


Kim jest Pan Niteczka? 
 

Pan Niteczka to firma dla usługobiorców, dbających o wizerunek 
swojej firmy na tle jej obecnych i przyszłych klientów. Powstała  
z grupy doświadczonych osób w dziedzinie, grafiki, produkcji,  
obsługi klienta i administracji. Z takiego kłębka nici powstał  
Pan Niteczka.  

 

Czym się konkretnie zajmujemy? 
 
Ogólnie rzecz biorąc zajmujemy się haftem komputerowym.  
Haftujemy dla  wszystkich klientów, przedsiębiorców, którzy chcą aby 
ich firma była rozpoznawalna. Dbają o swój wizerunek oraz  
swoich pracowników. Podnoszą prestiż swojej firmy.  

Co możesz zyskać korzystając z naszych usług? 
 
Wynikają z tego same zalety: 
 jednolite stroje pracowników świadczą o profesjonalizmie,  
 jednakowe stroje dla pracowników pozwalają odróżnić klientów 

od personelu, 
 wykorzystać odzież z naniesionym haftem na targach branżowych, 

wyjazdach integracyjnych,  
 odzież z logo firmy pozwala dotrzeć do znacznej ilości klientów, 

poprzez częstą ekspozycję - „żywą reklamę”, 
 haft jest trwałym wizerunkiem Twojej firmy, nie traci kolorów  

oraz kształtów,  
 budowanie pozytywnego wizerunku firmy i pozytywnej relacji  

z klientem poprzez wręczanie drobnych upominków w postaci 
odzieży firmowej,  

 poczucie ważności pracownika.  
 
To tylko część korzyści, o pozostałych zaletach odzieży z logo firmy 
możesz przekonać się sam…. 
 
 

zaprasza do zapoznania się z naszą ofertą… 



Przykładowe realizacje 





T-Shirt Unisex z krótkim rękawem, 
100% bawełna, Gramatura 190g/m2, J19K 
 
• bez szwów bocznych  
• taśma wzmacniająca na karku 
• okrągły dekolt z taśmą wzmacniająca 
• wytrzymały na rozciąganie 
 

 
 

 
Cena uzależniona jest od ilości zamawianych sztuk oraz 

od grafiki, która będzie wyhaftowana na produkcie.  
  
 

W sprawie indywidualnej wyceny prosimy o kontakt: 
kontakt@panniteczka.pl 

666-677-604 
 
 



T-Shirt damski z krótkim rękawem, 
100% bawełna, Gramatura 190g/m2, W04T 
 
• Dopasowana do sylwetki 
• Bardzo gładka powierzchnia 
• Okrągły dekolt z taśmą wzmacniającą 
• wytrzymały na rozciąganie 
 

 
 



T-Shirt Unisex Extra, 100% bawełna, gramatura 
200g, Heavy 11/13 
 
• T-Shirt klasy extra 
• Bez szwów bocznych 
• Wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej  

z dodatkiem elastanu 
• Taśma wzmacniająca na ramionach 
 
 

T-Shirt Unisex Lux, 100% bawełna, gramatura 
200g, Heavy Res 
 
• T-Shirt klasy lux 
• Niekurczliwa bawełna odporna na wyższe 

temperatury 
• Krój ze szwami bocznymi 
• Lamówka dekoltu wykonana z dzianiny  

ściągaczowej  
• Szew wzmacniająca na ramionach 
 
 



T-Shirt damski Lux, 100% bawełna, gramatura 
200g, Heavy Reswom 
 
• T-Shirt klasy lux 
• Niekurczliwa bawełna odporna na wyższe 

temperatury 
• Dopasowany krój ze szwami bocznymi 
• Lamówka dekoltu wykonana z dzianiny  

ściągaczowej  
• Szew wzmacniająca na ramionach 
 
 



Koszulka Polo Standard męska z krótkim ręka-
wem, 100% bawełna, gramatura 210g/m2,  
J510K 
 
 
• Listwa z 2 bądź 3 guzikami w kolorze koszuli 
• taśma wzmacniająca na rękawkach 
• boczne rozcięcia 
 
 

 

Koszulka Polo  Standard męska z długim  
rękawem, 100% bawełna, gramatura 210g/m2,  
JKPORALS 
 
 
• Listwa z 2 bądź 3 guzikami w kolorze koszuli 
• taśma wzmacniająca na karku 
• szwy boczne 

 
 



Koszulka Polo Standard damska z krótkim  
rękawem, 100% bawełna, gramatura 200g/m2,  
J511K 
 
• listwa z 2 bądź 3 guzikami w kolorze koszuli 
• taśma wzmacniająca na rękawkach 
• boczne rozcięcia 
• krój slim 
 
 

Koszulka Polo Standard damska z długim 
rękawem, 100% bawełna, gramatura 200 g/m2,  
JKPOPLLS 
 
 
• Listwa z 2 bądź 3 guzikami w kolorze koszuli 
• taśma wzmacniająca na karku 
• szwy boczne 
• krój slim 

 
 



Polo damskie Lux, 100% bawełna, gramatura 
220g, Cotheavy 16 
 
• Polo damskie Lux 
• Dopasowany krój 
• Kołnierzyk oraz lamówka z dzianiny  

ściągaczowej 
• Wewnętrzna część lamówki wykończona  

taśma z tego samego materiału co koszulka 
• Szew na ramionach wzmocniony taśmą 
 

Polo męskie Lux, 100% bawełna, gramatura 
220g, Cotheavy 15 
 
• Polo męskie Lux 
• Kołnierzyk oraz lamówka z dzianiny  

ściągaczowej 
• Wewnętrzna część lamówki wykończona  

taśma z tego samego materiału co koszulka 
• Szew na ramionach wzmocniony taśmą 
 
 



Bluza Męska/Unisex, 40% bawełna,  
60% poliester, gramatura 290g/m2,  
J320K 
 
 
• taśma wzmacniająca na rękawkach i  

kołnierzyku 
• ściągacze wzmocnione lycrą 
• materiał odporny na mechacenie 

 
 

Bluza na suwak ze stójka Unisex,  
35% bawełna, 65% poliester, gramatura 290g/m2,  
ZIPSWEAT 
 
 
• taśma wzmacniająca na rękawkach i  

kołnierzyku 
• kieszenie boczne 
• materiał odporny na mechacenie 

 
 



Bluza Unisex rozpinana na suwak z kapturem, 
35% bawełna, 65% poliester, gramatura 290g/m2,  
J422K 
 
 
• taśma wzmacniająca na rękawach i  

kołnierzu 
• kaptur z troczkami w kolorze bluzy 
• dwie kieszenie 
• materiał odporny na mechacenie 

 
 

Bluza Unisex  z kapturem, 40% bawełna,  
60% poliester, gramatura 290g/m2,  
J421k 
 
 
• taśma wzmacniająca na rękawach i  

kołnierzu 
• kaptur z troczkami w kolorze bluzy 
• jedna duża kieszeń  
• materiał odporny na mechacenie 
 
 

 
 



Bluza dresowa bez kaptura, 80% bawełna,  
20% poliester, AWSWEAT 
 
• Taśma wzmacniająca na karku 
• Okrągły dekolt 
• Ściągacze rękawów oraz dół bluzy  dzianiną 

prążkowaną 
• Podwójne szwy 
 

 
 

Bluza dresowa z kapturem, 80% bawełna,  
20% poliester, COLLHOOD 
 
• Taśma wzmacniająca na karku 
• Okrągły dekolt 
• Ściągacze rękawów oraz dół bluzy  dzianiną  

prążkowaną 
• Podwójne szwy 
• Kieszeń typu kangurek 

 
 

 
 



Spodnie dresowe ze ściągaczami na kostkach, 
35% bawełna, 65% poliester, gramatura 290g/m2,  
JSWE PANFF 
 
• Elastyczny pas regulowany sznurkiem 
• Ściągacze przy nogawkach 
• Dwie kieszenie boczne 
• Materiał odporny na mechacenie 
 

 
  

Spodenki krótkie dresowe 80% bawełna,  
20% poliester, gramatura 240g/m2, LIGSHO 
 
• Elastyczny pas regulowany sznurkiem 
• Dwie kieszenie boczne 
• Materiał odporny na mechacenie 
 
 
 

 
 



Bluza męska, 70% bawełna, 30%  
poliester, gramatura 330g/m2 , JH043 
 
• Taśma wzmacniająca na karku 
• Stójka, ściągacze mankietów i dołu bluzy z dzianiny w 

paski w  
kontrastowych kolorach 

• Zapięcie na zatrzaski w  
kontrastowych kolorach 

• Rękawy w kontrastowych kolorach 
• Dwie kieszenie boczne wykończone kontrastowymi 

wstawkami 
 
 

 
 

Bluza damska 70% bawełna, 30% poliester,    
gramatura 330g/m2 , JK043F 
 
• Kobiecy krój 
• Taśma wzmacniająca na karku 
• Stójka, ściągacze mankietów i dołu  

bluzy z dzianiny w paski w kontrastowych kolorach 
• Zapięcie na zatrzaski w kontrastowych kolorach 
• Rękawy w kontrastowych kolorach 
• Dwie kieszenie boczne wykończone  

kontrastowymi wstawkami 
 

 



Czapka z daszkiem 5 panelowa, Bawełna 100%, AT501,  
 
 
• Zapięcie na metalową sprzączkę 
• Usztywniany daszek i przód czapki 
 

Czapka, 100% przędza akrylowa, gramatura 125g/m2  
CB447 
 
• Czapka dwuwarstwowa 
• Delikatny materiał nie ocierający skóry 
 

Czapka z daszkiem 5 panelowa, 65% poliester,  
35% bawełna, JREK 
 
• Zapięcie na zatrzask z możliwością regulacji 
• Usztywniany daszek i przód czapki 
 
 



T-shirt dziecięcy, 100% bawełna, 
gramatura 190g/m2, J19KK 
 
• Taśma wzmacniająca na karku 
• Półokrągły 2-warstwowy dekolt  

z domieszką elastanu 
• Podwinięcie dołu mankietów rękawów  

wykończone szwem podwójnym 
 
 

 

Polo dziecięce, 100% bawełna,  
gramatura 210g/m2, J21HKS 
 
• Polo zapinane na dwa guziki 
• Ściągacze na rękawach 
• Boczne rozcięcia 
• Wytrzymała na rozciąganie 
 
 

 
 
 

Polo dziecięce z długim rękawem, 100% bawełna,  
gramatura 210g/m2, J19HKL 
 
• Polo z długim rękawem zapinane na dwa guziki  
• Ściągacze na rękawach 
• Boczne rozcięcia 
• Wytrzymała na rozciąganie 
 
 

 
 

 



Dziecięca bluza dresowa,  
40% bawełna, 60% poliester, 
Gramatura 290g/m2, JKSK 
 
• Podwójne przeszycia ściągaczy  

i rękawów 
• Ściągacze wzmocnione lycrą 
• Materiał odporny na mechacenie 

 
 
 
 

Dziecięca bluza dresowa z kapturem,  
65% poliester, 35% bawełna,  
gramatura 290g/m2, JKHK 
 
• Brak sznurka ściągającego 
• Naszywane kieszenie 
• Wzmocnione lycra ściągacze 
• Materiał odporny na mechacenie 
 
 

 
 



Dziecięca bluza dresowa,  
70% bawełna, 30% poliester, 
Gramatura 330g/m2, JH043K 
 
• Taśma wzmacniająca na karku 
• Rękawy w kontrastowym kolorze 
• Kontrastowo wykończone kieszenie 
• Dwie kieszenie boczne wykończone  

kontrastowymi wstawkami 
• Kontrastowe przeszycia na mankietach oraz 

na kołnierzu 
 

 
 

Czapka dziecięca z daszkiem,  
100% bawełna, AT508 
 
• 5-paneli 
• Usztywniony panel przedni 
• 4 obszyte otwory wentylacyjne 
• Zapięcie na rzep 
 
 



Worko-plecak, 100% poliester, BG10 
 
• Usztywnione rogi z metalowymi oczkami 
• Pojemność około 11l 
• Wymiary 33cm x 45cm 
 
 

Worko-plecak, 100% bawełna, WM110 
 
• Wiązany na sznurek 
• Pojemność około 12l 
• Wymiary 37cm x 46cm 
 
 



Kolorowe ręczniki o gramaturze 450g/m2, 
100% bawełna, REALISTIC 
 
• Miękki  ręcznik o dużej chłonności 
 
 
50x100cm  
70x140cm  
 
 

CZARNY ANTRACYTOWY GRANATOWY 

BRĄZOWY BEŻOWY TURKUSOWY 

ZIELONY ZIELONY  
LIMONKOWY 

CZERWONY 



Ręczniki białe o gramaturze 500g/m2, 100% 
bawełna, SPA 
 
• Miękki  ręcznik o dużej chłonności 

 
 
30x30cm 
50x100cm  
70x140cm  
 
*zamówienie minimum 5szt. danego rozmiaru 

Ręczniki Czarne o gramaturze 450g/m2, 
100% bawełna, LUX 
 
• Miękki  ręcznik o dużej chłonności 

 
 
30x30cm  
50x100cm  
70x140cm  
 
*zamówienie minimum 5szt. danego rozmiaru 



Fartuch ortalionowy, FARKOS 
 
• Rozmiar uniwersalny 
 
 
 

Opaska kosmetyczna welurowa, OPAKOS 
 
• Rozmiar uniwersalny 
 
 
*zamówienie minimum 5szt. 

 
 

Silver 

Silver 



Torba z bawełny, 100% bawełny, gramatura 140g/m2 

W101M 
 
• Długość uchwytów 69cm 
• Pojemność 10l 
 
Wymiary: 38 x 42cm 
 
 

Torba biodrowa (nerka), 100% poliester, B42G 
 
• Regulowany pas parciany 
• Duża kieszeń główna 
• Z tyłu kieszeń zamykana na zamek błyskawiczny 
Wymiary: 38 x 14x8 cm 
 
 

Torba o dużej pojemności, 100% bawełna, gramatura 170gm2 , 
W180M 
 
• Pojemność 16l 
 
Wymiary: 32 x 35 x 12cm 
 



Polar Unisex 100% poliester, gramatura 330g/m2, J330K 
 
• 2 kieszenie przednie zapinane na zamek błyskawiczny 
• Kieszonka na suwak na piersi 
• dolny ściągacz regulowany za pomocą elastycznego sznurka  
• wykończenie antypillingowe na zewnętrznej stronie  
 
 

Polar Unisex, 100% poliester, gramatura 300g/m2, J300K 
 
• 2 kieszenie przednie bez suwaków 
• dolny ściągacz regulowany za pomocą elastycznego sznurka  
• odporny na mechacenie 
• wykończenie antypillingowe na zewnętrznej stronie  
 
 

Polar Unisex, 100% poliester, gramatura 340g/m2, J340K 
 
• luksusowa, zapinana na całej długości bluza z polaru 
• bardzo dobrze utrzymuje ciepło  
• ramiona chronione nieprzemakalną tkaniną o dużej odporności na 

przetarcia  
• 2 kieszenie przednie z suwakami 
• Kieszeń na piersi 
• dolny ściągacz regulowany za pomocą elastycznego sznurka  
• odporny na mechacenie 
• wykończenie antypillingowe na zewnętrznej stronie  
 
 
 

Black/Black 
Black/Graphite Zinc/Black Graphite/Black Black/Red 

Navy/Black 

Royal Blue/Black Bottle Green/Black Black/Orange Burgundy/Black Green/Black Orange/Black 

Gold/Black 



Polar dziecięcy, 100% poliester, gramatura 300g/m2, J300KK 
 
• Ciepły dziecięcy polar 
• 2 kieszenie przednie zapinane na zamek błyskawiczny 
• kołnierz stojący  
• dolny ściągacz regulowany za pomocą elastycznego sznurka  
• wykończenie antypillingowe na zewnętrznej stronie  
 
 

Polar Damski, 100% poliester, gramatura 300g/m2, J300KL 
 
• Polar taliowany 
• 2 kieszenie przednie bez suwaków 
• dolny ściągacz regulowany za pomocą elastycznego 

sznurka  
• odporny na mechacenie 
• wykończenie antypillingowe na zewnętrznej stronie  
 
 

Polar Unisex, 100% poliester, gramatura 220g/m2, S5030T 
 
• Elegancki polar o lekkiej gramaturze 
• 2 kieszenie przednie bez suwaków 
• dolny ściągacz regulowany za pomocą elastycznego 

sznurka  
• odporny na mechacenie 
• wykończenie antypillingowe na zewnętrznej stronie  
 
 



Kamizelka polarowa Unisex, 100% poliester,  
gramatura 220g/m2, EXT 55 
 
• kamizelka polarowa na zamek błyskawiczny  

z kontrastowymi dodatkami  
• 2 kieszenie przednie oraz 1 na piersi zapinane  

na zamek błyskawiczny  
• kołnierz stojący z zabezpieczeniem zamka pod brodą  
• kołnierz, ramiona oraz dolna część lamówki 

z ozdobnymi szwami  
• dolny ściągacz regulowany za pomocą elastycznego sznurka  
• wykończenie antypillingowe na zewnętrznej stronie  
 
 

Kamizelka polarowa Unisex, 100% poliester,                          
gramatura 280g/m2, NXT 58 
 
• kamizelka polarowa na zamek błyskawiczny  
• 2 kieszenie przednie zapinane na zamek błyskawiczny  
• możliwość regulacji dolnego ściągacza za pomocą             

elastycznych sznurków  
• wykończenie antypillingowe na zewnętrznej stronie  
 
 



Kurtka Softshell Premium z kapturem męska,  
94% poliester, 6% elastan, gramatura 300g/m2, PERF 522 
 
• Oddychający materiał 
• Odpinany kaptur 
• Wodoodporna 
• Wiatroszczelna 
• 2 kieszenie z przodu oraz kieszeń na klatce piersiowej 

zapinana na suwak 
• Możliwość regulacji dolnej lamówki  
     rękawów za pomocą rzepu 
 
 

Kurtka Softshell Elegance bez kaptura męska,  
95%  poliester, 5% elastan, gramatura 300g/m2, SOFJACK 
 
• Oddychający materiał 
• Wodoodporna 
• Wiatroszczelna 
• Taśma wzmacniająca na karku 
• Dwie kieszenie przednie  
• Jedna kieszeń na piersi 
• Wejściem na słuchawki   
• Wydłużony tył za pomocą gumki 
 
 

Kamizelka Softshell Premium męska,  
94% poliester, 6% elastan, gramatura 280g/m2, 
VIS 517 
 
• dwie przednie kieszenie zapinane na zamek, 

umieszczone w szwie bocznym  
• możliwość ściągnięcia dolnej lamówki za 

pomocą gumki  
 
 
 



Kurtka Softshell Premium z kapturem damska, 96% polie-
ster, 6% elastan, oddychająca membrana,  
100% poliester-mikropolar, gramatura 300g/m2 ,PERF 521 
 
• dopasowany krój, podkreśla kobiecą sylwetkę 
• odpinany kaptur  
• 2 przednie kieszenie oraz kieszeń na klatce piersiowej 

zapinana na zamek błyskawiczny  
• regulacja szerokości rękawów na rzep  
 
 
 

Kurtka Softshell Elegance bez kaptura damska,  
95%  poliester, 5% elastan gramatura 300g/m2, SOFJACKL 
 
• Dopasowany krój do sylwetki 
• Oddychający materiał 
• Wodoodporna 
• Wiatroszczelna 
• Taśma wzmacniająca na karku 
• Dwie kieszenie przednie  
• Jedna kieszeń na piersi 
• Wejściem na słuchawki   
• Wydłużony tył za pomocą gumki 
 
 

Kamizelka Softshell Premium damska, 94% poliester,  
6% elastan, Gramatura 280g/m2, VIS 516 
 
• wąski krój podkreślający kobiecą sylwetkę  
• dwie przednie kieszenie zapinane na zamek, umieszczone 

w szwie bocznym  
• możliwość ściągnięcia dolnej lamówki za pomocą gumki  
 
 
 



Spodnie  robocze 65% poliester, 35% bawełna, 
Gramatura 220g/m2, 10504 
 
• Rozporek przedni zapinany na zamek 
• Z tyłu pasa guma wszyta na całej szerokości 
• Na prawej nogawce z tyłu kieszeń miarowa 
• Potrójny szew wewnętrzny i siedzeniowy 
• Nogawki wykończone obrębem 
• Zapinane na guzik 
 
 

Silver Blue Green 

Spodnie  robocze 100% bawełna, 
Gramatura 250g/m2, 10506 
 
• Rozporek przedni zapinany na zamek 
• Z tyłu pasa guma wszyta na całej szerokości 
• Na prawej nogawce z tyłu kieszeń miarowa 
• Potrójny szew wewnętrzny i siedzeniowy 
• Nogawki wykończone obrębem 
• Zapinane na guzik 
 
 

Blue Green 



Spodnie  robocze 35% bawełna, 65% poliester 
Gramatura 250g/m2, 10510 
 
• Rozporek przedni zapinany na zamek 
• Z tyłu pasa guma wszyta na całej szerokości 
• Na prawej nogawce z tyłu kieszeń miarowa 
• Potrójny szew wewnętrzny i siedzeniowy 
• Kieszenie boczne 
• Nogawki wykończone obrębem 
• Zapinane na guzik 
• Szlufki na pasek 
 
 

Silver Blue Green 

Spodnie robocze 35% bawełna, 65% poliester 
Gramatura 245g/m2, 11511 
 
• Rozporek przedni zapinany na zamek 
• Kieszenie boczne a na nich kieszenie na rzep 
• Z tyłu pasa guma wszyta na całej szerokości 
• Na prawej nogawce z tyłu kieszeń miarowa  

a na niej kieszeń na rzep 
• Tylne kieszenie na rzep 
• Dwie kieszenie na lewym udzie zapinane na rzep 
• Potrójny szew wewnętrzny i siedzeniowy 
• Nogawki wykończone obrębem 
• Zapinane na guzik 
• Szlufki na pasek 
• Na kolanach wzmocnienia oraz możliwość  

dołożenia wkładu piankowego 
 
 
 



Spodnie  robocze krótkie  45% bawełna, 55% poliester 
Gramatura 250g/m2, 11014 
 
• zapinane na guzik 
• pasek i szlufki z tkaniny kontrastowej 
• pas tyłu z wewnętrzną gumą do regulacji obwodu 
• rozporek zapinany na zamek 
• dwie wpuszczane kieszenie, wykończone lamówką 
• wloty kieszeniowe z tkaniny kontrastowej 
• na prawej nogawce tyłu kieszeń miarowa z tkaniny  
      kontrastowej 
• potrójny szew wewnętrzny i siedzeniowy 
• nogawki wykończone obrębem 
• rygle w kolorze lamówki 
 
 

Silver 

Spodnie robocze krótkie  35% bawełna,                 
65% poliester, Gramatura  245g/m2, 11011 
 
• Rozporek przedni zapinany na zamek 
• Kieszenie boczne a na nich kieszenie na rzep 
• Z tyłu pasa guma wszyta na całej szerokości 
• Na prawej nogawce z tyłu kieszeń miarowa  

a na niej kieszeń na rzep 
• Tylne kieszenie na rzep 
• Dwie kieszenie na lewym udzie zapinane na rzep 
• Potrójny szew wewnętrzny i siedzeniowy 
• Nogawki wykończone obrębem 
• Zapinane na guzik 
• Szlufki na pasek 
 
 
 



Spodnie ogrodniczki letnie, 65% poliester, 35% bawełna, 
Gramatura 220g/m2, 10304 
 
• Przednia kieszeń zapinana na suwak 
• Rozporek przedni zapinany na zamek 
• Z tyłu pasa guma wszyta na całej szerokości 
• Rozporek boczny zapinany na guziki 
• Na prawej nogawce z tyłu kieszeń miarowa 
• Potrójny szew wewnętrzny i siedzeniowy 
• Szelki elastyczne z regulacją, zapinane na rozdzielcze  

plastikowe klamerki 
• Nogawki wykończone obrębem 
 
 

Silver Blue Green 

Bluza szwedzka letnia, 65% poliester, 35% bawełna, 
Gramatura 220g/m2, 10204 
 
• Zapinana na kryte guziki 
• Podkrój szyi wykończony kołnierzem 
• Dwie kieszenie piersiowe, kryte patkami,  

zapinane na guzik 
• Rekawy , wykończone mankietami, zapinane na 

guzik 
• Dół bluzy wykończony paskiem z regulacją  

obwodu na guziki 
 
 
 

Silver Blue Green 



Spodnie ogrodniczki letnie, 100% bawełna, 
Gramatura 250g/m2, 10306 
 
• Przednia kieszeń zapinana na suwak 
• Rozporek przedni zapinany na zamek 
• Z tyłu pasa guma wszyta na całej szerokości 
• Rozporek boczny zapinany na guziki 
• Dwie kieszenie dolne naszywane 
• Na prawej nogawce z tyłu kieszeń miarowa 
• Potrójny szew wewnętrzny i siedzeniowy 
• Szelki elastyczne z regulacją, zapinane na rozdzielcze  

plastikowe klamerki 
• Nogawki wykończone obrębem 
 
 

Blue Green 

Bluza szwedzka letnia, 100% bawełna, 
Gramatura 250g/m2, 10206 
 
• Zapinana na kryte guziki 
• Podkrój szyi wykończony kołnierzem 
• Dwie kieszenie piersiowe, kryte patkami,  

zapinane na guzik 
• Rękawy , wykończone mankietami, zapinane na 

guzik 
• Dół bluzy wykończony paskiem z regulacją  

obwodu na guziki 
 
 

Blue Green 



Spodnie ogrodniczki letnie, 65% poliester, 35% bawełna, 
Gramatura 245g/m2, 10310 
 
• Przednia kieszeń zapinana na suwak 
• Rozporek przedni zapinany na zamek 
• Z tyłu pasa guma wszyta na całej szerokości 
• Rozporek boczny zapinany na guziki 
• Dwie kieszenie dolne naszywane 
• Na prawej nogawce z tyłu kieszeń miarowa 
• Potrójny szew wewnętrzny i siedzeniowy 
• Szelki elastyczne z regulacją, zapinane na rozdzielcze  

plastikowe klamerki 
• Nogawki wykończone obrębem 
 
 

Silver Blue Green 

Bluza szwedzka letnia, 65% poliester,  
35% bawełna, Gramatura 245g/m2, 10410 
 
• Zapinana na kryte guziki 
• Podkrój szyi wykończony kołnierzem 
• Dwie kieszenie piersiowe, kryte patkami,  

zapinane na guzik 
• Rękawy , wykończone mankietami, zapinane na 

guzik 
• Dół bluzy wykończony paskiem z regulacją  

obwodu na guziki 
 
 

Silver Blue Green 



Spodnie  robocze 35% bawełna, 65% poliester 
Gramatura 245g/m2, 11311 
 
• Rozporek przedni zapinany na zamek 
• Kieszenie boczne a na nich kieszenie na rzep 
• Z tyłu pasa guma wszyta na całej szerokości 
• Na prawej nogawce z tyłu kieszeń miarowa  

a na niej kieszeń na rzep 
• Tylne kieszenie na rzep 
• Dwie kieszenie na lewym udzie zapinane na rzep 
• Potrójny szew wewnętrzny i siedzeniowy 
• Nogawki wykończone obrębem 
• Kieszeń na klatce piersiowej oraz druga naszywana  

kieszeń na rzep 
• Na kolanach wzmocnienia oraz możliwość  

dołożenia wkładu piankowego 
 
 

Bluza robocza 35% bawełna, 65% poliester 
Gramatura 245g/m2, 11411 
 
• Bluza robocza ze stójką 
• Zapinana na suwak 
• Dwie kieszenie na klatce piersiowej  

zapinane na rzep 
• Na prawej kieszeni na klatce piersiowej, 

mniejsza kieszeń na telefon. 
• Na lewej kieszeni na klatce piersiowej, 

mniejsza podłużna kieszeń na rzep 
• Boczne kieszenie wpuszczone w bluzę  

a na nich mniejsza kieszeń na rzep 
• Regulacja w pasie na rzep 
 
 



Spodnie  robocze 45% bawełna, 55% poliester 
Gramatura 250g/m2, 11314 
 

• na karczku przodu kieszeń, kryta kontrastową patką  
     zapinaną na rzepy 

• pas tyłu z wewnętrzną gumą do regulacji obwodu 

• rozporek zapinany na zamek 

• rozporek boczny zapinany na guziki 

• dwie wpuszczane kieszenie dolne, wykończone lamówką 

• kordurowe wzmocnienia kolan z miejscem na nakolanniki 
z kontrastową lamówką zamykane na rzepy 

• na prawej nogawce tyłu kieszeń miarowa z tkaniny       
kontrastowej 

• potrójny szew wewnętrzny i siedzeniowy 
 
 

Bluza robocza 45% bawełna, 55% poliester 
Gramatura 250g/m2, 11414 
 

• zapinana na zamek 

• podkrój szyi wykończony kołnierzem 

• karczki przednie odcinane 

• dwie kieszenie piersiowe z przeszyciami, kryte 
patkami zapinanymi na guziki 

• dwie naszywane kieszenie dolne 

• rękawy dwuczęściowe, wykończone mankietami 
zapinanymi na guziki 

• dół bluzy wykończony paskiem z regulacją       
obwodu 

• przeszycia kontrastowymi nićmi 
 
 

Silver 

Silver 



Spodnie ogrodniczki 65% poliester, 35% bawełna,  
Gramatura 245g, 10321 
 
• Przednia kieszeń kryta kontrastową patka zapinaną  

na guzik 
• Rozporek przedni zapinany na zamek 
• Z tyłu pasa guma wszyta na całej szerokości 
• Rozporek boczny zapinany na guziki 
• Dwie kieszenie dolne wpuszczane 
• Kordurowe wzmocnienia kolan z miejscami na  

nakolanniki, zamykane na rzepy 
• Na prawej nogawce z tyłu kieszeń miarowa 
• Potrójny szew wewnętrzny i siedzeniowy 
• Szelki elastyczne z regulacją, zapinane na rozdzielcze  

plastikowe klamerki 
• Nogawki wykończone obrębem 
 
 

Bluza robocza, 65% poliester, 35% bawełna,  
Gramatura 245g , 10421 
 
• Zapinana na zamek 
• Podkrój szyi wykończony wysoką stójką  
• Dwie kieszenie piersiowe, kryte patkami,  

zapinane na guzik 
• Rękawy wykończone mankietami, zapinane na 

guzik 
• Rękawy dwuczęściowe, wykończone mankietami 

w kolorze kontrastowym, zapinane na guzik 
• Dół bluzy wykończony paskiem z regulacją  

obwodu na guziki 
 
 



Spodnie ogrodniczki, bawełna 100%, Gramatura 245g,  10323 
 
• Przednia kieszeń kryta kontrastową patka zapinaną  

na guzik 
• Rozporek przedni zapinany na zamek 
• Z tyłu pasa guma wszyta na całej szerokości 
• Rozporek boczny zapinany na guziki 
• Dwie kieszenie dolne wszywane 
• Kordurowe wzmocnienia kolan z miejscami na nakolanni-

ki, zamykane na rzepy 
• Na prawej nogawce z tyłu kieszeń miarowa 
• Potrójny szew wewnętrzny i siedzeniowy 
• Szelki elastyczne z regulacją, zapinane na rozdzielcze  

plastikowe klamerki 
• Nogawki wykończone obrębem 
 
 

Bluza robocza, bawełna 100%, Gramatura 245g,   
10423 
 
• Zapinana na zamek 
• Podkrój szyi wykończony wysoką stójką  
• Dwie kieszenie piersiowe, kryte patkami,  

zapinane na guzik 
• Rękawy wykończone mankietami, zapinane na 

guzik 
• Rękawy dwuczęściowe, wykończone mankietami 

w kolorze kontrastowym, zapinane na guzik 
• Dół bluzy wykończony paskiem z regulacją  

obwodu na guziki 
 
 



Spodnie ogrodniczki 60% poliester, 40% bawełna, Gramatura 
310g,  10317 
 
• Na karczku przodu kieszeń, kryta patką z tkaniny  

kontrastowej 
• Pas z tyłu z wewnętrzną gumką do regulacji obwodu 
• Rozporek zapinany na metalowy zamek 
• Rozporek boczny zapinany na metalowe guziki 
• Dwie kieszenie dolne wpuszczane 
• Jedna kieszeń boczna 
• Dwie kieszenie tylne, kryte patkami 
• Jedna kieszeń miarowa, podwójna 
• Potrójny szew wewnętrzny i siedzeniowy 
• Szelki elastyczne z regulacja 
• Nogawki  obrębem 
 
 

Bluza robocza, 60% poliester, 40% bawełna, Grama-
tura 310g  10417 
 
• Zapinana na zamek , kryty plisą 
• Podkrój szyi wykończony kołnierzem 
• Dwie kieszenie piersiowe, kryte patkami,  

zapinane na guzik 
• Dwie kieszenie dolne naszywane 
• Rękawy cięte wzdłuż, zapinane na guzik 
• Dół bluzy wykończony paskiem z regulacją  

obwodu na guziki 
 
 



Spodnie ogrodniczki , 65% poliester, 35% bawełna, gramatura 
250g, 10328 
 

• na karczku przodu kieszeń, częściowo kryta patką  

• pas tyłu z wszytą gumą na całości 

• rozporek zapinany na zamek 

• rozporek boczny zapinany na kryte guziki metalowe 

• dwie kieszenie dolne wpuszczane 

• wloty kieszeniowe i odszycia kieszeni z tkaniny kordurowej 

• jedna kieszeń boczna mieszkowa, wielofunkcyjna 

• wzmocnienia kolan z tkaniny kordurowej z możliwością 
umieszczenia nakolanników 

• jedna kieszeń tylna, kryta patką z tkaniny kordurowej 

• pasek na narzędzia na boku prawej nogawki  

• jedna  kieszeń miarowa – podwójna, 
 
 

Bluza robocza, 65% poliester, 35% bawełna,  
gramatura 250g,  10428 
 

• zapinana na zamek kostkowy, kryty plisą 

• podkrój szyi wykończony stójką 

• dwie kieszenie piersiowe 

• prawa z kieszenią na telefon 

• dwie kieszenie dolne z wejściem od góry 

• rękawy dwuczęściowe, wykończone mankietami,  
zapinanymi na rzepy 

• dół bluzy wykończony paskiem z regulacją  
obwodu na rzepy 

 
 



Spodnie ogrodniczki 99% bawełna, 1% nić antystatyczna, 
Gramatura 330g,  10325 
 

• zapinane na guzik 

• pas tyłu z wewnętrzną gumą do regulacji obwodu 

• rozporek zapinany na guziki 

• dwie kieszenie wpuszczane, kryte patkami, mocowanymi 
po bokach 

• wzmocnienia kolan z miejscem na nakolanniki 

• jedna kieszeń miarowa,podwójna na prawej nogawce 

• nogawki wykończone obrębem 
      przeszycia trudnopalnymi nićmi kontrastowymi 
 
 
 

Bluza robocza,  99% bawełna,  
1% nić antystatyczna, Gramatura 330g, 10425,  
 

• zapinane na guzik 

• pas tyłu z wewnętrzną gumą do regulacji obwodu 

• rozporek zapinany na guziki 

• dwie kieszenie wpuszczane, kryte patkami, moco-
wanymi po bokach 

• wzmocnienia kolan z miejscem na nakolanniki 

• jedna kieszeń miarowa,podwójna na prawej no-
gawce 

• nogawki wykończone obrębem 
      przeszycia trudnopalnymi nićmi kontrastowymi 
 
 



Kamizelka ocieplana, 65% poliester, 35% bawełna, 
Gramatura 245g/m2, 10765 
 
• Zapinana na zamek kryty plisą zapinaną na napy 
• Podkrój szyi wykończony stójką 
• Na prawym przodzie kieszeń z naszytą kieszenią 
• Dwie podwójne kieszenie dolne naszywane kryte patkami 
• Tył kamizelki wydłużony 
• Wewnątrz ocieplina pikowana 
 
 

Silver Blue Green 

Kurtka ocieplana, 65% poliester,  
35% bawełna, Gramatura 245g/m2, 10745 
 
• Zapinana na zamek kryty plisą zapinaną na napy 
• Podkrój szyi wykończony kołnierzem 
• Kaptur dopinany na zamek, wewnątrz  

wykończony ociepliną 
• Jedna kieszeń piersiowa naszywana 
• Dwie kieszenie dolne naszywane 
• Po bokach wszyta guma dopasowująca 
• Jedna kieszeń wewnętrzna 
• Rękaw wykończony mankietem z gumą 
• Wewnątrz ocieplina pikowana 
 
 

Silver Blue Green 

Spodnie ogrodniczki ocieplane, 65% poliester, 35% bawełna, 
Gramatura 245g/m2, 10735 
 
• Przednia kieszeń zapinana na suwak 
• Rozporek przedni zapinany na zamek 
• Z tyłu pasa guma dopasowująca 
• Jedna kieszeń tylna 
• Dwie kieszenie dolne naszywane 
• Na prawej nogawce z tyłu kieszeń miarowa 
• Potrójny szew wewnętrzny i siedzeniowy 
• Szelki elastyczne z regulacją, zapinane na rozdzielcze  

plastikowe klamerki 
• Wewnątrz nogawek ocieplina pikowana 
 
 

Silver Blue Green 



Kamizelka ocieplana, 100% bawełna, 
Gramatura 250g/m2, 10762 
 
• Zapinana na zamek kryty plisą zapinaną na napy 
• Podkrój szyi wykończony stójką 
• Na prawym przodzie kieszeń z naszytą kieszenią 
• Dwie podwójne kieszenie dolne naszywane kryte patkami 
• Tył kamizelki wydłużony 
• Wewnątrz ocieplina pikowana 
 
 

Blue Green 

Kurtka ocieplana, 100% bawełna, 
Gramatura 250g/m2, 10742 
 
• Zapinana na zamek kryty plisą zapinaną na napy 
• Podkrój szyi wykończony kołnierzem 
• Kaptur dopinany na zamek, wewnątrz  

wykończony ociepliną 
• Jedna kieszeń piersiowa naszywana 
• Dwie kieszenie dolne naszywane 
• Po bokach wszyta guma dopasowująca 
• Jedna kieszeń wewnętrzna 
• Rękaw wykończony mankietem z gumą 
• Wewnątrz ocieplina pikowana 
 
 

Blue Green 

Spodnie ogrodniczki ocieplane, 100% bawełna, 
Gramatura 250g/m2, 10732 
 
• Przednia kieszeń zapinana na suwak 
• Rozporek przedni zapinany na zamek 
• Z tyłu pasa guma dopasowująca 
• Jedna kieszeń tylna 
• Dwie kieszenie dolne naszywane 
• Na prawej nogawce z tyłu kieszeń miarowa 
• Potrójny szew wewnętrzny i siedzeniowy 
• Szelki elastyczne z regulacją, zapinane na rozdzielcze  

plastikowe klamerki 
• Wewnątrz nogawek ocieplina pikowana 
 
 

Blue Green 



Bluza drogowiec, 50% poliester, 50% bawełna, 
Gramatura 250g/m2, 10427 
 
• Zapinana na kryte guziki 
• Podkrój szyi wykończony kołnierzem 
• Dwie kieszenie piersiowe, kryte patkami,  

zapinane a guziki 
• W dolnej części naszyte dwie taśmy odblaskowe 

o szerokości 5cm 
• Rękawy dwuczęściowe wykończone  

mankietami zapinane na guziki 
• Na rękawach naszyte dwie taśmy  

odblaskowe o  5cm 
• Dół bluzy wykończony paskiem, z gumą po  

bokach dopasowującą obwód 
 
 

Spodnie ogrodniczki drogowiec, 50% poliester, 50% bawełna, 
gramatura 250g/m2, 10327 
 
• Z przodu kieszeń kryta patką, zapinaną na guzik 
• Na pasku łączącym karczek ze spodniami naszyta taśma 

odblaskowa o szerokości 5cm 
• Rozporek zapinany na guzik 
• Rozporek boczny zapinany na guzik 
• Dwie kieszenie dolne naszywane 
• Na prawej nogawce z tyłu kieszeń miarowa 
• W dolnej części nogawek naszyte dwie taśmy odblaskowe 

o szerokości 5cm 
• Potrójny szew wewnętrzny i siedzeniowy 
• Szelki elastyczne z regulacją, zapinane na rozdzielacze 

plastikowe klamerki 
 
 
 

Fluo Orange Fluo Yellow 

Fluo Orange Fluo Yellow 



Kurtka zimowa długa drogowiec , 50% poliester, 
50% bawełna, gramatura 250g/m2, 10749 
 
• Zapinana na zamek kryty plisą zapinaną na napy 
• Podkrój szyi wykończony kołnierzem 
• Kaptur dopinany na zamek, wewnątrz  

wykończony ociepliną 
• Dwie kieszenie piersiowe naszywane 
• Dwie kieszenie dolne naszywane 
• W górnej i dolnej części naszyte  taśmy  

odblaskowe o szerokości 5cm 
• Rękawy wykończony mankietem z gumą 
• Na rękawach naszyte  taśmy odblaskowe 
      o szerokości 5cm 
• Wewnątrz ocieplina pikowana 
 
 

Spodnie ogrodniczki zimowe drogowiec, 50% poliester, 50% 
bawełna, gramatura 250g/m2, 10739 
 
• Z przodu kieszeń kryta patką 
• W pasie z tyłu wszyta guma dopasowująca 
• Rozporek zapinany na zamek 
• Dwie kieszenie dolne naszywane 
• Jedna kieszeń tylna 
• Kieszeń miarowa w prawej nogawce 
• Szelki elastyczne z regulacją, zapinane na rozdzielacze 

plastikowe klamerki 
• Wewnątrz ocieplna pikowana 
 
 

Fluo Orange Fluo Yellow 

Fluo Orange Fluo Yellow 



Koszulka T-Shirt Unisex o wysokiej widoczności, 
55% bawełna , 45% poliester , gramatura 175g, 
HVPRO 
 
• Fluorescencyjny poliester na zewnętrznej stronie 
• Bawełna po wewnętrznej stronie 
• Certyfikowane paski odblaskowe 3M 
• Szew wzmacniający na ramionach 
 
 

 
Koszulka polo Unisex, o wysokiej widoczności,  
55% bawełna, 45% poliester, gramatura 175g, HVRU 
 
• Fluorescencyjny poliester na zewnętrznej stronie 
• Bawełna po wewnętrznej stronie 
• Certyfikowane paski odblaskowe 3M 
• Kołnierzyk ozdobiony paskiem w kontrastowym 

kolorze 
 

Fluo Orange Fluo Yellow 

Fluo Orange Fluo Yellow 

Czapka z daszkiem odblaskowa o wysokiej  
widoczności, nylon 100%, podszewka z bawełny 
100%, C35B 
 
• Odblaskowe wstawki 
• Profilowany daszek 
• Pełna bawełniana podszewka 
• Zapięcie na przeplatany rzep 
 
 



Polar HV Fluo, 100% poliester, gramatura 340 g/m2  
JK340HV 
 
• Polar z materiału fluorescencyjnego 
• Dwie kieszenie zasuwane zamkami błyskawicznymi 
• Dodatkowa kieszeń na piersi na zamek 
• Regulacja elastyczna guma w dolnej części 
• Taśmy Odblaskowe o grubości 5cm 
 
 
 

Czapka polarowa zimowa (fluorescencyjna: kolory Orange i 
Yellow) , 100% poliester, C243B 
 
• Niemechacący się polar 
• Termiczna 
• Wywijany brzeg 
 

Fluo Orange Fluo Yellow 

Fluo Orange Fluo Yellow 

Kamizelka odblaskowa, 100% poliester, gramatura 120g/m2, 
HVBRI 
 
• Zapinana na rzepy 
 
 

Fluo Orange Fluo Yellow 



Jeszcze jedna propozycja dla Ciebie 
 
Jeśli żaden z proponowanych produktów nie wpadł Ci w oko a mimo 
to  chciałbyś wyróżniać się prezentując logo swojej firmy, możesz 
dostarczyć nam swój produkt, na który naniesiemy Twój pomysł aby 
stał się unikatowym wizerunkiem Twojej firmy. 

 
  

Jak to zrobić? 
 
W sprawie szczegółów  i wszelkich zapytań zapraszamy do kontaktu   
z naszym przedstawicielem handlowym dzwoniąc pod numer  
666 677 604 lub pisząc do Pana Niteczki kontakt@panniteczka.pl   
a my zajmiemy się resztą.  

Co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić? 
 
Wizualizację projektu haftu z logo Twojej firmy, wykonujemy  
bezpłatnie.  

Satysfakcja z naszych usług 
 
Przy zamawianiu większej ilości produktów upomnij się o rabat!!! 


