów przędzy, 4 kolekcje, 20 modeli i 70 rozmiarów
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„Wszystko zależy 
od szczegółów”

Spodnie robocze FlexiWork 
6902 składają się z 64 
elementów szablonu, za-
wierają 6 rodzajów tkanin, 
wymagają zastosowania 
40 000 szwów i przecho-
dzą przez 184 etapy pro-
dukcji. To skomplikowany 
proces, którego udoskona-
lanie zajęło wiele lat.
 

Rozmawiamy 
z Margaritą, 
członkiem zespołu 
projektowego:

64 elementy w jednej 
parze spodni, dlaczego 
tak wiele?

„Po prostu dlatego, że tyle 
było potrzebne! Po prze-
prowadzeniu obszernych 
testów i wykonaniu niezli-
czonych prototypów zna-
leźliśmy idealną równowa-
gę między wzornictwem, 

Margarita Kleinhofa  
Starszy specjalista ds. rozwoju 
produktu

trwałością, funkcjonalno-
ścią i komfortem. Spodnie 
robocze muszą być zgodne 
z ciałem bez względu na 
wybrany rozmiar lub fason. 
Ważne jest, aby nie czuć 
się ograniczanym przez 
ubranie robocze, dzięki 
czemu można skupić się na 
ważniejszych rzeczach. 
 
Jaki jest „sekret” 
naprawdę dobrej pary 
spodni roboczych 

„Powiedziałabym, że 
wiedza i doświadcze-
nie. Dysponujemy ponad 
40-letnim doświadczeniem 
dostosowywania i opraco-
wywania, które wkładamy 
w nasze spodnie robocze. 
To znacznie więcej, niż 
łączenie kawałków tkaniny 
ze sobą. Jest to skompliko-
wany proces.” 

Wszystko zależy od szczegółów

Snickers Workwear I jesień/zima 2018
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Inteligentna funkcjonalność spodni  I KneeGuard Pro

jesień/zima 2018 I Snickers Workwear

Nakolanniki 
należy 
zmienić na 
nowe, gdy...
... nie odzyskują kształtu 
po wywarciu na nie 
nacisku. Wyrób w sobie 
nawyk, aby zawsze 
sprawdzać swoje 
nakolanniki podczas 
prania spodni! 

... wymieniasz je na 
nową parę spodni 
roboczych. Dobra 
zasada do naśladowania 
to nieużywanie 
nigdy ponownie pary 
nakolanników w nowej 
parze spodni. 

INTELIGENTNA
FUNKCJONALNOŚĆ SPODNI
KNEEGUARD PRO

Znajdź swoją pozycję.
Wytrzymałe nakolanniki, które zawsze pozostają na swoim 
miejscu, mają istotne znaczenie dla niezawodnej ochrony 
kolan. To właśnie zapewniają systemy pozycjonowania 
KneeGuard™ i KneeGuard Pro Snickers Workwear. 
Pozwalają na dostosowanie nakolanników na dwóch różnych 
wysokościach, aby zapewnić prawidłowe pozycjonowanie 
dla uzyskania maksymalnej ochrony i komfortu. !Bez względu na to, czy 

pracujesz na kolanach 
codziennie czy tylko od 
czasu do czasu, należy 
zawsze stosować ochronę 
kolan podczas klękania.



Pro
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Para spodni roboczych Snickers Workwear ma wiele cech 
zapewniających inteligentną funkcjonalność. Jednym  
z nich jest wbudowany system KneeGuard Pro, 
zapewniający prawidłowe pozycjonowanie nakolanników 
dla zapewnienia maksymalnej ochrony i komfortu.

9112 D3O® Lite 
Nakolanniki dla 
rzemieślników
Maksymalny komfort, amortyzacja  
i ochrona dla Twoich kolan. Wykonane 
z najnowocześniejszej tkaniny D3O® 
Lite, mają kanały wentylacyjne po-
zwalające na cyrkulację powietrza. 
EN14404:2010 (typ 2, poziom 1).

Nakolanniki dla 
serwisantów 9111
Wygodna i certyfikowana ochrona 
kolan i komfort, idealnie sprawdza się 
w przypadku osób, które klęczą przy 
pracy jedynie okazjonalnie  
w pomieszczeniach i na równych 
powierzchniach.  
EN14404:2010 (typ 2, poziom 0).

9191 XTR D3O® 
Nakolanniki dla 
rzemieślników
Aktywne nakolanniki dla aktywnych 
rzemieślników wyposażone  
w amortyzujący materiał D3O® dla 
zapewnienia ekstremalnej ochrony  
i trwałości. 
EN14404:2010 (typ 2, poziom 1).

Nakolanniki dla 
rzemieślników 9110
Często pracujesz na kolanach?  
Te nakolanniki są nie tylko wydajne, 
ale i wygodne w użyciu. Są również 
niezwykle elastyczne podczas cho-
dzenia, ale zamykają się wokół kolana 
podczas zginania.
EN14404:2010 (typ 2, poziom 1).

Wybierz właściwe nakolanniki

Nakolannik jest wkładany od zewnątrz, 
co zapewnia większą wygodę.  

Nakolannik można regulować 
pomiędzy dwiema wysokościami, 

zapewniając optymalną ergonomię dla 
różnych typów ciała. 

Plisy poszerzające nad kolanami dla 
zapewnienia dodatkowego komfortu  

i większej elastyczności.

Sześć szwów wzmacniających 
przytrzymuje nakolannik na miejscu; 

dwa dla zapewnienia wysokości i cztery 
dla wyśrodkowania. 

Inteligentna funkcjonalność spodni  I KneeGuard Pro

Dodatkowe zaszewki w kieszeniach na 
kolanach, umożliwiające poszerzanie 
podczas używania nakolanników bez 
wpływu na dopasowanie.

Snickers Workwear I jesień/zima 2018

KneeGuard Pro –  jak to działa?
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Zmierz się z zimnem

CZAPKA Z DASZKIEM 
ODPORNA NA WIATR I WODĘ   
DO CODZIENNEJ PRACY W 
WILGOTNYCH I WIETRZNYCH 
WARUNKACH POGODOWYCH.  

Akcesoria na niskie temperatury

ciepło i chłód 
W przeciwieństwie do 
skarpet syntetycznych, 
skarpety z wełny merino 
zawierają aktywne włókna, 
które reagują na zmiany 
temperatury ciała. Wełna 
ogrzeje Twoje stopy 
w mrozie i zapewni im 
ochłodę w upale.
www.merino.com

9583 Rękawice Weather Tufgrip

Zapewnij sobie ciepło i widoczność 
dzięki tej ciepłej czapce przezna-
czonej do ciężkich prac w trudnych 
warunkach pogodowych i przy 
niskich temperaturach.

9215 Skarpety wełniane 
AllroundWork 37.5®

9029 Czapka odblaskowa  
z nausznikami RuffWork

9008 Czapka z miękkim daszkiem 
AllroundWork

PRZYGOTUJ SIĘ NA ZIMĘ

AKCESORIA NA 
NISKIE TEMPERATURY

FLEXIWORK  
Uniwersalne 
bezszwowe 
nakrycie głowy
To wielofunkcyjne nakrycie głowy 
możesz nosić w dowolny sposób 
– jako kominiarkę, opaskę, czapkę 
lub ocieplacz szyi. To idealna 
propozycja na mroźne dni. 

FLEXIWORK  
Kominiarka 
bezszwowa
Przeznaczona do noszenia pod 
kaskiem, by zapewnić ciepło 
i ochronę przed niekorzystnymi 
warunkami pogodowymi. 
Miękka, niezwykle wygodna, 
a jednocześnie lekka, cienka 
i idealnie dopasowująca się do 
głowy.

jesień/zima 2018 I Snickers Workwear

Wodoodporne, ocieplane, oferujące 
znakomitą ochronę i wyjątkowe 
dopasowanie. Rękawice robocze 
z wytrzymałymi wzmocnieniami 
i wyściółką, która zabezpiecza dłoń 
i zapewnia pewny chwyt.

90549052
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Akcesoria na niskie temperatury

Snickers Workwear I jesień/zima 2018
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Wzory i kolory

JZ1
Wz

1367 Kurtka Przeciwdeszczowa AllroundWork - damska
9054 Nakrycie głowy wielofunkcyjne FlexiWork, bezszwowe 
9418 T-shirt LiteWork 37.5®- długi rękaw, bezszwowy
9438 Kurtka Micro Fleece XTR
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Wzory i kolory
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Wzory i kolory

1940 Kurtka Sof Shell Stretch FlexiWork
6940 Spodnie Stretch FlexiWork+ z workami kieszeniowymi
9441 T-shirt FlexiWork Merino - długi rękaw, bezszwowy
9442 Kalesony FlexiWork Merino, bezszwowe
9325 Rękawice Weather Flex Guard
1300 Kurtka Przeciwdeszczowa FlexiWork
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Wzory i kolory
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Wzory i kolory

1200 Kurtka Soft Shell AllroundWork
2880 Bluza Logo z kapturem na suwak
9579 Rękawice Weather Dry
6241 Spodnie Stretch AllroundWork z workami 
kieszeniowymi
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Wzory i kolory

6241 Spodnie Stretch AllroundWork  
z workami kieszeniowymi

8041 Bluza polarowa z kapturem Flexi Work
9325 Rękawice Weather Flex Guard

jesień/zima 2018 I Snickers Workwear
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Wzory i kolory

Snickers Workwear I jesień/zima 2018
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Wzory i kolory
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Wzory i kolory

1207 Kurtka Soft Shell AllroundWork, damska
9441 T-shirt FlexiWork Merino - długi rękaw, bezszwowy
2806 Bluza z kapturem - damska
6701 Spodnie AllroundWork+ z workami kieszeniowymi - damskie
9579 Rekawice Weather Dry
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Wzory i kolory
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Wzory i kolory

1102 Kurtka Ocieplana AllroundWork 37.5® z kapturem 
6303 Spodnie RuffWork
2905 Pulower wełniany, krótki suwak
9579 Rękawice Weather Dry
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1107 Kurtka Ocieplana AllroundWork 37.5®, damska 
6701 Spodnie AllroundWork+ z workami kieszeniowymi - damskie
2516 T-shirt - damski
2810 Bluza
9023 Czapka Fisherman AllroundWork
9579 Rękawice Weather Dry

jesień/zima 2018 I Snickers Workwear

Wzory i kolory
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Wzory i kolory
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Zabezpiecz się przed deszczem

Wodoszczelna kurtka ocieplana typu parka 1800 AllroundWork 37.5® 

Zimno i mokro na zewnątrz, ale nadal trzeba pracować? Załóż tę świetnie 

dopasowaną przeciwdeszczową kurtkę typu parka dla zapewnienia 

optymalnego komfortu i wydajności pracy w niesprzyjających warunkach 

pogodowych. Oferuje wiele możliwości dostosowywania.

Produkt zgodny z normą EN 343. 
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Zachowaj 
suchość 

na deszczu.
Zachowanie suchości i komfortu jest 
kwestią wyboru do pracy właściwego 
rodzaju odzieży przeciwdeszczowej. Wybór 
zależy od kilku czynników; począwszy od 
rodzaju opadów do stopnia intensywności 
pracy oraz liczby godzin spędzanych na 
zewnątrz pomieszczeń.

Snickers Workwear I jesień/zima 2018
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ZNAJDŹ ZNAK ZGODNOŚCI 
Z NORMĄ EN 343. TEGO 

RODZAJU STANDARDOWE 
MATERIAŁY ZEWNĘTRZNE 
ORAZ SZWY I WSZYSTKIE 

NASZE ELEMENTY 
ODZIEŻY WODOODPORNEJ 

ZAWIERAJĄ TAKIE 
OZNACZENIE.

Aktywna praca
Dla zapewnienia 100% wodoszczelności podczas 
aktywnej pracy przez cały dzień w deszczu — wybierz 
wodoodporną odzież ze szczelnymi szwami dla 
zapewnienia maksymalnej ochrony i właściwości 
oddychających.

Podstawowa ochrona
Dla zapewnienia podstawowej ochrony przed wodą 
wybierz odzież wodoodporną. Taka odzież zapewni 
Ci suchość podczas mżawki, nadal zapewniając 
właściwości oddychające.

Praca o niskiej intensywności
Dla zapewnienia 100% wodoodporności podczas 
wykonywania prac o niskiej intensywności Praca  
w strugach deszczu — wybierz odzież poliuretanową 
ze zgrzewanymi szwami. 

Wybór odzieży 
przeciwdeszczowej 

zależy od kilku 
czynników; począwszy 
od rodzaju opadów do 
stopnia intensywności 

pracy oraz liczby godzin 
spędzanych na zewnątrz 

pomieszczeń.

1107 Kurtka Ocieplana AllroundWork 37.5®, damska 

1102 Kurtka Ocieplana AllroundWork 37.5® z kapturem 

8200 Kurtka Przeciwdeszczowa PU

1800 Parka Przeciwdeszczowa Ocieplana 
AllroundWork 37.5®

JAK SIĘ UBIERAĆ, ABY ZAPEWNIĆ 
SOBIE SUCHOŚĆ W DESZCZU
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Nie zapominaj 
o przepływie powietrza.

Przewiewność odzieży roboczej jest 
równie ważna dla Twojej wygody, 
jak ochrona przed wodą, zwłaszcza 
podczas pracy o wysokiej intensywności. 
Ubranie o dobrych właściwościach 
oddychających przenosi wytwarzaną 
wilgoć z dala od skóry. Wyrób sobie 
nawyk wyszukiwania właściwości 
oddychających odzieży. Dwa czynniki 
określają właściwości oddychające; 
właściwości oddychające tkaniny 
lub wbudowane funkcje przepływu 
powietrza, takie jak zamki lub obszary  
z siatki. 

Pozostań w strefie  
komfortu  

Poszukaj naszej 
odzieży roboczej  
z technologią 37.5®.
Technologia 37.5® jest aktywowana przez ciepło 
Twojego ciała, gdzie Twoje ciało działa jak bateria. 
Podobnie jak w ogrzewaniu, ta technologia sprawdza 
się równie dobrze w utrzymaniu chłodu. Kiedy 
Twoje ciało się nagrzewa i zaczynasz produkować 
opary, technologia 37.5® przyspiesza parowanie, co 
umożliwia szybsze wysychanie.

Komfort dolnych 
części nóg również 
ma znaczenie.  

Woda nie tylko pochodzi z nieba, 
ale również rozpryskuje się na nogi 
podczas wykonywania pracy na 
zewnątrz pomieszczeń. Dlatego 
właśnie zakończenia nogawek 
naszej odzieży roboczej są zazwyczaj 
wzmocnione tkaniną odporną na wodę. 
Zwiększa to również trwałość spodni. 

Wodoszczelność osiąga się przez całkowite odizolowanie 
wewnętrznych tkanin od warunków zewnętrznych. Dotyczy 
to pewnego zaizolowania lub uszczelnienia wszystkich szwów 
i linii cięcia, aby zatrzymać wodę przepływającą przez szyte 
obszary tkaniny. 

wierzchni tekstylnej. Łączy się ono z włóknami tekstylnymi 
zamiast wypełniać szczeliny między włóknami.

1800 Parka Przeciwdeszczowa Ocieplana AllroundWork 37.5®

1300 Kurtka Przeciwdeszczowa FlexiWork

1102 Kurtka Ocieplana 
AllroundWork 37.5® z kapturem 

1100 Kurtka Ocieplana 
AllroundWork 37.5®

1800 Parka Przeciwdeszczowa Ocieplana  
AllroundWork 37.5®

6241 Spodnie Stretch AllroundWork  
z workami kieszeniowymi

Snickers Workwear I jesień/zima 2018

Zabezpiecz się przed deszczem

Cechy:  
Oznakowanie zgodności z normą EN 343. Klejone lub zgrzewane szwy.

Cechy:
Po rozlaniu wody na odzież ulega ona skropleniu na tkaninie.

Wodoszczelność
Wodoszczelna odzież jest najbez-
pieczniejszą ochroną przed desz-
czową pogodą. Tkaniny wodoodpor-
ne składają się z zewnętrznej warstwy 
zwanej „tkaniną wierzchnią”, która 
jest zwykle wykonana z poliestru lub 
poliamidu z laminowaną membraną lub 
powłoką zapobiegającą przenikaniu 
wody przez tkaninę.

Membrana ta może być laminowana 
względem tkaniny zewnętrznej. Tkani-
ny laminowane są trwalsze niż tkaniny 
powlekane, ponieważ ich powłoka 
jest stopniowo zużywana na przykład 
podczas prania tkaniny. 

Hydrofobowość
 
Odzież hydrofobowa zapewnia 
podstawową ochronę przed 
wodą, a jednocześnie zapewnia 
dużą przewiewność. Ochrona 
przed wodą jest zapewniana przez 
hydrofobową tkaninę, co oznacza, 
że woda jest odpychana po zetknię-
ciu z tkaniną. 

Tkanina jest poddawana wykoń-
czeniu DWR (trwale nienasiąkające 
wodą), dzięki któremu woda ulega 
skropleniu na powierzchni tkaniny,  
a nie gromadzi się w tkaninie. 
Wykończenie DWR nie wpływa na 
właściwości oddychające tkaniny, 
ponieważ nie pokrywa ona po-

WODOSZCZELNOŚĆ A HYDROFOBOWOŚĆ



54 jesień/zima 2018 I Snickers Workwear

Widoczność i bezpieczeństwo

1130 Kurtka Odblaskowa Ocieplana AllroundWork 37.5®, 
EN 20471/3
6639 Spodnie Odblaskowe Ocieplane AllroundWork+37.5®, 
EN 20471/2
2905 Pulower wełniany, krótki suwak
9093 Czapka WINDSTOPPER®
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Nasza kolekcja o wysokiej widoczności składa się  
z odzieży roboczej, która w razie potrzeby zapewni 

Ci widoczność. W niebezpiecznych środowiskach 
pracy natychmiastowa widoczność może  

decydować o ratowaniu życia.

Snickers Workwear I jesień/zima 2018

Widoczność i bezpieczeństwo

Pozostań widoczny. 
Pozostań bezpieczny.
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1. Upewnij się, że Twoja odzież jest zgodna z normą ISO. 
Wszystkie ubrania zgodne z normą dużej widoczności są 
oznaczone symbolem EN ISO 20471.

2. Zawsze noś zapiętą odzież o wysokiej widoczności, aby 
zapewnić sobie maksymalną ochronę i ograniczyć ryzyko 
splątania.  

3. Nigdy nie zginaj zakończeń nogawek, gdyż może to 
zmniejszyć obszar widoczności lub przykryć obszary 
odblaskowe. 

4 Ogólna zasada: Im bardziej zabrudzona odzież o wysokiej 
widoczności, tym mniejsza skuteczność. Dbaj o wszystkie 
swoje ubrania i pierz je regularnie. Należy zawsze prać 
ubrania odwrócone na lewą stronę, aby chronić taśmę 
odblaskową, A także, co oczywiste, należy przestrzegać 
wszelkich instrukcji dotyczących prania i pielęgnacji!

5. Nie należy modyfikować, odcinać ani usuwać 
odblaskowych i fluorescencyjnych części ubrania.

jesień/zima 2018 I Snickers Workwear

1130 Kurtka Odblaskowa Ocieplana AllroundWork 37.5®, EN 20471/3
6639 Spodnie Odblaskowe Ocieplane AllroundWork+ 37.5®, EN 20471/2

Celem materiału fluorescencyjnego jest zapewnienie 
widoczności w warunkach zmierzchu, świtu i światła 
dziennego, a także we mgle lub podczas zamglenia. 

Celem materiałów odblaskowych jest natomiast 
zapewnienie widoczności po oświetleniu w ciemności. 

Uzupełnienie tych dwóch materiałów o wysokiej 
widoczności, czyli materiały kontrastujące 
niefluorescencyjne są dostępne w szerokim wyborze 
kolorów. Aby uzyskać certyfikat zgodnie z normą EN ISO 
20471:2013, materiały kontrastowe muszą być odporne na 
rozmywanie podczas prania, aby zapewnić, że materiały 
fluorescencyjne i odblaskowe odzieży nie zostaną 
zniszczone.

SPOSÓB DZIAŁANIA

Różnica między materiałem 
fluorescencyjnym, refleksyjnym 
i kontrastowym.

Widoczność i bezpieczeństwo

Zmaksymalizuj swoją 
ochronę w pracy.
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W jaki sposób odzież o wysokiej widoczności 
sprawdza się w ciemności

Materiał odblaskowy wykorzystany w odzieży działa w taki sam sposób, jak znak 
drogowy. Gdy reflektory skierowane zostaną na odzież, materiał odbija światło  
w kierunku jego źródła. W świetle reflektorów samochodu zwykła odzież widoczna 
jest z odległości 150 metrów, natomiast odblaskowa odzież robocza widoczna 
jest z odległości 450 metrów! Należy pamiętać, że wiązka światła z reflektorów 
samochodu świeci najpierw na dolne części ciała. Dlatego bardziej widoczne są 
elementy odblaskowe umieszczone na nogawkach. 

Jak funkcjonuje odzież  
o wysokiej widoczności  
w świetle dziennym

Materiał fluorescencyjny przekształca 
niewidzialne światło ultrafioletowe  
w światło widzialne, co sprawia, że 
odzież emituje poświatę, która powo-
duje, że jest dobrze widoczna.

Wszystkie nasze ubrania o wysokiej widoczności są 
zgodne z normą europejską EN ISO 20471: 2013. Odzież, 
która jest zgodna z tą normą, otrzymuje specjalną 
klasę w zależności od wielkości powierzchni danego 

materiału (fluorescencyjnego i odblaskowego). Klasa 3 ma najwyższą 
widoczność. Dla każdej z nich określono rozmiar powierzchni 
i rozmieszczenie wszystkich elementów fluorescencyjnych, 
odblaskowych i kontrastowych. 

Poszczególne części odzieży mogą być łączone, aby zwiększyć jej 
widoczność, a co za tym idzie – również jej klasę. Aby upewnić się, że 
sięgasz po klasę 3 należy pamiętać, że w kwestii odzieży o wysokiej 
widoczności 2 + 2 zawsze daje 3.

Dopasowanie do kobiecego 
kształtu ciała  
Dostosowaliśmy nasze trzy najpopularniejsze 
kurtki o wysokiej widoczności do kobiecych 
kształtów ciała. Ochrona przed wszystkimi 
warunkami pogodowymi. 

POMARAŃCZOWY KO-
LOR WYDAJE SIĘ ŻÓŁTY 
W OKRESIE ZIMOWYM
Zazwyczaj łatwiej jest zauważyć 
osoby o fluorescencyjnej odzieży 
w kolorze żółtym niż w pomarań-
czowym. Dzieje się tak dlatego, 
że kolor żółty cechuje się wyższą 
wartością strumienia świetlnego 
niż pomarańczowy. Oznacza to, że 
oko ludzkie patrzące pod określo-
nym kątem odbiera ten kolor jako 
jaśniejszy. Z odwrotną sytuacją 
mamy natomiast do czynienia 
w zaśnieżonym otoczeniu, ponie-
waż kolor pomarańczowy tworzy 
większy kontrast z białym tłem. 
W takim przypadku jest on bardziej 
widoczny od koloru żółtego, mimo 
że cechuje się mniejszą luminancją. 
To sytuacja, w której kontrast ma 
istotniejsze znaczenie.

Snickers Workwear I jesień/zima 2018

EN ISO 20471:2013      

1137 Kurtka Odblaskowa Ocieplana AllroundWork 37.5® - damska, EN 20471/2/3
6639 Spodnie Odblaskowe Ocieplane AllroundWork+ 37.5®, EN 20471/2
2905 Pulower wełniany, krótki suwak
9024 Czapka polarowa FlexiWork, elastyczna

1237 Kurtka Odblaskowa Soft Shell 
AllroundWork - damska, EN 20471/2/3

Ilustracja przedstawia zmienną widoczność osób w jasnym, ciemnym oraz odblaskowym ubraniu w przypadku oświetlenia światłami drogowymi lub mijania. 
Ciemna postać – ciemne ubrania. Biała postać – jasne ubrania. Żółta postać – odblaskowa odzież robocza.

Widoczność i bezpieczeństwo
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8035 Kurtka Polarowa Odblaskowa AllroundWork, EN 20471/2
2524 T-shirt AllroundWork 37.5®
6331 Spodnie Odblaskowe AllroundWork+, EN 20471/2

Widoczność i bezpieczeństwo
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1137 Kurtka Odblaskowa Ocieplana AllroundWork 
37.5® - damska, EN 20471/2/3

9023 Czapka Fisherman AllroundWork
2516 T-shirt - damski

6701 Spodnie AllroundWork+ z workami 
kieszeniowymi - damskie

Widoczność i bezpieczeństwo
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1130 Kurtka Odblaskowa Ocieplana AllroundWork 
37.5®, EN 20471/3
6639 Spodnie Odblaskowe Ocieplane AllroundWork+ 
37.5®, EN 20471/2
2905 Pulower wełniany, krótki suwak
9585 Rękawice Power Core

Widoczność i bezpieczeństwo
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1237 Kurtka Odblaskowa Soft Shell  
AllroundWork - damska, EN 20471/2/3
2516 T-shirt - damski
6701 Spodnie AllroundWork+ z workami 
kieszeniowymi - damskie

Widoczność i bezpieczeństwo
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1237 Kurtka Odblaskowa Soft Shell AllroundWork 
- damska, EN 20471/2/3
2806 Bluza z kapturem - damska
9023 Czapka Fisherman AllroundWork

Widoczność i bezpieczeństwo



63Snickers Workwear I jesień/zima 2018

1138 Kurtka Odblaskowa Ocieplana EN 20471/3
6331 Spodnie Odblaskowe AllroundWork+, EN 20471/2

2815 Bluza Logo

Widoczność i bezpieczeństwo
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„Można powiedzieć, że urodziłem 
się fabryce mebli mojego dziadka. 
To prawdopodobnie on zakorzenił 
we mnie myślenie o pozostawieniu 
po sobie czegoś stworzonego 
samodzielnie”.

Poznaj I Gulli Byggir

W RAMACH MISJI INSPIROWANIA  
MŁODYCH RZEMIEŚLNIKÓW

poznajcie Gunnlaugura 
„Gulli” Helgasona.

jesień/zima 2018 I Snickers Workwear
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Poznaj I Gulli Byggir

ZNAJDUJEMY SIĘ  
W ISLANDII  
Dane geograficzne: Islandia jest wyspą znajdu-
jącą się na środku Atlantyku. Najbliższym stałym 
lądem jest Grenlandia oddalona o 290 km od 
zachodniego wybrzeża Islandii. Z całkowitej po-
wierzchni kraju wynoszącej 103 000 km2 tylko 1% 
ziemi podlega uprawie, 20% stanowią pastwiska, 
11% jest pokryte lawą, a 12% lodowcami. Islandię 
zamieszkuje 338 000 osób. 

Stolica: Reykjavík z około 123 200* mieszkań-
cami.

Czy wiesz, że…
... W Islandii znajduje się największy lodowiec w 
Europie zwany 
Vatnajökull (8300 km2).

Handel: Do roku 2000 75% przychodów z 
eksportu pochodziło z rybołówstwa. Obecnie 
produkty rybne stanowią tylko 25% przychodów 
z eksportu, natomiast przemysł turystyczny 

stanowi 31% przychodów. Kolejnym źródłem 
przychodów jest aluminium (20%).

Znani Islandczycy: Piosenkarka Björk oraz ze-
społy Sigur Rós i Of monsters and Men. Wybrani 
autorzy: Laureat nagrody Nobla, Halldór Kiljan 
Laxness (1902–1998), Jón Kalman Stefánsson, 
Sigurjón Birgir Sigurðsson (Sjón), Arnaldur In-
driðason, Yrsa Sigurðardóttir i Vigdís Grímsdóttir.
 
Przydatne wyrażenia w języku islandzkim: 
Ég Skil Ekki íslensku (Jie skil ehki islensku): Nie 
mówię po islandzku.
Góðan daginn! (Gouthan daijin): Miłego dnia!
Takk fyrir (tahk firir): Dziękuję 
Gjörðu svo vel! (Gyerthy svo vel): Proszę
  
Sporty: Najpopularniejszymi sportami zespoło-
wymi są piłka nożna i piłka ręczna. Większość 
populacji uprawia pływanie, ponieważ prawie 
we wszystkich miastach znajdują się baseny  
 źródła termalne. 

Źródła termalne: Na terenie Islandii znajduje się 
800 źródeł termalnych o średniej temperaturze 
wody wynoszącej 70ºC. Zasilają one łącznie 
większość islandzkich gospodarstw domowych 
i łaźni. Największe źródło termalne, Deildartun-
guhver, wytwarza ponad 150 galonów wrzącej 
wody na sekundę! Największy gejzer źródeł 
termalnych znajduje się w miejscowości Hauka-
dalur na południu Islandii. Nosi on nazwę Geysir 
i pochodzi od niej nazwa wszystkich źródeł 
termalnych na całym świecie, w których woda 
jest wytryskiwana w powietrze. 

(Źródło: www.iceland.is) *(1 stycznia 2017 r.).

Gunnlaugur Helgason to islandzki stolarz, który 
walczył przez wiele lat o sukces rzemieślników. 
Obecnie jest on gospodarzem islandzkiego programu 
telewizyjnego o budownictwie, „Gulli Byggir”” (który 
można przetłumaczyć jako „Gulli budowniczy””), który 
ma większą oglądalność niż wiadomości. Celem tego 
programu jest podniesienie atrakcyjności rzemiosła 
dla młodych ludzi.

Kiedy 30 lat temu Gulli Helgason posta-
nowił zostać stolarzem, niewiele osób 
zrozumiało jego wybór — Powinieneś 
studiować, zostać prawnikiem lub eko-
nomistą. Stolarka jest dla przegranych.”

Po dziesięciu latach w zawodzie Gulli 
wywnioskował, że „obraz namalowany” 
przez osoby krytykujące był praktycz-
nie zakorzeniony w sposobie myślenia 
Islandczyków. Rodzice spontanicznie 
„popychali” swoje dzieci na ścieżkę 
akademicką głównie ze względu na 
tradycję. Było tak również ze względu 
na stałe wahania w gospodarce, które 
były szczególnie zauważalne w branży 
budowlanej od dłuższego czasu. 

„Zdałem sobie sprawę, że trzeba wpro-
wadzić radykalne zmiany. I to prawdo-
podobnie ja musiałem tego dokonać. 
Poważny program budowlany emito-
wany w czasie największej oglądalności 
wydawał się odpowiednim sposobem 
działania. Zajęło to jednak kolejne 10 
lat, zanim państwowy kanał telewizyjny 
wziął pod uwagę ważny komunikat dla 
przyszłych islandzkich pracowników 
wart rozpowszechniania — i to było 
zaskakujące.”

Jak więc tego dokonałeś?
„Wielu ludzi marzy o idealnym domu. Ale 
ze względu na ignorancję i bardzo złą 
reputację budowlańców w Islandii, nie 
odważyli się oni spróbować zrealizować 
swoich wizji. Zaproponowałem pro-
gram, który mógłby zakwestionować 
istniejący wizerunek podejrzanej branży 
pełnej nieodpowiedzialnych osób, sto-

Snickers Workwear I jesień/zima 2018
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Gunnlaugur ”Gulli”  
Helgason
Rozmiar: 48–50. 

Wiek: 55 

Rodzina: Czworo dzieci w wieku 16–29 lat

Mieszkam tutaj: Reykjavik, Islandia.

Zawód: Stolarz oraz gospodarz programu 
telewizyjnego i radiowego.

Ulubiona odzież: Polarowa kurtka odwzoro-
wująca ruchy ciała firmy Snickers Workwear.

Ulubione narzędzie: Regulowany łom firmy 
Hultafors 

Filozofia życia: Cieszyć się życiem i korzystać 
z niego. Być uprzejmym dla innych. 

6923 Spodnie Kevlar® 
FlexiWork+ do prac 
podłogowych

sujących niepewne metody pracy.  
  I który mógłby też spowodować pod-
niesienie statusu branży, aby zaciekawić 
młodych chłopców i młode dziewczęta 
i ostatecznie wspomóc stabilizację 
finansową tego przemysłu.”

W jaki sposób Gulli Byggir stał 
się trzecim najpopularniejszym 
programem telewizyjnym w Islandii?
„Dokładnie wybieram moje projekty  
i spędzam rok nad produkcją jednego 
sezonu, czyli 12 odcinków. Myślę, że 
program wydaje się być szczery. Nie 
pokazujemy tylko pięknych wnętrz, ale 
zamiast tego skupiamy się na tym, co 
dzieje się między pomysłem a efektem 
końcowym — nieszczelne rury, krew, 
pot i łzy.”

Czy nie boisz się zniechęcać ludzi?
„Wręcz przeciwnie! Rzemieślnik staje się 
wtedy bohaterem, wkracza i ze współ-
czuciem prowadzi rodzinę w trudnych 
chwilach. Tak jak powinno to wyglądać 
w procesie budowy.” 

Zatem to aura bohatera przyciąga 
młodych ludzi do tego zawodu?
„Po części tak. Ale przede wszystkim 
chodzi o pokazanie, jak satysfakcjonu-
jące jest tworzenie czegoś własnymi 
rękami. Coś, co nie znika w kosmosie, 
gdy przemijamy, jak akapity prawne czy 
dane księgowe.” 

Kim są Twoi typowi widzowie?
„Młodzi ludzie w wieku od 12 do 20 lat 
— wszystko zgodnie z planem.” 

Ale samo prowadzenie dużego hitu 
telewizyjnego Ci nie wystarcza?
„Przypuszczam, że chodzi Ci o audycję 
radiową, którą prowadzę każdego ran-
ka... aby złamać zakorzenione wzorce, 
trzeba głosić „Ewangelię” na wiele róż-
nych sposobów. Przez wiele różnych ka-
nałów. Nawet jeśli przez trzy godziny na 
dobę pięć dni w tygodniu program nie 
jest skoncentrowany na budownictwie, 
staram się wkradać swoją „propagandę” 
tak często, jak tylko mogę.”

Jak to robisz?
„Na przykład gościom, którzy mają coś 
do powiedzenia w kwestii tego, w jaki 
sposób odbywają się różne kwestie 
w kraju, zawsze zadaję kilka pytań na 
temat tego, w jaki sposób inicjatywy 
polityczne mogą przyciągnąć więcej 
młodych ludzi do rzemiosła.”

Co przyciągnęło Cię do branży 
rzemieślniczej?
„Można powiedzieć, że urodziłem się 
w fabryce mebli mojego dziadka. To 
prawdopodobnie on zakorzenił we mnie 
myślenie o pozostawieniu po sobie cze-
goś stworzonego samodzielnie.”  

Czy masz czas na praktykowanie 
stolarki?
„Nie mogę przyjmować projektów kon-
strukcyjnych czy przebudowy, ponieważ 
nie mogę opuścić studia radiowego aż 
do pory lunchu. Niedawno kupiłem jed-
nak mały warsztat i zacząłem projekto-
wać i tworzyć meble na małą skalę.”

Co zwykle nosisz podczas pracy?
 „Dopiero co z żalem odłożyłem moje 
spodnie piratki do szafy, ponieważ 
nosiłem je od marca do października. 
Kiedy po pierwszy raz miałem je na 
sobie w telewizji, dostałem e-maile od 
osób z branży handlowej z zapytaniami, 
jak mogę nosić coś takiego. Dlatego 
w kolejnym programie przedstawiłem 
wszystkie ich zalety. Kilka tygodni póź-
niej usłyszałem od dostawców, że ich 
zapas spodni piratek został wyprzedany. 
Dzisiaj, nie sądzę, że ktokolwiek poddaje 
się torturom noszenia długich spodni w 
letnich miesiącach.

Więc co wyjąłeś z szafy na zimę?
„Bielizna z wełny merino, spodnie do 
pracy na podłodze i polarową kurtkę 
odwzorowującą ruchy ciała firmy  
Snickers (uwielbiam ją).” 

Spodnie do pracy na 
podłodze
„Te spodnie są idealne dla każde-
go, kto często pracuje, klęcząc na 
kolanach. To najładniejsze ubranie, 
jakie kiedykolwiek nosiłem, a ochra-
niacze kolan zawsze zostają na swoim 
miejscu niezależnie od ruchliwości. 
Dodatkowo są one niezwykle trwałe 
pomimo swojej miękkości i cienkości.”

Trzy ulubione  
produkty firmy  
Snickers Gulliego

jesień/zima 2018 I Snickers Workwear
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Polarowa kurtka 
odwzorowująca 
ruchy ciała 
„Zapewnia izolację i przepływ 
powietrza w miejscach, w któ-
rych jest to naprawdę ważne, 
i zapewnia suchość i świeżość 
ciała przez cały dzień. Podoba 
mi się też wysoki kołnierz, który 
zapewnia dodatkowe ciepło  
i dodatkową ochronę podczas 
wiatru.”

9438 Kurtka Micro 
Fleece XTR

4250 Kamizelka narzędziowa 
AllroundWork

Szerokie, regulowane ramiączka.

Odpinany uchwyt na identyfikator.

Wbudowany wewnętrzny ekspander 
do noszenia kamizelki na kurtce.

Wyściełana kieszeń na 
telefon komórkowy.

Kieszenie na gwoździe i narzędzia.

Uchwyt na nóż.

Wzmocnione tkaniną Cordura® 
kieszenie kaburowe z pętelkami 

narzędziowymi.

Ergonomiczny pas 
odciąża ramiona.

Kamizelka na narzędzia
„Nareszcie stworzono kamizelkę na narzędzia, w której przednie kieszenie są przymocowane tylko u samej góry. Umożliwia to 
zwisanie kieszeni prostopadle do ciała pod wpływem grawitacji podczas nachylania się do przodu, co oznacza zapobieganie 
możliwości wypadania narzędzi z kieszeni i uderzenia kolegów w głowę. Doskonale!”

Snickers Workwear I jesień/zima 2018
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Dlaczego wybrałem firmę  
Snickers Workwear:  

„Ubrania są wy-
godne, lekkie, 
dobrze zaprojek-
towane i trwałe. 
Są co najmniej tak 
samo stylowe, co 
najlepsze ubrania 
wierzchnie i lubię 
nosić je nawet  
w wolnym czasie.”

Gulli Helgason



W
R

Z
E

S
IE

Ń
 2

0
18

.  
A

R
T

. N
O

. 9
9

9
114

2
10

0
1

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA
SNICKERSWORKWEAR.PL


	Snickers_Workwear_Magazine_PL op3

