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W O R K W E A R  M A D E  R E A L

®

Odzież robocza RIMECK® to zupełnie nowa linia odzieży, która powstała 
dzięki doświadczeniu projektantów firmy ADLER®. W ofercie znajdują 
się takie produkty jak spodnie robocze, ogrodniczki, kamizelki oraz 
kurtki RIMECK®. Wszystkie produkty tej marki są uszyte z wysokiej 
jakości materiałów o zwiększonej odporności na czynniki zewnętrzne, 
a miejsca najbardziej narażone na przetarcia zostały dodatkowo 
wzmocnione certyfikowanym materiałem Cordura®. Materiał ten 
zapewnia komfort i wyjątkową odporność na rozdarcia i przetarcia, 
przez co pozwala na ich długotrwałe użytkowanie.

Produkty RIMECK® charakteryzują się komfortem, praktycznością 
i starannym wykonaniem, a dzięki licznym kieszeniom na wszystkie 
niezbędne narzędzia praca staje się łatwiejsza i bezpieczniejsza.
W kolekcji znajdują się również produkty HIGH-VISIBILITY – 
o wysokiej widoczności, które przyczyniają się do podwyższenia 
bezpieczeństwa podczas wykonywania pracy.

®



WOODY

WOODY W51

WOODY W01

02/01

02/01

94/01

94/01

600

600

NEW

NEW

NEW

KO L E KC J A

Tkanina diagonalna, 

100 % bawełna, 270 g/m²

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L),

58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)

taśma odblaskowa  
na plecach i rękawach
rękawy z elastycznym mankietem
kieszenie multifunkcyjne
elastyczne dolne, boczne części kurtki
pętelka do zawieszenia
w tylnej części zakładki zwiększające
swobodę ruchu

taśma odblaskowa  
na przedniej i tylnej części
kieszenie multifunkcyjne
elastyczne boczne części w pasie
wzmacniająca, podwójna warstwa
materiału na kolanach
pętelka na młotek

kieszenie  

multifunkcyjne

kieszenie  

multifunkcyjne

elementy  

odblaskowe

elementy 

 odblaskowe

wieszaczek

wszyta gumka

elastyczne 

mankiety

wzmocnione  

w okolicach kolan

Tkanina diagonalna, 

100 % bawełna, 270 g/m²

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L),

58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)

Nowość. Bliższych informacji odnośnie dostępności udzielą Państwu pracownicy Biura Obsługi Klienta. 
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WOODY W52

02/01 94/01

600 NEW

NEW

taśma odblaskowa na przedniej
i tylnej części kamizelki
kieszenie multifunkcyjne
pętelka do zawieszenia
elastyczne dolne, boczne części kurtki
w tylnej części zakładki zwiększające
swobodę ruchu

kieszenie 

 multifunkcyjne

elementy 

 odblaskowe

wieszaczek

wszyta gumka

elementy odblaskowe

wieszaczek

wszyta gumka

kieszenie multifunkcyjne

Tkanina diagonalna, 

100 % bawełna, 270 g/m²

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L),

58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)

Nowość. Bliższych informacji odnośnie dostępności udzielą Państwu pracownicy Biura Obsługi Klienta. 
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WOODY W02

94/0102/01

600 NEW

NEW

Tkanina diagonalna, 

100 % bawełna, 270 g/m²

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L),

58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)

taśmy odblaskowa w przedniej części
nogawek pod kolanami
kieszenie multifunkcyjne
zapinane na guziki w bocznej części
wzmacniająca, podwójna warstwa
materiału na kolanach  
i tylnej części spodni
pętelka na młotek
regulacja i zapięcie szelek za
pomocą plastikowej klamry
elastyczne szelki

elastyczne szelki

wzmocnione 

w okolicach kolan

regulowana długość

elementy 

 odblaskowe

gumka w tylnej części

gumka w tylnej części kieszenie multifunkcyjne

Nowość. Bliższych informacji odnośnie dostępności udzielą Państwu pracownicy Biura Obsługi Klienta. 
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RANGER W53

RANGER W03

02/01

02/01

94/01

94/01

400

400

RANGER

NEW

NEW

NEW

taśma odblaskowa na rękawach
oraz przedniej i tylnej części kurtki
elastyczne mankiety
kieszenie multifunkcyjne
trzystopniowa regulacja szerokości 
w dolenej, bocznej części
pętelka do zawieszania
CORDURA® w kontrastowym kolorze
zamykana kieszeń na rękawie

taśma odblaskowa w dolnej części nogawek
kieszenie multifunkcyjne
elastyczne boczne części w pasie
wzmacniająca, podwójna warstwa 
materiału na kolanach
pętelka na młotek
CORDURA® w kontrastowym kolorze

kieszenie  

multifunkcyjne

kieszenie 

multifunkcyjne

CORDURA®

 elementy 

odblaskowe

wieszaczek

wszyta gumka

elastyczne 

mankiety

CORDURA®

Splot płócienny, 65 % poliester, 

35 % bawełna, 270 g/m²

(CORDURA® 100 % PAD, 210 g/m²)

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L), 

58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)

Splot płócienny, 65 % poliester, 

35 % bawełna, 270 g/m²

(CORDURA® 100 % PAD, 210 g/m²)

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L), 

58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)

KO L E KC J A

Nowość. Bliższych informacji odnośnie dostępności udzielą Państwu pracownicy Biura Obsługi Klienta. 
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RANGER W54

02/01 94/01

400 NEW

NEW

taśma odblaskowa na
przedniej i tylnej części 
kieszenie multifunkcyjne
pętelka do zawieszenia
trzystopniowa regulacja szerokości 
w dolenej, bocznej części
CORDURA® w kontrastowym kolorze

kieszenie  

multifunkcyjne

 elementy 

odblaskowe

CORDURA®

3 stopnie 

 regulacji

 elementy odblaskowe

CORDURA®

3 stopnie regulacji

kieszenie multifunkcyjne

Splot płócienny, 65 % poliester,

35 % bawełna, 270 g/m²

(CORDURA® 100 % PAD, 210 g/m²)

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L), 

58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)

Nowość. Bliższych informacji odnośnie dostępności udzielą Państwu pracownicy Biura Obsługi Klienta. 
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RANGER W04

94/0102/01

400 NEW

NEW

taśma odblaskowa w dolnej  
części nogawek
kieszenie multifunkcyjne
zapinane na guziki w bocznej części
pętelka na młotek
regulacja i zapięcie szelek za pomocą
plastikowej klamry
elastyczne szelki
CORDURA® w kontrastowym kolorze

elastyczne szelki

CORDURA®

regulowana długość

 elementy 

 odblaskowe

gumka w tylnej części

gumka w tylnej części kieszenie multifunkcyjne

Splot płócienny, 65 % poliester, 

35 % bawełna, 270 g/m²

(CORDURA® 100 % PAD, 210 g/m²)

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L), 

58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)

Nowość. Bliższych informacji odnośnie dostępności udzielą Państwu pracownicy Biura Obsługi Klienta. 
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HV ENERGY 9V2

97 98

HV PROTECT 1V9

97 98

HV BRIGHT 9V3

97 98

400

400

300HIGH-VISIBILITY

NEW

NEW

Oxford, 100 % poliester, 70 - 80 g/m²,

paski odblaskowe

uniwersalny (45 x 34 cm)

praktyczny plecak z fluorescencyjnego materiału
taśma odblaskowa
paski odblaskowe w dolnych narożnikach
dwa ściągane sznurki
wewnętrzna kieszeń zamykana na zamek

Pika interlokowa, 55 % bawełna, 45 % poliester, 

175 g/m², taśmy odblaskowe 3M

S - 3XL

koszulka unisex w kolorze fluorescencyjnym, 
z rękawami o kulistym kształcie
okrągły dekolt wykończony dzianiną 
ściągaczową 1:1, 100 % poliester
krój z bocznymi szwami
naszyte certyfikowane paski odblaskowe 
producenta 3M
spełnia normę EN ISO 20 471:2013 - Odzież 
ostrzegawcza o wysokiej widoczności do  
użytku profesjonalnego (kategoria 2)
spełnia normę EN ISO 13 688:2014 – odzież ochronna

EN ISO 20 471
odzież ostrzegawcza

o wysokiej widoczności

EN ISO 13 688
odzież ochronna

materiał 

fluorescencyjny

pasek odblaskowy

zapięcie na rzepy

szwy boczne

taśmy  

odblaskowe 3M

kulista 

główka rękawa

sznurki ściągające

Dzianina osnowowa, fluorescencyjna 100 % poliester,

120 g/m², taśmy odblaskowe

M (VP 160 - 176 cm), 2XL (VP 184 - 192 cm)

   

kamizelka odblaskowa o wysokiej widoczności
zapięcie na rzepy w przedniej części kamizelki
odzież spełnia normę EN ISO 20 471:2013
- odzież o wysokiej widoczności (kategoria 2)
odzież spełnia normę EN ISO 13688:2013 
- odzież ochronna
certyfikowane taśmy odblaskowe firmy

EN ISO 20 471
odzież ostrzegawcza

o wysokiej widoczności

EN ISO 13 688
odzież ochronna

str. 167

KO L E KC J A

Nowość. Bliższych informacji odnośnie dostępności udzielą Państwu pracownicy Biura Obsługi Klienta. 
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HV FLEECE JACKET 5V1

97 98

HV ESSENTIAL 4V6

97 98

3

3

400

400

Polar, 100 % poliester, 280 g/m²,

taśmy odblaskowe 3M

M - 3XL

bluza polarowa z materiału fluorescencyjnego
zapinana na zamek błyskawiczny na całej długości
dwie przednie kieszenie zapinane na zamek
pojemne kieszenie aż do dolnego wykończenia bluzy
regulacja dolnej części za pomocą  
elastycznego sznurka
rękawy wykończone gumką, wszyty wieszczek
wykończenie antypillingowe na wewnętrznej stronie
certyfikowane taśmy odblaskowe firmy 3M  
odzież spełnia normę EN ISO 20 471:2013
- odzież o wysokiej widoczności (kategoria 3)
odzież spełnia normę EN ISO 13688:2013  
- odzież ochronna

Single Jersey, wewnętrzna strona czesana,

100 % poliester, 300 g/m², taśmy odblaskowe 3M

M - 3XL

bluza z materiału fluorescencyjnego z kulistym rękawem
wewnętrzna strona czesana
lamówka dolna i górna oraz wykończenie materiału
wykonanez dzianiny ściągaczowej 1:1
certyfikowane taśmy odblaskowe firmy 3M  
odzież spełnia normę EN ISO 20 471:2013
- odzież o wysokiej widoczności (kategoria 3)
odzież spełnia normę EN ISO 13688:2013  
- odzież ochronna

dzianina ściągająca

eleatyczny 

sznurek

zamek na 

całej długości

kulista 

główka rękawa

taśmy odblaskowe 3M eleatyczny sznurek

taśmy 

odblaskowe 3M

EN ISO 20 471
odzież ostrzegawcza

o wysokiej widoczności

EN ISO 13 688
odzież ochronna

EN ISO 20 471
odzież ostrzegawcza

o wysokiej widoczności

EN ISO 13 688
odzież ochronna
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HV PRACTIC 5V9

HV BRIGHT 9V4

HV REFLEX 3V5

HV TWISTER 3V8

97

97

97

97

98

98 98

300400

400

NEW

NEW

Polar, 100 % poliester, 240 g/m²

rozmiar uniwersalny dla dorosłych

Dzianina osnowowa, fluorescencyjna 100 % poliester,

120 g/m², taśmy odblaskowe

31 (VP 101 – 119 cm), 32 (VP 122 – 134 cm)

Tkanina diagonalna, 50 % bawełna,

50 % poliester, 240 g/m²

nastawialny

Single Jersey, 100 % poliester,

190 g/m², taśmy odblaskowe

uniwersalny (50 x 26 cm)

dziecięca kamizelka odblaskowa o wysokiej widoczności
zapięcie na rzepy w przedniej części kamizelki
odzież spełnia normę EN 1150:1999 - odzież ostrzegawcza
o wysokiej widoczności do użytku nieprofesjonalnego
certyfikowane taśmy odblaskowe

fluorescencyjna tuba z paskami odblaskowymi
krawędzie obszyte na obu końcach
szew boczny
uniwersalne zastosowanie (możliwości noszenia
są przedstawione na opakowaniu).

str. 163

EN 1150
odzież o intensywnej 

widzialności do użytku 
pozazawodowego

2 v 1 (czapka i komin) w kolorze fluorescencyjnym
możliwość ściągnięcia sznurkiem górnej części czapki
wykończenie antypillingowe na wewnętrznej stronie

sześciopanelowa czapka  
z fluorescencyjnego materiału
daszek wykończony paskiem odblaskowym
regulacja wielkości na rzep  
z paskiem odblaskowym
obszyte wywietrzniki

Nowość. Bliższych informacji odnośnie dostępności udzielą Państwu pracownicy Biura Obsługi Klienta. 
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