
STRETCH LINE
PROFESSIONAL
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Ciekawa stylistycznie odzież 
robocza, która spełni zapotr-
zebowanie nawet najbardziej 
wymagających użytkown-
ików. Produkt wykonany jest 
z wysokiej jakości tkaniny 
outdoorowej, dlatego ma 
właściwości szybkoschnące, 
wiatroszczelne, a także do-
brze dopasowuje się do ciała. 

Profesjonalna odzież robocza STRETCH LINE to nowy 
standard odzieży roboczej; zapewni bezpieczeństwo, 
komfort i funkcjonalność w każdych warunkach. Odzież robocza dedykowana 

najbardziej wymagającym użyt-
kownikom. Już na pierwszy rzut 
oka zaskakuje modną stylistyką 
i estetycznym wykonaniem. 
Ubiór powstał przy współpracy 
z profesjonalistami z branż dla 
których spodnie są dedykowane, 
dlatego kady szczegół idealnie 
spełnia swoją funkcję. 

 BLUZA ROBOCZA 
STRETCH LINE

 SPODNIE ROBOCZE  
STRETCH LINE

Materiał utrzymuje elas-
tyczność w czasie pracy 
nawet przy ekstremalnych 
przeciążeniach. Dodatkowo 
bluzę można wyregulować w 
pasie, a także w obrębie nad-
garstków, gdzie zastosowano 
dodatkowy - wewnętrzny 
mankiet z otworem na kciuk. 
Dokładnie wykonane szwy 
są wzmocnione ryglami, co 
zapobiega rozerwaniu na 
szwach. Dodatkowy komfort 
to wentylacja pod pachami 
rozpina na zamek.

Do szycia spodni wykorzystano 
wysokiej jakości elastyczny mate-
riał o charakterystyce softshellu. 
Dodatkowo w spodniach zam-
ontowano aktywny pas z pod-
wyższonym stanem z tyłu. Dzięki 
temu komfort użytkowania jest 
wysoki nawet przy wielogodzinnej 
pracy w wymuszonej pozycji. Do-
datkowo wykonano otwory wen-
tylacyjne odpinane na zamek, 
które pozwalają na wypuszczanie 
nadmiaru wilgoci i ciepła.
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ODBLASKI 3M 
SCOTCHLITE

Przy projektowaniu BLUZY ROBOCZEJ STRETCH LINE pomagali profesjonalni użytkownicy, dlatego 
odzież jest bardzo funkcjonalna. Bluza wyposażona została w cztery kieszenie rozmieszczone w 
klasycznych miejscach. Wszystkie są zapinane na zamek YKK z odblaskami, dlatego można wykorzystać 
je zarówno do przechowywania drobnych przedmiotów osobistych, jak i akcesoriów potrzebnych 
przy pracy. Za poprawę komfortu pracy i funkcjonalności bluzy odpowiada też trwały główny zamek 
kostkowy YKK. Dla uniknięcia zapylenia / zabrudzenia zamka, zastosowano listwę zabezpieczającą 
zapinaną na rzepy. Wstawki z CORDURA podniosą żywotność ubrania.

BLUZA ROBOCZA STRETCH LINE  

Sporo uwagi zwrócono także na bezpieczeństwo pracy. BLUZA ROBOCZA ma niebarwiące się elementy 
kontrastowe, które poprawiają widoczność. Ponadto zastosowano też wysokiej jakości dodatki odblaskowe 
3M Scotchlite, które są odporne na ścieranie i cechują się długą żywotnością, utrzymując swoje parametry 
70% odblasku nawet powyżej 50 prań. System wentylacji pod pachami zapinanymi na zamek, wysoka stójka 
chroniąca szyję i dodatkowe regulacje poprawiają komfort użytkowania.

4 X KIESZENIE 
ZAPINANE NA ZAMEK 

WSZYSTKIE ZAMKI YKKWYSOKA STÓJKA

WENTYLACJA,
SIATKA 3D

CORDURA

DODATKOWY MANKIET
I REGULACJE WYDŁUŻONY TYŁ

REGULACJA OBWODU
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WSZYSTKIE ZAMKI YKK AKTYWNY PAS

WIELOFUNKCYJNA,
MIECHOWA KIESZEŃPOTRÓJNE SZWY

CORDURA
MOLIWOŚĆ WYDŁUŻENIA 

NOGAWKI O 4 CM

Funkcjonalne SPODNIE STRETCH LINE to także odzież bardzo trwała i odporna na zniszczenie czy 
przypadkowe rozerwanie. Materiał łączony jest potrójnymi szwami wykonanymi bardzo precyzyjnie,  
a klin i dodatkowe wzmocnienia w kroku poprawiają jego wytrzymałość przy ekstremalnych naprężeniach. 
Mocny metalowy zamek renomowanej marki YKK nie ulegnie uszkodzeniu przy częstym otwieraniu 
i zabrudzeniach. Stawiając na bezpieczeństwo, zastosowane zostały taśmy 3M Scotchlite.

SPODNIE ROBOCZE STRETCH LINE  

SZEROKIE,
RYGLOWANE SZLUFKI

Sporą zaletą SPODNI STRETCH LINE jest ich funkcjonalność uzyskana między innymi przez liczne 
kieszenie, wzmocnione materiałem bardzo odpornym na uszkodzenia mechaniczne CORDURA, 
który znacznie podwyższa żywotność spodni. Przednie i tylne kieszenie w obrębie pasa pozwalają na 
przechowywanie dokumentów, a także innych drobnych przedmiotów. Boczna kieszeń na nogawce 
pomieści podręczne narzędzia, a kieszenie na telefon czy identyfikator ułatwią utrzymanie w pobliżu 
potrzebnych przedmiotów osobistych. W pracy w wymuszonych pozycjach przydadzą się także kieszenie 
na kolanach z wytrzymałego materiału CORDURA, do których można wsunąć wkładki piankowe.  Tym 
samym materiałem CORDURA wykończony został dół nogawek, dzięki czemu spodnie nie będą się 
strzępić od dołu, a możliwość wydłużenia nogawki o 4 cm to ukłon w stronę wysokich panów.

KIESZENIE NA KOLANACH 
NA WKŁADKI PIANKOWE

TĘPA GUMA

WENTYLACJA,
SIATKA 3D



 Tabela rozmiarów

STALCOSTALCO Spółka z ograniczoną Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością S.K.A.odpowiedzialnością S.K.A.
32-050 Skawina, ul. Torowa 41 32-050 Skawina, ul. Torowa 41 
+48 12 276 82 01+48 12 276 82 01
centrala@stalco.plcentrala@stalco.pl

WW W. ST AL CO .P L

RozmiarRozmiar SS MM LL XLXL XXLXXL XXXLXXXL

AA obwód klatki piersiowejobwód klatki piersiowej 92-9892-98 98-10498-104 104-110104-110 110-116110-116 116-122116-122 122-128122-128

BB obwód pasaobwód pasa 86-9086-90 90-9490-94 94-9894-98 98-10298-102 102-106102-106 106-110106-110

CC obwód bioderobwód bioder 104-108104-108 108-112108-112 112-116112-116 116-120116-120 120-124120-124 124-128124-128

DD wzrostwzrost 176-185176-185 177-186177-186 178-187178-187 179-188179-188 180-189180-189 181-190181-190

PROFESSIONAL STRETCH LINE

WYMIARY SPODNIWYMIARY SPODNI SS MM LL XLXL XXLXXL XXXLXXXL

obwód ubrania w pasie - rozciągniętyobwód ubrania w pasie - rozciągnięty 9090 9494 9898 102102 106106 110110

obwód ubrania na wysokości bioderobwód ubrania na wysokości bioder 108108 112112 116116 120120 124124 128128

obwód udaobwód uda 6565 6767 6969 7171 7373 7575

długość nogawki wewnętrznejdługość nogawki wewnętrznej 8282 8282 8282 8282 8282 8282

obwód nogawki dołemobwód nogawki dołem 3838 3939 4040 4141 4242 4343

podwinięcie nogawki - możliwość podwinięcie nogawki - możliwość 
wydłużeniawydłużenia

44 44 44 44 44 44

oliwkowy - kod produktu:oliwkowy - kod produktu: S-79294S-79294  S-79296 S-79296  S-79300 S-79300 S-79302S-79302 S-79304S-79304 S-79306S-79306

czarny - kod produktu:czarny - kod produktu: S-79261S-79261 S-79263S-79263 S-79267S-79267 S-79269S-79269 S-79271S-79271 S-79273S-79273

WYMIARY BLUZYWYMIARY BLUZY SS MM LL XLXL XXLXXL XXXLXXXL

wysokość przoduwysokość przodu 7070 7272 7474 7676 7878 8080

długość rękawadługość rękawa 6565 6767 6969 7171 7373 7575

obwód klatki piersiowejobwód klatki piersiowej 102102 108108 114114 120120 126126 132132

obwód dołu ubraniaobwód dołu ubrania 100100 106106 112112 118118 124124 130130

oliwkowy - kod produktuoliwkowy - kod produktu S-79281S-79281 S-79283S-79283 S-79285S-79285 S-79287S-79287 S-79289S-79289 S-79291S-79291

czarny - kod produktuczarny - kod produktu S-79248S-79248 S-79250S-79250 S-79252S-79252 S-79254S-79254 S-79256S-79256 S-79258S-79258

D


