
softshellowy kombinezon całoroczny - „niekapek”
kod produktu - niekap01

Kombinezon do zadań specjalnych. Dzieciom pozwala cieszyć się każdą chwilą spędzoną w terenie, bez względu na pogodę, 
a rodzicom zapomnieć o ciągłym zamartwianiu się czy dziecku jest ciepło i sucho :)

https://mabibi.pl/product-categories/dziecko/kombinezony/


ODPINANY
KAPTUR
Posiada regulację, która pozwala 

na dopasowanie go do główki 

dziecka.

DWUSTRONNY
ZAMEK

Idealne rozwiązanie dla chłopców, 

aby łatwiej było im załatwiać pilne 

potrzeby w terenie.

SYSTEM
REGULACJI

Niekapek „rośnie” z dzieckiem 

o 3 rozmiary (ok. 20 cm), posiada

oddzielną regulację długości

rękawów, nogawek i tułowia.

POLAROWY WKŁAD
Sprawia, że Niekapka 

można używać też zimą. Służy także jako 

samodzielny polarowy kombinezon.

GUMKI
W NOGAWKACH

Jedna reguluje obwód nogawek, żeby 

ściśle przylegały do kaloszy. 

Drugą zakładamy pod buty, żeby 

nogawki nie podwijały się podczas 

intensywnych zabaw.

ELEMENTY 
ODBLASKOWE
Znajdują się aż w 7 punktach.

ORTALIONOWE
WZMOCNIENIA
Dodatkowa ochrona przed 

przetarciami oraz przemakaniem 

na pupie i kolanach.

SOFTSHELL

Wodoodporność 10 000 mm,

oddychalność 5 000 g/m2.

Materiał od spodu posiada mikropolar, który 

ogrzewa i jest miły w dotyku dla delikatnego 

dziecięcego ciała, dlatego można go 

zakładać nawet na samą bieliznę.



softshellowy kurtka - „traperka”
kod produktu - trap01

Kurtka dla małych i dużych odkrywców. 
Chroni przed wiatrem i lekkim deszczem, zapewnia ciepło oraz wygodę podczas intensywnych zabaw. 

https://mabibi.pl/produkt/traperka/


PARAMETRY
Wodoodporność 10 000 mm,

oddychalność 5 000 g/m2.

SYSTEM REGULACJI
ROZMIARU

Traperka “rośnie” z dzieckiem

o 10 cm (osobna regulacja

w tułowiu i rękawach).

LUŹNY KRÓJ
Daje możliwość założenia pod spód 

dodatkowych warstw odzieży.

KIESZENIE
NA ZAMEK
Na różne skarby!

MATERIAŁ
Softshell posiada od spodu 

mikropolar, który ogrzewa 

i jest przyjemny w dotyku.

ODBLASKOWE 
ELEMENTY
Bezpieczeństwo podczas

wieczornych spacerów.

REGULACJA
NA DOLE

Zapewnia lepsze dopasowanie

i chroni przed wiatrem.

PRZEDŁUŻANY 
TYŁ KURTKI

ODPINANY
KAPTUR

Posiada regulację umożliwiającą

dopasowanie do główki dziecka.



kurtka kangurka - „aktywistka”
kod produktu - aktyw21, aktyw22

Kochają ją miłośnicy zwykłych miejskich spacerów, a także fani outdooru.

https://mabibi.pl/produkt/kurtka-kangurka/


MATERIAŁ
I PARAMETRY
SOFTSHELL

Wodoodporność 10 000 mm,

oddychalność 5 000 g/m2.

KAPTUR
Zintegrowany z kurtką,

wyposażony w gumkę i stopery.

ASYMETRYCZNY 
ZAMEK

Po zapięciu tworzy wysoki kołnierz. 

RĘKAWY Z RZEPAMI
Pozwalające regulować obwód,

a także nałożyć rękaw

na zimowe rękawice.

DŁUGI ZAMEK
BOCZNY

Pozwala na rozpięcie jednej

strony kurtki od samego dołu 

niemal do łokcia,

co ułatwia ściąganie

oraz zakładanie.

PRZEDNIA KIESZEŃ
Obszerna z 2 szerokimi gumkami 

wewnątrz, które zabezpieczają

telefon przed przemieszczaniem się.

2 DODATKOWE
KIESZONKI

Umiejscowione standardowo

po bokach.

KURTKA AKTYWISTKA 
DOSTĘPNA JEST 
W 2 WERSJACH.

WERSJA SPORT
POSIADA DODATKOWO:

• Wywietrzniki pod pachami 

• Kieszonkę na karnet na rękawie

• Pas śnieżny

WERSJA BASIC:

• Regulowane na rzep rękawy

• Rozpinany jeden bok kurtki    

• Obszerny kaptur ze stoperami

• Wysoki kołnierz

• Kieszeń z gumkami na telefon

• Gumka ze stoperami na dole

REGULACJA
OBWODU

Regulacja obwodu 

w postaci gumki.

PAS ŚNIEŻNY
Ze stoperami na dole kurtki.



nerka rowerowa / dotykowa - „pakerka”

Nerka rowerowa na górnej klapie posiada dotykowy panel oraz „wyjście” na słuchawki. To pozwala np. śledzić nawigację podczas 
jazdy na rowerze lub też jednym szybkim ruchem odebrać telefon i móc jednocześnie rozmawiać i dalej bezpiecznie jechać z dwoma 
rękami na kierownicy. Dzięki usztywnieniu przedniej oraz górnej ścianki nerka zachowuje kształt niezależnie od zawartości.

kod produktu - ner24

https://mabibi.pl/produkt/pakerka-dotykowa-rowerowa/


DWUSTRONNY ZAMEK
Zapobiega przypadkowemu niedomykaniu nerki 
i ułatwia dostęp do zawartości, z dowolnej strony.

PANEL DOTYKOWY
Na górnej klapie znajduje się kieszeń na zamek, 
ze specjalną dotykową folią. Dzięki temu można 
np. śledzić nawigację, czy obsługiwać telefon bez 
wyciągania go z nerki.

HIT! ETUI
Można je nosić na pasku od swojej rowerowej nerki albo na od-
dzielnym pasku jako mikro nerkę! To świetny schowek na rzeczy, 
które chcemy mieć „pod ręką”, np. karty, gotówkę, dokumenty, 
zmieści się tam także telefon. Wewnątrz posiada kieszonkę 
na zamek. 

PRZEGRODY
Dwie oddzielne przegrody wewnątrz nerki.

TASIEMKA
Tasiemka z karabińczykiem - do przypięcia kluczy.

UNIWERSALNE RZEPY
Wymiar rzepów został przygotowany w ten sposób, 
aby pasowały do każdej kierownicy rowerowej, ale także 
na pałąk wózka dziecięcego. 

POJEMNOŚĆ
Nerka ma 3,8 L pojemności. Można do niej zmieścić np. bidon 0,7 L, 
cienką przeciwdeszczową kurtkę i jakiś smakołyk.

TKANINA
Tkanina wodoodporna chroni zawartość nerki, jest łatwa 
w czyszczeniu i trwała.



komino-kaptur - „mabiś”

Jeden produkt spełniający funkcję czapki, szalika, kaptura i kominiarki.

kod produktu - mabis01, wełna-mabis02

https://mabibi.pl/product-categories/dziecko/akcesoria-2/komino-kapturki/


KRÓJ
Specjalnie wycięcia na ramiona 

i przedłużony przód oraz tył 

Mabisia sprawiają, że kark  

oraz dekolt dziecka  

są idealnie osłonięte.

USZKA
Pełnią funkcję “dosładzającą” ;)

REGULACJA
Mabiś może tworzyć 

komin/szalik wokół szyi dziecka, 

pełnić funkcję luźnego kaptura 

lub po “ściągnięciu” gumki tworzyć 

przylegającą do buzi kominiarkę.

MATERIAŁ
Wewnątrz znajduje się miękka 

bawełna we wzorki. 

Na zewnątrz natomiast 

dostępne są 2 opcje:

• miękki, puszysty polar

przypominający futerko,

• tkanina wełniana, z 10% dodatkiem

syntetycznego jedwabiu,

dzięki czemu nie “gryzie”,

a jednocześnie cudownie grzeje.



nerka - „pakerka”

To nie jest zwykła saszetka biodrowa. To produkt wielofunkcyjny, z wieloma zaskakującymi 
i niezwykle praktycznymi rozwiązaniami!

kod produktu - ner21, ner22

https://mabibi.pl/produkt/pakerka-giga/


DWUSTRONNY ZAMEK
Zapewnia łatwy dostęp do zawartości nerki,
niezależnie od tego czy nosimy ją z przodu,

czy z tyłu, na biodrach lub przez ramię, 
czy jesteśmy prawo, czy leworęczni.

HIT! ETUI
Etui zakładane na pasek od nerki.
Idealne np. na telefon, gotówkę czy karty.
(te ostatnie można schować do kieszonki 
na zamek, znajdującej się wewnątrz etui).
To bezpieczeństwo i wygoda - bo nie musimy
za każdym razem w poszukiwaniu telefonu,
przegrzebywać całej zawartości nerki.
Etui można założyć również na nasz dodatkowy
pasek i w ten sposób w ramach jednego produktu
zyskujemy dwie niezależne nerki!

OPCJE DODATKOWE

PRZEGRODY
Dwie oddzielne przegrody 

wewnątrz nerki.

TASIEMKA
Tasiemka z karabińczykiem 

- do przypięcia kluczy.

POJEMNOŚĆ
Wersja GIGA - 3,8 L
Wersja STANDARD - 2 L

TKANINA
Tkanina wodoodporna 
chroni zawartość nerki, 
jest łatwa w czyszczeniu i trwała.

Kieszonka na zamek 
z przodu oraz w środku.

Specjalne zawieszki - dzięki nim nerka może 
zastąpić torbę do wózka. Zawieszki można 
używać także jako “trzeciej ręki”, której 
może trzymać się maluch.

Sakiewka - nasuwa się ją na pasek od nerki 
albo dodatkowy pasek (podobnie jak etui),  
a jej zastosowanie jest bardzo różnorodne: 
schowek na butelkę/bidon, saszetka na psie 
smaczki, miejsce na inne rzeczy, których  
nie chcemy mieszać z zawartością nerki.



płaszcz ciążowy/do noszenia dziecka - „spacerówka 5w1”

Spacerówka 5w1 - to całoroczny płaszcz dedykowany zarówno kobietom w ciąży, jak i mamom noszącym swoje 
dzieci w chustach/nosidłach. Aby zmienić jego przeznaczenie wystarczy użyć odpowiedniego panelu.

Natomiast aby z wiosenno-jesiennej kurteczki przejść w tryb zimowy - 
wystarczy dopiąć do płaszcza specjalną polarową bluzę!

kod produktu - spac22

https://mabibi.pl/produkt/spacerowka-5-w-1/


PANEL WIELOFUNKCYJNY
Po wpięciu do płaszcza powstaje odzież “dla dwojga”. 
Można go wpinać zarówno z przodu, jak i z tyłu 
(do noszenia na plecach). 

Panel posiada osobny, regulowany kaptur dla maluszka. 
Po jego odpięciu powstaje panel ciążowy  
o regulowanej szerokości!

Analogiczne panele można wpiąć do bluzy polarowej, 
dzięki czemu zestaw posłuży nam cały rok! 

Sama warstwa softshellowa jest idealna na wiosnę 
i jesień: cienka, lekka, chroni przed wiatrem i deszczem, 
a jednocześnie oddycha. 

Z polarową wkładką tworzy odzież zimową. 
Polarową bluzę można używać 
także niezależnie od płaszcza.

DODATKOWE 
INFORMACJE

Wodoodporność 10 000 mm,

oddychalność 5 000 g/m2.

PANEL CIĄŻOWY
Stwarza miejsce dla rosnącego 
brzuszka przyszłej mamy.

Dodatkowo, ogromną zaletą jest to, 
że „Spacerówka” posłuży mamie jeszcze 
długo po tym jak przestanie nosić 
swojego malucha,czy to w brzuszku 
czy w chuście. Po wypięciu paneli zostaje 
nam bowiem wygodny, praktyczny, 
piękny płaszczyk.

Materiał - chroni przed deszczem 
i wiatrem, a jednocześnie “oddycha”.

Oversizowy krój 
- pasuje do każdej sylwetki.

Możliwość “wytaliowania” 
dzięki sznurkowi w pasie.

Posiada zamek rozpinany od góry 
oraz od dołu - bardzo przydatne 

podczas wsiadania do auta, 
kucania przy dziecku, 
jazdy na rowerze, itd.

Głęboki kaptur.

Naszyte z przodu kieszenie.

Dłuższy tył.



osłonka na chustę/nosidło - „tuliś”

Wielu rodziców noszących swoje dzieci w chustach lub nosidłach ergonomicznych podkreśla, że to jeden  
z najważniejszych/najbardziej przydatnych produktów, jakie mieli okazję używać podczas swojej przygody  
z chustonoszeniem i początkami rodzicielstwa w ogóle! Tuliś to autorski projekt, z wieloma innowacyjnymi

rozwiązaniami. To nie jest zwykły ocieplacz na chustę, to wielofunkcyjna osłonka, której można używać cały
rok, od pierwszych, do ostatnich dni noszenia swojego dziecka, zarówno na chustę, jak i nosidło, ale także:

fotelik samochodowy i rowerowy, wózek!

kod produktu - tul01

https://mabibi.pl/product-categories/chustonoszenie/caloroczne-oslonki-na-chuste-nosidlo/


KIESZEŃ
Obszerna, wewnętrzna 
kieszeń na zamek.

UKRYTA MUFKA
Ogrzewa dłonie rodzica. 
Istnieje możliwość dokupienia 
do niej polarowego wkładu.

ODBLASKOWE
ELEMENTY
Znajdują się na przodzie Tulisia
oraz na szelkach.

REGULOWANE SZELKI
Zapinane na krzyż. Pozwalają dopasować 
ocieplacz do rodziców o różnym wzroście.
Tulisiem można osłaniać 
dziecko noszone zarówno 
na brzuchu, jak i na plecach.

UKRYTE W USZACH GUMKI
Po przypięciu do szelek podtrzymują kapturek 

na głowie dziecka. Ułatwiają też zakładanie go 

podczas noszenia na plecach.

ODPINANE OCIEPLENIE 
Tulisia z polarowym ociepleniem 

można używać podczas mrozów, 

a samą wodoodporną bazę podczas 

 cieplejszych, ale deszczowych 

lub wietrznych dni.

REGULACJA
ROZMIARU 

Ocieplacz można regulować 

w trzech punktach (wzdłuż górnej

krawędzi i po bokach), 

dostosowując go do aktualnego

rozmiaru dziecka. 

KOMIN
Ogrzewa szyję i kark rodzica. 

Jednocześnie stanowi miękką 

“poduszkę” dla dziecka. 

Posiada okrągłe guziczki, które 

w parze z pętelkami na Tulisiu 

łączą ocieplacz z kominem,

 zapewniając jeszcze lepszą

ochronę malucha przed zimnem. 

Wykonane z atestowanego silikonu, 

zbawienne podczas ząbkowania.

OBSZERNY, 
REGULOWANY KAPTUR

WODOODPORNA 
BAZA
Wykonana z cienkiego, 
oddychającego materiału

Wodoodporność 10 000 mm,

oddychalność 5 000 g/m2.

DO TULISIA
DOŁĄCZANY JEST

WORKO-PLECAK



płaszcz softshellowy - „spacerówka”

Softshellowy płaszczyk w typie parki - lekki i cienki, a mimo to świetnie grzeje i zapewnia ochronę przed
wiatrem i lekkim deszczem.

kod produktu - spac01 - dziecięca, spac21 - dorosła

https://mabibi.pl/produkt/spacerowka/


PARAMETRY
TECHNICZNE
Wodoodporność 10 000 mm,

oddychalność 5 000 g/m2

MATERIAŁ
Chroni przed deszczem i wiatrem, 

a jednocześnie „oddycha”.

OVERSIZOWY KRÓJ
Pasuje do każdej sylwetki.

DŁUŻSZY
TYŁ

SZNUREK 
W PASIE

Dzięki niemu, mamy

możliwość „wytaliowania” płaszcza.

GŁĘBOKI
KAPTUR

ZAMEK ROZPINANY
OD DOŁU DO GÓRY

Przydatny podczas wsiadania 

do auta, kucania przy dziecku, 

jazdy na rowerze, itd.

KIESZENIE
Kieszenie  posiadaja klapkę,

która zabezpiecza ich zawartość

przed deszczem czy śniegiem.



kamizelka 2w1 - „transformerka”

“Transformerka” to połączenie kamizelki z kurtką. Całość jest wodoodporna, ciepła, wygodna i niezwykle praktyczna.
Co istotne – użyta w kamizelce ocieplina w 55% wykonana jest z poliestru pochodzącego z recyclingu.
Soniczne pikowanie nie narusza struktury materiału, dzięki czemu nie traci on swojej wodoodporności.

kod produktu - trans01 - dziecięca, trans21 - dorosła krótka, trans23 - długa kamizelka dorosła

https://mabibi.pl/produkt/kamizelka-2w1-dziecieca/


ODPINANE
RĘKAWY

Połączone z kurtką dają nam

“pełnoprawną” miękką, ciepłą

(ale nie grubą!) kurtkę. 

Rękawy zwijają się do bardzo małych 

rozmiarów, można więc spakować

je choćby do nerki i używać

„awaryjnie” kiedy zrobi się 

zimno lub zacznie padać.

1. CIENKA WODOODPORNA
TKANINA ZEWNĘTRZNA
Z powleczeniem “water repellent” -

to technologia, która w znacznym stopniu 

ogranicza wchłanianie cieczy. Dzięki temu 

woda (np. deszcz) formuje się w krople

i nie wnika do wnętrza tkaniny. Ponadto 

technologia ta ułatwia utrzymanie czystości

i minimalizuje ryzyko zabrudzenia materiału.

2. OCIEPLENIE PRIMALOFT
Zamiennik naturalnego puchu, który grzeje 

nawet gdy jest mokry! Nie brudzi się  

i nie zbija tak jak puch, więc nie traci 

sprężystości. Najbardziej zaawansowana 

wersja Primaloft, czyli wersję Gold, oznacza, 

że przy stosunkowo cienkiej ocieplinie -

a więc niskiej wadze produktu - otrzymujemy 

najlepsze parametry cieplne. Użyty Primaloft 

w 55% wykonany jest z poliestru pochodzą-

cego z recyclingu, ma właściwości 

wiatroszczelne oraz antyalergiczne 

i wykazuje się odpornością na grzyby 

i bakterie.

3. ODDYCHAJĄCA
PODSZEWKA

DO KAMIZELKI
DOŁĄCZANY JEST

WORECZEK
KOMPRESYJNY

Kamizelka dla dorosłych dostępna jest  

także w wersji długiej, która posiada 

zamek odpinany zarówno od góry,

jak i od dołu. 

Można spakować do niego

kaptur oraz rękawy.

ODPINANY
KAPTUR

KONSTRUKCJA:
3 WARSTWY MATERIAŁU



softshellowe spodnie - „terenówki”

Całoroczne spodnie do zabaw w terenie, które rosną razem z dzieckiem! Sprawdzą się zarówno na mokrym
placu zabaw, podczas skoków w kałużach, jak i jazdy na nartach. Są wykonane z softshellu, chronią przed

wiatrem, a jednocześnie pozwalają skórze dziecka oddychać.

kod produktu - teren00, teren01

https://mabibi.pl/produkt/terenowki-wzorki/


PARAMETRY
TECHNICZNE
Wodoodporność 10 000 mm,

oddychalność 5 000 g/m2

MATERIAŁ
Softshell posiadający od spodu 

mikropolar, który ogrzewa i jest 

przyjemny w dotyku, dlatego

spodnie można założyć

bezpośrednio na gołe nóżki.

SYSTEM REGULACJI
ROZMIARU
Nogawki w Terenówkach 

wydłużają się o ok. 10 cm.

ORTALIONOWE
WZMOCNIENIA
Dodatkowa ochrona przed

przetarciami oraz przemakaniem 

na pupie i kolanach.

ODBLASKOWE
ELEMENTY
Zapewniają bezpieczeństwo

podczas wieczornych spacerów. 

REGULOWANA
DŁUGOŚĆ SZELEK

Szelki wykonane z grubej gumy - 

“pracują” z dzieckiem.

LUŹNY KRÓJ
Nie krępuje ruchów dziecka 

pozwala założyć pod spód

dodatkową warstwę.

NOGAWKI
Z GUMKAMI

Jedne regulują obwód nogawek, 

żeby ściśle przylegały do butów. 

Drugie zakładane pod buty, aby 

nogawki nie podwijały się

podczas intensywnych zabaw.

WYSOKI STAN
Spodnie nie posiadają gumki

w pasie, nie uwierają więc w brzuszek.

Wysoki stan osłania przed 

zimnem i wiatrem plecy dziecka.



buciki niechodki - „ciepluszki”

Bardzo ciepłe buciki przeznaczone dla niechodzących maluchów. Świetnie nadają się dla dzieci noszonych 
w chustach/nosidłach, których nóżki narażone są na wychłodzenie. Idealne także do wózka, czy na sanki. 

kod produktu - but01

https://mabibi.pl/product-categories/chustonoszenie/dla-dziecka/buciki-niechodki-2/


POSIADAJĄ
3 WARSTWY

WYSOKIE
Chronią nóżki aż do kolan.

DWUPOZIOMOWA
REGULACJA

U góry i w kostce - zapobiega

zsuwaniu się bucików.

SZEROKIE CHOLEWKI
 Dzięki którym łatwo zakładać

buciki, nawet na nogawki

zimowego kombinezonu. 

1. ZEWNĘTRZNA
Wodoodporny softshell z membraną.

2. OCIEPLENIE
PRIMALOFT
Lekkie i cienkie, a jednocześnie bardzo 

ciepłe, wykonane w 50% z recyclingu.

3. WEWNĘTRZNA
Miłe polarowe futerko LUB mięciutka 

wełna (90% wełny + 10% syntetycznego 

jedwabiu - dzięki czemu materiał

nie “gryzie”).



rękawice - „śniegołapki”

Rękawiczki zaprojektowane przez rodziców i testowane przez dzieci.
Sprawdzają się w każdych śniegowych warunkach.

kod produktu - rek01 - dziecięce, rek21 - dorosłe

https://mabibi.pl/product-categories/dziecko/akcesoria-2/rekawiczki/


DŁUGIE MANKIETY
Sięgające aż do łokci, dlatego

śnieg nie dostaje się do środka.

DWUPOZIOMOWA
REGULACJA

U góry i w nadgarstku - dzięki

czemu nie zsuwają się i można

je indywidualnie dopasować.

GÓRNA GUMKA
 Możliwość założenia górnej gumki

na rękę - aby nie zgubić rękawiczki 

kiedy trzeba ją na chwilę zdjąć.

WNĘTRZE RĘKAWICZEK
Wykończone jest materiałem posiadającym  

w składzie 90% wełny, która cudownie grzeje, 

a 10% dodatek rayonu (syntetycznego  

jedwabiu) sprawia, że nie “gryzie” w dłonie.

Dla osób z alergią na wełnę jest możliwość 

wykończenia flanelą.

OCIEPLANE
PRIMALOFTEM
To syntetyczne ocieplenie,  

który grzeje nawet gdy jest mokry! 

Nie brudzi się i nie zbija tak jak puch, 

więc nie traci sprężystości, w 55% 

wykonany jest z poliestru pochodzą-

cego z recyclingu. Ma właściwości 

wiatroszczelne oraz posiada  

właściwości antyalergiczne

i wykazuje się odpornością

na grzyby i bakterie.

HIT! KRÓJ DLA MALUSZKÓW
Zaprojektowane z myślą o dzieciach do ok. 2 roku życia, które nie potrafią zakładać rękawiczek 

z oddzielnym kciukiem. Specjalny kształt sprawia, że wszystkie paluszki mogą się swobodnie 

poruszać, a jednocześnie dziecko ma możliwość chwytania większych przedmiotów  

(ale nie ma możliwości chwytu szczypcowego). 

KRÓJ TRADYCYJNY
Dla starszaków i dorosłych krój tradycyjny z oddzielnym kciukiem.



kombinezon pikowany - „kombinator”

Kombinator to alternatywa dla grubych, puchowych ubrań, w których ciężko poruszać się małym dzieciom. 
Jest lekki, miękki, „plastyczny”, pozwala dziecku ruszać rączkami, nóżkami, kucać, podnosić różne przedmioty, itp.

kod produktu - komb01

https://mabibi.pl/produkt/kombinezon-ocieplany/


WYWIJANE
RĘKAWY I NOGAWKI

 Dzięki czemu można zupełnie

schować w nich małe stópki lub dłonie.

2 DŁUGIE ZAMKI
Po rozpięciu których przednia „klapa” 

otwiera się, a malucha można 

wygodnie położyć i spokojnie ubrać.

*PRIMALOFT
To syntetyczne ocieplenie: zamiennik 

naturalnego puchu, grzeje nawet 

gdy jest mokry i szybko schnie, ma 

właściwości wiatroszczelne. Posiada 

właściwości antyalergiczne i wykazuje

się odpornością na grzyby i bakterie. 

Nie brudzi się i nie zbija tak jak puch. 

Jest lekki, miękki, sprężysty, dzięki 

czemu nawet przy cienkiej ocieplinie, 

a więc niskiej wadze kombinezonu, 

otrzymujemy najlepsze parametry 

cieplne. W 55% wykonany jest

z poliestru pochodzącego

z recyclingu.

HIT! POLAROWA
KAMIZELKA

Wpinamy ją za pomocą

guziczków – w ten sposóbzyskujemy 

bardzo ciepłą zimową wersję

kombinezonu! Jej ogromna zaleta

to miękki golfik przy szyi.

Wszystkie 3 warstwy zostały

przepikowane sonicznie, czyli

bez użycia igły – aby nie 

naruszać struktury materiału

i nie tracić na wodoodporności.

Co bardzo istotne – użyta

w kombinezonie ocieplina w 55%

wykonana jest z poliestru

pochodzącego z recyclingu!

POSIADA
3 WARSTWY

1. CIENKA TKANINA
WODOODPORNA

2. ODDYCHAJĄCA
PODSZEWKA

3. OCIEPLENIE
PRIMALOFT*




