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LADIES’

TEEN’S
PAGES 70-79

PAGES 4-43

• EVERYDAY PANTS x 11: PANTS
• BASIC COLOR x 7: VESTS & PANTS
• TREND x 14: VESTS & PANTS
• HOMEWEAR x 17: VESTS & PANTS
• NIGHT&DAY x 12: PYJAMAS
• BASIC COLOR x 6: BRA & BIKINI
• TRENDY x 15: BRA & BIKINI

MEN’S
PAGES 44-69

&BOY’S
GIRL’S
PAGES 80-87

• BASIC x 14: SLIPS & BOXERS
• SPORT x 6: SLIPS & BOXERS
• TREND x 9: SLIPS & BOXERS
• CLASSIC x 21: SLIPS & BOXERS
• NIGHT&DAY x 6: PYJAMAS
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• GIRL’S COLORFUL x 5: PANTS
• HAPPY PRINCESS x 5: PANTS & TOPS
...........................................................................
• BOY’S COLORFUL x 8: SLIPS & BOXERS

LADIES’
6 - 9

10 - 13

14 - 19

20 - 29

30 - 37
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komfortowa bielizna
bawełniana proste
wygodne kroje miękkie

delikatne
wykończenia
LPR 015 1 / BIKINI
95% viscose, 5% elastane
S, M, L, XL

VISCOSE
VI
SE
sililky tou
ouch

Viscoza , dzianina
z włókna roślinnego

wyjątkowo lekka
idealnie miękka

komfortowa dla ciała

LVW 010 / VEST
95% cotton, 5% elastane
S, M, L, XL
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7

LPR 010 / BIKINI
95% cotton, 5% elastane
S, M, L, XL

magic

shape
dodatkowa

LPW 010 / STRING
95% cotton, 5% elastane
S, M, L,

warstwa
wewnętrzna z

delikatnego
meshu

doskonale

modeluje i

LPI 010 / MINI BIKINI

wyszczupla

95% cotton, 5% elastane
S, M, L, XL

kobiecą talię
LVW 010 2 / VEST
95% cotton, 5% elastane
S, M, L, XL

8

LPC 010 / CLASSIC BIKINI
95% cotton, 5% elastane
M, L, XL, XXL
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LPR 708 / BIKINI
95% cotton, 5% elastane
S, M, L, XL

LPR 518 / BIKINI
95% cotton, 5% elastane
S, M, L, XL

urocze figi
damskie portugalskie
mozaiki i ornamenty
kwiatowe, modne
wygodne fasony

LPR 604 / BIKINI
95% cotton, 5% elastane
S, M, L, XL

LPW 604 / STRING
95% cotton, 5% elastane
S, M, L, X

LPR 840 / BIKINI
95% cotton, 5% elastane
S, M, L, XL
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11

azteckie
wzory i dekoracyjne
ornamenty - wdzięk i
elegancja

LPR 531 / BIKINI
95% cotton, 5% elastane
S, M, L, XL

LPR 076 / BIKINI
95% cotton, 5% elastane
S, M, L, XL

LPR 523 / BIKINI
95% cotton, 5% elastane
S, M, L, XL

LPW 523 / STRING
95% cotton, 5% elastane
S, M, L, X

LPR 071 / BIKINI
LPR 521 / BIKINI
95% cotton, 5% elastane
S, M, L, XL

95% cotton, 5% elastane
S, M, L, XL

7
7
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13

LPR 728 / BIKINI
95% cotton, 5% elastane
S, M, L, XL

LPW 728 / STRING
95% cotton, 5% elastane
S, M, L, X

LPP 791 / HIP BIKINI
95% cotton, 5% elastane
S, M, L, XL

autorskie projekty
urocze koronki
kwiatowe

FLUO
neps

ornamenty
i doskonała

bawełna
LPR 918 / BIKINI
95% viscose, 5% elastane
S, M, L, XL
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VISCOSE
VI
SE
sililky tou
ouch

LVK 938 / VEST
95% cotton, 5% elastane
S, M, L, XL

NEW

shape
LPR 546 / BIKINI
95% cotton, 5% elastane
S, M, L

&trendy

design

LPP 555 / HIP BIKINI
95% cotton, 5% elastane
S, M, L, XL

viscoza

wyjątkowo miękka
i przyjemna w noszeniu

VISCOSE
VI
SE
sililky tou
ouch

fl
o
wer
&

folk

LVK 939 / VEST
95% viscose, 5% elastane
S, M, L, XL

LPR 509 / BIKINI
95% cotton, 5% elastane
S, M, L
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LPR 939 / BIKINI
95% viscose, 5% elastane
S, M, L, XL

LPR 373 / BIKINI
95% cotton knitted, 5% elastane
S, M, L, XL

LPR 317 / BIKINI
95% cotto
cotton knitted, 5% elastane
S, M, L, XL

super miękkie

paski
dziane
energetyczne
kolory

wygodne kroje
wysoki komfort
LVS 373 / VEST
LVS 317 / VEST

melange
95% cotton knitted, 5% elastane
S, M, L, XL

95% cotton knitted, 5% elastane
S, M, L, XL
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NEW

shape

NEW

shape

viscose textile

tkanina pochodzenia

roślinnego
jedwabista w dotyku

VISCOSE
VI
SE
sililky tou
ouch

hiperlekka

design inspirowany

Japonią!

VISCOSE
VI
SE
textile
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LLHD 598 / HOMEWEAR DRESS
100% viscose woven
S, M, L, XL

LHL 157 / LEGGINS
LHS 598 / HOMEWEAR
vest: 100% viscose woven
pants: 95% viscose, 5% elastane
S, M, L, XL

95% viscose, 5% elastane
S, M, L, XL
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NEW

shape

NEW

shape

&orient

design

VISCOSE
VI
SE
sililky tou
ouch

LHK 949 / VEST
9
95%
viscose, 5% elastane
S, M, L, XL
S
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LHS 949 2 / HOMEWEAR

LHS 949 1 / HOMEWEAR

vest: 95% viscose, 5% elastane
S, M, L, XL

vest: 95% viscose, 5% elastane
S, M, L, XL

NEW

NEW

shape

shape
NEW

shape

viscose summer

super lekka dzianina
z włókna roślinnego
idealnie miękka dla
ciała hiper komfort!

LHV 157 2
VEST

VISCOSE
VI
SE

95% viscose
5% elastane
S, M, L, XL

summer

LHT 158 / HOME PANTS
melange
95% viscose, 5% elastane
S, M, L, XL

FLUO
neps

VISCOSE
VI
SE
sililky tou
ouch
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LHQ 158 / BLOUSE
melange
95% viscose, 5% elastane
S, M, L, XL

LHK 157 / HOMEWEAR
100% viscose - 100 g / m2
S, M, L, XL
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NEW

shape
NEW

shape

LHK 509 / HOMEWEAR

viscose silky
touch - szlachetna

VISCOSE
VI
SE
sililky tou
ouch
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95% viscose, 5% elastane
S, M, L, XL

dzianina połysk
jedwabiu

LHD 071 / NIGHT DRESS
95% viscose, 5% elastane
S, M, L, XL

aztec & floral

design!

LHS 509 / HOMEWEAR
95% viscose, 5% elastane
S, M, L, XL
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NEW

shape

NEW

shape

LHD 373 / HOMEWEAR
melange
95% viscose knitted,
5% elastane
S, M, L, XL

LHS 373 / HOMEWEAR

VISCOSE
VI
SE
sililky tou
ouch

LHS 604 / HOMEWEAR

melange
vest: 95% viscose knitted, 5% elastane
pants: 95% viscose, 5% elastane
S, M, L, XL

viscosa superkomfort!

95% viscose, 5% elastane
S, M, L, XL

LHD 604 / HOMEWEAR
95% viscose, 5% elastane
S, M, L, XL
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29

stylizowane

motywy kwiatowe

romantyczne nadruki
komfort i wygoda!

LND 604 / NIGHT DRESS
95% viscose,, 5% elastane
S, M, L, XL

VISCOSE
VI
SE
sililky tou
ouch
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LNS 500
NIGHT SET
95% viscose, 5% elastane
S, M, L, XL

LND 500 / NIGHT DRESS
95% viscose, 5% elastane
S, M, L, XL
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LNS 951 / NIGHT SET
95% cotton, 5% elastane
9
S, M, L, XL

LGD 951 / DRESSING GOWN
95% viscose, 5% elastane
S / M, L / XL

VISCOSE
VI
SE
sililky tou
ouch
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LND 951 / NIGHT DRESS
95% cotton, 5% elastane
S, M, L, XL
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NEW

shape
NEW

shape

super

lienatural
kkana

dzianina
wyjątkowa

trwałość
komfort

i wysoki

LGD 590
DRESSING GOWN
100% viscose woven
S / M, L / XL
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LNS 590 / NIGHT SET

LNS 583 / NIGHT SET

vest: 95% viscose, 5% elastane
pants: 100% viscose woven
S, M, L, XL

95% bamboo, 5% elastane
S, M, L, XL

LNS 810 / NIGHT SET
vest: 95% viscose, 5% elastane
pants: 95% viscose knitted,
5% elastane
S, M, L, XL
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LNS 044 / NIGHT SET
vest: 100% cotton
pants:
p
pa
100% cotton woven
S, M, L, XL

LNS 332 / NIGHT SET
melange
vest: 100% cotton knitted
pants: 95% cotton,
5% elastane
S, M, L, XL
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LND 332 / NIGHT DRESS

LNS 049 / NIGHT SET

melange
100% cotton knitted
S, M, L, XL

vest: 95% cotton, 5% elastane
pants: 100% cotton woven
S, M, L, XL
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MEN’S
40 - 45

46 - 47

48 - 51

52 - 61

62 - 65
38

MPN 134 / MINI SLIP
95% cotton, 5% elastane
M, L, XL, XXL

MPP 134 / SLIP
95% cotton, 5% elastane
M, L, XL, XXL

klasyczna

bielizna bawełniana

MXH 134 / HIPSTERS
MVS 012 / VEST

z domieszką
elastanu męska
kolorystyka wygodne
kroje komfortowe
wykończenia

95% cotton, 5% elastane
M, L, XL, XXL

100% cotton rib 1x1
M, L, XL, XXL

40

41

MPP 165 / SLIP
90% modal, 10% elastane
M, L, XL, XXL

MXH 165 / HIPSTERS
90% modal, 10% elastane
M, L, XL, XXL

MPP 017 / SLIIP
95% cotton, 5% elastane
M, L, XL, XXL

MXM 017 / MODERN SHORTS
MVK 017 / VEST
95% cotton, 5% elastane
M, L, XL, XXL

42

95% cotton, 5% elastane
M, L, XL, XXL

43

MHX 018 / HIPSTERS
95% cotton, 5% elastane
M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL

MPP 018 / SLIIP
95% cotton, 5% elastane
M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL

MPP 166 / SLIP
90% modal, 10% elastane
M, L, XL, XXL

MXH 166 / HIPSTERS
MXC 126 / HIPSTERS
100% cotton
M, L, XL, XXL

44

90% modal, 10% elastane
M, L, XL, XXL

45

nowoczesna, stylowa
linia, profilowany krój

komfort
wygoda
energia!
MPP 208 / SLIP
95% cotton, 5% elastane
M, L, XL, XXL

MXH 208 / HIPSTERS
95% cotton, 5% elastane
M, L, XL, XXL

MXH 207 / HIPSTERS
95% cotton, 5% elastane
M, L, XL, XXL
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MPP 207 / SLIP

MPP 209 / SLIP

95% cotton, 5% elastane
M, L, XL, XXL

95% cotton, 5% elastane
M, L, XL, XXL

MHX 209 / HIPSTERS
95% cotton, 5% elastane
M, L, XL, XXL

MXH 410 / HIPSTERS
95% cotton, 5% elastane
M, L, XL, XXL

MPP 410 / SLIP
95% cotton, 5% elastane
M, L, XL, XXL

oryginalne

zestawy bielizny

modny design
MXH 882
HIPSTERS
95% cotton, 5%
elastane
M, L, XL, XXL

48

MPP 882 / SLIPS
95% cotton, 5% elastane
M, L, XL, XXL

49

blue
ocean
design
MHX 884 / HIPSTERS
95% cotton, 5% elastane
M, L, XL, XXL

MPP 884 / SLIPS
95% cotton, 5% elastane
M, L, XL, XXL

MHX 697 / HIPSTERS
MXH 897
HIPSTERS
95% cotton, 5%
elastane
M, L, XL, XXL
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95% cotton, 5% elastane
M, L, XL, XXL

MPP 697 / SLIPS
95% cotton, 5% elastane
M, L, XL, XXL

51

MPP 357
SLIPS
95% cotton knitted
5% elastane
M, L, XL, XXL

MXH 357
HIPSTERS
H
9
95%
cotton knitted,
5% elastane
5
M, L, XL, XXL
M

intensywne kolory

pasy
i miękkie gumy
modne

MPP 336 SLIPS
MHX 336 / HIPSTERS
melange
95% cotton knitted,
5% elastane
M, L, XL, XXL

52

melange
95% cotton knitted,
5% elastane
M, L, XL, XXL

7

53

MHX 361 / HIPSTERS
melange
95% cotton knitted
5% elastane
M, L, XL, XXL

M 361
MPP
SLIPS
S
melange
m
95% cotton knitted
9
5% elastane
5
M, L, XL, XXL
M

intensywne kolory

pasy
i miękkie gumy
modne

54

MHX 356
HIPSTERS

MPP 356 / SLIPS

95% cotton knitted,
9
5% elastane
M, L, XL, XXL

95% cotton knitted
5% elastane
M, L, XL, XXL
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klasyczne slipy
męskie miękka

bawełna komfort

i
wygoda

MPC 407 / SLIPS
100% cotton
M, L, XL, XXL

MPC 407 / SLIPS
100% cotton
M, L, XL, XXL

luźne bokserki

męskie modne

kraty komfort
i wygoda!
MXC 491
BOXER SHORTS
100% cotton woven
M, L, XL, XXL

MPC 407 / SLIPS
100% cotton
M, L, XL, XXL
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57

stripes
design
MPP 353 / SLIPS
melange
95% cotton knitted
5% elastane
M, L, XL, XXL

MPP 353
HIPSTERS
melange
95% cotton knitted
5% elastane
M, L, XL, XXL
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MPP 340 / SLIPS
MXH 340
HIPSTERS

95% cotton knitted
5% elastane
M, L, XL, XXL

95% cotton knitted,
5% elastane
M, L, XL, XXL

58

59

klasyczna
bielizna męska
doskonała

bawełna
naturalny
komfort

drobne nadruki
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MXH 481
HIPSTERS
95% cotton, 5% elastane
M, L, XL, XXL

MXC 481
BOXER SHORTS
100% cotton
M, L, XL, XXL

M 469
MPC
C
CLASSIC SLIPS
MXC 469
BOXER SHORTS
100% cotton
M, L, XL, XXL

MXC 469 14
BOXER SHORTS
100% cotton
3XL, 4XL
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1
100%
cotton
M, L, XL, XXL
M

MPC 481
CLASSIC SLIPS

MPM 469
CLASSIC SLIPS
100% cotton
3XL, 4XL

100% cotton
M, L, XL, XXL

maxi
slip

61

delikatna

i wyjątkowo
trwała
tkanina,lekka
i przewiewna
modna krata

wysoki
komfort

MNS 411 / NIGHT SET
vest: SJ 100% cotton
pants: 100% cotton woven
M, L, XL, XXL

MNS 413
NIGHT SET
vest: SJ 100% cotton
pants: 100% cotton woven
M, L, XL, XXL
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7

63

MNS 366
NIGHT SETT
vest: SJ 100% cotton knitted
d
pants: 100% cotton woven
n
M, L, XL, XXL
L

MNS 364 / NIGHT SET
MPP 362
NIGHT SET

vest: SJ 100% cotton knitted
pants: SJ 100% cotton
M, L, XL, XXL

MPP 389
HIPSTERS
vest: 100% cotton knitted
pants: 100% cotton
M, L, XL, XXL

melange
vest: SJ 100% cotton knitted
pants: SJ 100% cotton
M, L, XL, XXL

64

65

TEEN’S

66

pants

68 - 69

bra

68 - 69

pants

70 - 73

bra

70 - 73

wyjątkowe biustonosze
i figi dla nastolatek
(usztywniony TBC i miękki
TBS). subtelne
kokardki, delikatne koronki
miękkie wykończenia.

TBS 024 / SOFT BRA
95% cotton, 5% elastane
65AA, 70AA, 70BB, 75AA

TBS 127 / SOFT BRA
95% cotton, 5% elastane
65AA, 70AA, 70BB, 75AA

TBC 127 / CLASSIC PADDED BRA
95% cotton, 5% elastane
65AA, 70AA, 70BB, 75AA, 75BB

TBC 122 / CLASSIC PADDED BRA
TPR 024 / BIKINI
95% cotton, 5% elastane
140-146, 146-152, 152,158

84% nylon, 16% elastane
65AA, 65BB, 70AA, 70BB, 75AA, 75BB, 80AA, 80BB

TBC 024 / CLASSIC PADDED BRA
95% cotton, 5% elastane
65AA, 65BB, 70AA, 70BB, 75AA, 75BB, 80AA, 80BB

68

69

TBC 854 / CLASSIC PADDED BRA
95% cotton, 5% elastane
6
65AA, 70AA, 75AA, 70BB, 75BB

TPR 854 / BIKINI
95% cotton, 5% elastane
140-146, 146-152, 152-158

soczysktei dkrooblonrye

trend
y

modne nadru

kwiaty kolorowe.
paski i kropki

komfort maowdaai!

fun
TBM 505 / MOULDED BRA

TBC 872 / CLASSIC PADDED BRA
95% cotton, 5% elastane
65AA, 70AA, 75AA, 70BB, 75BB

TPR 872 / BIKINI
95% cotton, 5% elastane
140-146, 146-152, 152-158
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zab

colour

95% cotton, 5% elastane
65AA, 70AA, 75AA, 70BB, 75BB

TPR 505 A4 / BIKINI
95% cotton, 5% elastane
140-146, 146-152, 152-158
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TBS 540 / SOFT BRA

TBC 540 / CLASSIC PADDED BRA

95% cotton, 5% elastane
65AA, 70AA, 75AA, 70BB

95% cotton, 5% elastane
65AA, 70AA, 75AA, 70BB, 75BB

TPR 540 / BIKINI
95% cotton, 5% elastane
140-146, 146-152, 152-158

TBC 849 / CLASSIC PADDED BRA
95% cotton, 5% elastane
65AA, 70AA, 75AA, 70BB, 75BB

TTBC 890 / CLASSIC PADDED BRA

TBC 645 / CLASSIC PADDED BRA

95% cotton, 5% elastane
65AA, 70AA, 75AA, 70BB, 75BB

95% cotton, 5% elastane
65AA, 70AA, 75AA, 70BB, 75BB

TPR 849 / BIKINI
95% cotton, 5% elastane
140-146, 146-152, 152-158
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TPR 890 / BIKINI

TPR 645 / BIKINI

95% cotton, 5% elastane
140-146, 146-152, 152-158

95% cotton, 5% elastane
140-146, 146-152, 152-158

BOY’S
&
GIRL’S

74

76 - 77
82 - 83
78 - 83

GPN 738 / MINI BIKINI
97% cotton, 3% elastane
116-122, 122-128, 128-134, 134-140
4 140

GPN 735 / MINI BIKINI
97% cotton, 3% elastane
116-122, 122-128, 128-134, 134-140

GPN 079 / MINI BIKINI
97% cotton, 3% elastane
116
116-122, 122-128, 128-134, 134-140

GPN 597 / MINI BIKINI
97% cotton, 3% elastane
116-122, 122-128, 128-134, 134-140

76

GPN 746 / MINI BIKINI
97% cotton, 3% elastane
116-122, 122-128, 128-134, 134-140

77

boy

COLOR
kolorowe slipki i bokserki
chłopięce Wyjątkowo miękkie

i wesołe nadruki wygodne
kroje
BXH 858 / HIPSTERS
95% cotton, 5% elastane
116-122, 122-128, 128-134, 134-140

BPC 858 / SLIP
BPC 859 / SLIP
100% cotton
116-122, 122-128, 128-134, 134-140
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100% cotton
116-122, 122-128, 128-134, 134-140
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BPC 860 / SLIP
100% cotton
116-122, 122-128, 128-134, 134-140

BXC 860 / BOXER SHORTS
100% cotton
116-122, 122-128, 128-134, 134-140

BPC 879 / SLIP
100% cotton
116-122, 122-128, 128-134, 134-140
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81

&
GVW 108 VEST

GVS 109
VEST
100% cotton
116-122, 122-128,
128-134, 134-140

GBT 108 VEST

100% cotton
116-122, 122-128,
128-134, 134-140

97% cotton 3% elastane
116-122, 122-128,
128-134,, 134-140

BVS 140
VEST
100% combed cotton
116-122, 122-128,
128-134, 134-140

BPC 140
SLIP
GPC 109 / BIKINI
100% cotton
116-122, 122-128,
128-134, 134-140
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100% combed cotton
116-122, 122-128,
128-134, 134-140

GPC 108
BIKINI
100% cotton
116-122, 122-128,
128-134, 134-140
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KEY COTTON
•
•
•
•

100% naturalnego włókna bawełny
Dzianina doskonała dla alergików - nie uczula
Posiada doskonałe właściwości oddychające i cieplno-izolacyjne
Doskonale absorbuje wilgoć i pot - wysoki komfort higieniczny

• 100% naturalnego włókna bawełny - tkanina
• Delikatna i wyjątkowo trwała - nie odkształca się
• Lekka i przewiewna - zapewnia wysoki komfort podczas noszenia

KEY’S FABRIC TYPE

FABRIC CONSTRUCTION

WEIGHT

PURE COTTON

• 100% S/J COTTON
• 100% COMBED COTTON
• 100% COTTON INSIDE

140-165 G/M2
SEASONALLY FOR
PYJAMAS: 170 G/M2

BRUSHED

COLLECTION

COLLECTION

• LADIES’ COLLECTION
• MEN’S COLLECTION

• LADIES’ COLLECTION
• MEN’S COLLECTION

• BOY’S COLLECTION

KEY’S FABRIC TYPE

FABRIC CONSTRUCTION

WEIGHT

COTTON TEXTILE

• 100% COTTON WOVEN

65-100 G/M2

• Naturalna bawełna 100% o strukturze prążka
• Posiada doskonałe właściwości oddychające, zapewniając wysoki komfort higieniczny
• Doskonale sprężysta - zachowuje pierwotny kształt produktu i łatwo dopasowuje się do ciała

COLLECTION
• MEN’S COLLECTION

•
•
•
•

Naturalna dzianina bawełniana w paski
Efektowe dziane paski zapewniają wyjątkową trwałość kolorów i miękkość dzianiny
Posiada najlepsze właściwości oddychające i antyalergiczne
Doskonale absorbuje wilgoć i pot - wysoki komfort higieniczny

COLLECTION
• LADIES’ COLLECTION
• MEN’S COLLECTION

KEY’S FABRIC TYPE

FABRIC CONSTRUCTION

WEIGHT

KEY’S FABRIC TYPE

FABRIC CONSTRUCTION

WEIGHT

RIBBED COTTON

• 100% COTTON RIB 1X1

180 G/M2

COTTON KNITTED

• 100% S/J COTTON KNITTED
• 95% S/J COTTON KNITTED,

145-165 G/M2

5% ELASTANE

• Bawełna z domieszką elastanu - jest sprężysta i miękka
• Dodatek elastanu zapewnia lepsze dopasowanie do sylwetki oraz zachownie formy
po wielokrotnym praniu - mniej się gniecie
• Posiada właściwości antyalergiczne

COLLECTION
• LADIES’ COLLECTION
• MEN’S COLLECTION

KEY’S FABRIC TYPE

FABRIC CONSTRUCTION

WEIGHT

SOFT COTTON

• 97% S/J COTTON, 3% ELASTANE
• 95% S/J COTTON, 5% ELASTANE
• 67% S/J COTTON,

165-200 G/M2

28% POLYESTER, 5% ELASTANE

84

• TEEN’S COLLECTION
• GIRLS’ COLLECTION
• BOY’S COLLECTION

naturalna dzianina

bawełniana

o uniwersalnym
splocie dżersejowym.
ekologiczna zdrowa,
przyjazna
i miła dla skóry
przewiewna i
oddychająca.
doskonale chłonie wilgoć
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SILKY TOUCH
•
•
•
•

Dzianina z włókna pochodzenia roślinnego - celulozy
Jej włókna są szczególnie wytrzymałe i posiadają charakterystyczny połysk
Wyjątkowo miękka i przyjemna w noszeniu
Posiada właściwości higieniczne i antyseptyczne

COLLECTION
• LADIES’ COLLECTION

•
•
•
•

Dzianina z włókna pochodzenia roślinnego - celulozy
Doskonała miękkość i sprężystość do 30% wyższa niż bawełny
Posiada doskonałe właściwości oddychające
Charakteryzuje ją wysoka trwałość i delikatny połysk

COLLECTION

KEY’S FABRIC TYPE

FABRIC CONSTRUCTION

WEIGHT

KEY’S FABRIC TYPE

FABRIC CONSTRUCTION

WEIGHT

VISCOSE SILKY TOUCH

• 100% VISCOSE
• 95% VISCOSE, 5% ELASTANE

135-180 G/M2

MODAL TOUCH

• 48% MODAL, 48% COTTON,
4% ELESTANE

180-195 G/M2

• LADIES’ COLLECTION
• MEN’S COLLECTION

• 90% MODAL, 10% ELESTANE
• 93% MODAL, 7% ELESTANE

• Szlachetna dzianina pochodzenia roślinnego
• Delikatna i przewiewna
• Lekka jak mgiełka

COLLECTION
• LADIES’ COLLECTION

KEY’S FABRIC TYPE

FABRIC CONSTRUCTION

VISCOSE SUMMER

• 100% VISCOSE

•
•
•
•

Naturalne włókno bambusowe
Posiada doskonałe właściwości antybakteryjne i antyalergiczne
Wysoki stopień właściwości oddychających zapewnia przyjemne uczucie chłodu w lecie
Super lekka i sprężysta - zapewnia wyjątkową trwałość i wysoki komfort noszenia

COLLECTION
• LADIES’ COLLECTION

WEIGHT
120 G/M2

• Szlachetna tkanina pochodzenia roślinnego
• Wyjątkowo miękka i gładka
• Jedwabista w dotyku

KEY’S FABRIC TYPE

FABRIC CONSTRUCTION

WEIGHT

BAMBOO

• 95% BAMBOO 5% ELASTANE

160 G/M2

COLLECTION
• LADIES’ COLLECTION

KEY’S FABRIC TYPE

FABRIC CONSTRUCTION

VISCOSE TEXTILE

• 100% VISCOSE WOVEN

WEIGHT
85-140 G/M2

szlachetna
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i elegancka
dzianina
pochodzenia
roślinnego
o delikatnym połysku
doskonale miękka
i sprężysta
wyjątkowo przewiewna
i oddychająca.
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PACKING SYSTEM 2014
LADIES

3
1

KEY
box

ladies’

vest

ladies’

homewear

ladies’

night&day

ladies’

pants

FUNKCJONALNE

2

I NOWOCZESNE

OPAKOWANIA

4

4

5

6

5

4
7

88

6

4

6

1

symbol produktu

2

kod kreskowy

3

funkcjonalny wieszak

4

grupa wzornicza

5

rozmiar produktu

6

liczba sztuk w opakowaniu

7

tabela rozmiarów

Nowoczesny wizual
opakowania określa grupę
stylistyczną ( Sport , classic itd.)
Forma opakowania pozwala
na wielofunkcyjną ekspozycję
asortymentu (daje możliwość
powieszenia lub postawienia
pudełka)

ladies’

dressing gown
own

Standaryzacja wielkości
pudełka pozwala na
zbudowanie spójnej ekspozycji
oferty Key
89

PACKING SYSTEM 2014
MEN

TEEN

men’s vest

teen’s pants

teen’s bra

BOY&GIRL
men’s night&day
girl’s pants

boy’s pants
boys

giirl’s ve
vest
st

boy’s vest

men’s pants
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PROMOTIONAL MERCHANDISE 2014

MATERIAŁY
promocyjne

1
60 cm

60 cm

14,7 cm

cm

55 cm

60

8

1

Flaga

2

Ekspozer

3

Wobbler

4

Torba key mała

5

Torba key duża

3
11 cm

11 cm

11 cm

35 cm

5

4

190 cm

28 cm

45 cm

2

60 cm

34 cm

6

34 cm

Jeden z najskuteczniejszych
środków reklamy zewnętrznej (targi,
festyny), ale także wewnętrznej np. w
sklepach czy na halach targowych.
Regał tekturowy do samodzielnego
złożenia. Ne ma elementów do
sklejenia. Doskonały do ekspozycji
towaru (lada, witryna sklepowa)
Wobblery do mocowania na półkach
sklepowych, dzięki sprężystej
budowie są elementem ruchomym,
przykuwającym wzrok klienta.
Torba reklamowa mała, wykonana
z delikatnej folii. Doskonała na
niewielkie zakupy lub podarunek.
Torba reklamowa duża, wykonana

z delikatnej folii, spełnia swoje
zadanie lepiej nież inne gadżety
reklamowe.

7
6

Logo PCV
Prosty i niedrogi sposób na
reklamę. Reklamę w tej formie
można z powodzeniem montować
na ogrodzeniach, elewacjach
budynków, jako szyldy, itd.

30 cm

20 cm

Logo samoprzylepne

8

Stand

18 cm

50 cm

92

7

Naklejki samoprzylepne key nadają
się do naklejenia na płaskich
powierzchniach takich jak szkło,
karoseria samochodu, ściana itp.

Wolnostojący stand typu
“łezka”, doskonały do ekspozycji
produktów firmy.
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LVK 939
Vest
70 cm
60 cm

LVW 010 2
VEST

60 cm

LVS 317, 373
VEST

94

• figi o niskim kroju i wąskim boku
• w pełni zakrywają pośladki
• polecane dla szczupłych sylwetek - pod spodnie typu
biodrówki lub dla kobiet w ciąży ( pod brzuszek)

SOFT COTTON:

• figi o obniżonej talii i szczególnie wąskim boku
• zmysłowo eksponujące linię bioder
• model idealny do noszenia w sezonie letnim

SOFT COTTON:

• stringi o niskim kroju i wąskim boku
• całkowicie odsłaniaja pośladki
• idealne pod obcisłą odzież

SOFT COTTON:

60 cm

LNS 044
NIGHT SET

cotton 95%, elastane 5%, 160g/m2.
Bawełna z domieszką elastanu - jest sprężysta i miękka. Dodatek
elastanu zapewnia lepsze dopasowanie do sylwetki oraz
zachowanie formy po wielokrotnym praniu - mniej się gniecie.
Posiada właściwości antyalergiczne.

SOFT COTTON:

• koszulka bawełniana z domieszką elastanu o cechach bielizny
korygującej
• dodatkowa warstwa wewnętrzna z delikatnego i elastycznego
meshu
• Doskonale modeluje i optycznie wyszczupla kobiecą talię

SOFT COTTON:

•
•
•
•

COTTON KNITTED:

LND 332
NIGHT DRESS
85 cm

cotton 95%, elastane 5%, 160g/m2.
Bawełna z domieszką elastanu - jest sprężysta i miękka. Dodatek
elastanu zapewnia lepsze dopasowanie do sylwetki oraz
zachowanie formy po wielokrotnym praniu - mniej się gniecie.
Posiada właściwości antyalergiczne.

LNS 332
NIGHT SET

VISCOSE SILKY TOUCH:

wiskozowa koszulka z krótkim finezyjnym rękawem
kobiecy dekolt w kształcie łódki
lekko dopasowany i wygodny fason
atrakcyjny nadruk na przodzie koszulki

• dwuczęściowa piżamka letnia wykonana z dwóch rodzajów
100%bawełny: dzianiny i tkaniny
• koszulka na wąskim ramiączku o lekko dopasowanym fasonie
z dekoltem w kształcie litery v
• krótkie sp odenki z przewiewnej tkaniny bawełnianej 100% z
bocznymi kieszeniami
• całość wygodna i bardzo kobieca

• dwuczęściowa piżama letnia wykonana z dwóch rodzajów
100% bawełny: dzianiny i tkaniny
• lekko rozkloszowana koszulka na szerokim ramiączku z
półokrągłym dekoltem
• krótkie spodenki z przewiewnej tkaniny bawełnianej 100% z
bocznymi kieszeniami
• lekka letnia kolorystyka

• letnia koszula nocna na szerokim ramiączku z półokrągłym dekoltem
komfortowy luźny krój w kształcie litery a
• modny lekko wydłużony i zaokrąglony tył
• orginalny morski motyw nadrukowany na dzianych paskach

• dwuczęściowa piżama letnia z doskonałej bawełny
• koszulka z dekoltem w kształcie łódki i ciekawe wykończonymi
rękawmi
• orginalny morski motyw nadrukowany na dzianych paskach
• wygodne spodnie o długości 3/4 z szerokim wywijanym
pasem, zakończone miękkim , dzianinowym ściągaczem

LND 951
NIGHT DRESS

cotton 95%, elastane 5%, 160g/m2.
Bawełna z domieszką elastanu - jest sprężysta i miękka.
Dodatek elastanu zapewnia lepsze dopasowanie do sylwetki
oraz zachowanie formy po wielokrotnym praniu - mniej się
gniecie. Posiada właściwości antyalergiczne.

LNS 951
NIGHT SET

95% viscose, 5% elastane, 135 g/m2
Dzianina z włókna pochodzenia roślinnego - celulozy. Jej włókna
są szczególnie wytrzymałe i posiadają charakterystyczny połysk.
Wyjątkowo miękka i przyjemna w noszeniu. Posiada właściwości
higieniczne i antyseptyczne.

95% viscose, 5% elastane, 150 g/m2
Dzianina z włókna pochodzenia roślinnego - celulozy. Jej włókna
są szczególnie wytrzymałe i posiadają charakterystyczny połysk.
Wyjątkowo miękka i przyjemna w noszeniu. Posiada właściwości
higieniczne i antyseptyczne.

COTTON JERSEY & TEXTILE:
VEST: 95% cotton, 5% elastane 145 g/m2
Bawełna z domieszką elastanu - jest sprężysta i miękka.
Dodatek elastanu zapewnia lepsze dopasowanie do sylwetki
oraz zachownie formy po wielokrotnym praniu - mniej się gniecie.
Posiada właściwości antyalergiczne.
PANTS: 100% cotton woven, 85 g/m2 (40*40/110*70)
100% naturalnego włókna bawełny. Delikatna i wyjątkowo trwała
- nie odkształca się. Lekka i przewiewna - zapewnia wysoki
komfort podczas noszenia.
COTTON JERSEY & TEXTILE:
VEST: 95% cotton, 5% elastane, 100 g/m2
Bawełna z domieszką elastanu - jest sprężysta i miękka.
Dodatek elastanu zapewnia lepsze dopasowanie do sylwetki
oraz zachownie formy po wielokrotnym praniu - mniej się gniecie.
Posiada właściwości antyalergiczne.
PANTS: 100% cotton woven, 85 g/m2 (40*40/110*70)
100% naturalnego włókna bawełny. Delikatna i wyjątkowo trwała
- nie odkształca się. Lekka i przewiewna - zapewnia wysoki
komfort podczas noszenia.
COTTON KNITTED
100% cotton knitted, 145 g/m2
Naturalna dzianina bawełniana w paski. Efektowe dziane paski
zapweniają wyjątkową trwałość kolorów i miękkość dzianiny.
Posiada najlepsze właściwości oddychające i antyalergiczne.
Doskonale absorbuje wilgoć i pot - wysoki komfort higieniczny.

COTTON KNITTED
VEST: 100% cotton knitted, 145 g/m2
Naturalna dzianina bawełniana w paski. Efektowe dziane paski
zapweniają wyjątkową trwałość kolorów i miękkość dzianiny.
Posiada najlepsze właściwości oddychające i antyalergiczne.
Doskonale absorbuje wilgoć i pot - wysoki komfort higieniczny.
PANTS: 95% cotton, 5% elastane, 165 g/m2
Bawełna z domieszką elastanu - jest sprężysta i miękka.
Dodatek elastanu zapewnia lepsze dopasowanie do sylwetki
oraz zachownie formy po wielokrotnym praniu - mniej się gniecie.
Posiada właściwości antyalergiczne.

77 cm

cotton 95%, elastane 5%, 160g/m2.
Bawełna z domieszką elastanu - jest sprężysta i miękka. Dodatek
elastanu zapewnia lepsze dopasowanie do sylwetki oraz
zachowanie formy po wielokrotnym praniu - mniej się gniecie.
Posiada właściwości antyalergiczne.

cotton 95%, elastane 5%, 145-165 g/m2.
Naturalna dzianina bawełniana w paski. Efektowe dziane paski
zapewniają wyjątkową trwałość kolorów i miękkość dzianiny.
Posiada najlepsze właściwości oddychające i antyalergiczne.
Doskonale absorbuje wilgoć i pot - wysoki komfort higieniczny

•
•
•
•

33 cm

cotton 95%, elastane 5%, 160g/m2.
Bawełna z domieszką elastanu - jest sprężysta i miękka. Dodatek
elastanu zapewnia lepsze dopasowanie do sylwetki oraz
zachowanie formy po wielokrotnym praniu - mniej się gniecie.
Posiada właściwości antyalergiczne.

• klasyczna koszulka biliźniana na wąskich ramiączkach
funkcjonalne regulowane ramiączka
• fason odkrywający część pleców
krój dopasowany do sylwetki

koszulka na szerokich ramiączkach
dekolt w kształcie litery V
krój dopasowany do sylwetki
drobne paski dziane - doskonała propozycja do dżinsów

29 cm

cotton 95%, elastane 5%, 160g/m2.
Bawełna z domieszką elastanu - jest sprężysta i miękka. Dodatek
elastanu zapewnia lepsze dopasowanie do sylwetki oraz
zachowanie formy po wielokrotnym praniu - mniej się gniecie.
Posiada właściwości antyalergiczne.

64 cm

SOFT COTTON:

LNS 049
NIGHT SET

64 cm

• figi o niskim kroju i szerokim boku - zbliżone do kroju szortów
• zapewniają idealne okrycie linii bioder
• szczególnie korzystne do spodni typu biodrówki

cotton 95%, elastane 5%, 160g/m2.
Bawełna z domieszką elastanu - jest sprężysta i miękka. Dodatek
elastanu zapewnia lepsze dopasowanie do sylwetki oraz
zachowanie formy po wielokrotnym praniu - mniej się gniecie.
Posiada właściwości antyalergiczne.

90 cm

LV

60 cm

LVW 010
VEST

SOFT COTTON:

62 cm

LPW
STRING

1,5 cm

LPI
MINI BIKINI

4,5 cm

LPR
BIKINI

3 cm

9 cm

LPP
HIP BIKINI

• figi o wysokim kroju
• wysoka linia pasa - zakrywa brzuch i pośladki
• krój polecany dla kobiet o pełniejszej figurze

VISCOSE SILKY TOUCH:

• komfortowa letnia koszula nocna o luźnym króju w kształcie
litery A
• półokrągły dekolt z efektownym rozcięciem ozdobionym
guzikami oraz profilowane rękawy bez cięć
• dekoracyjny motyw nadrukowany na przodzie koszulki

SOFT COTTON:

• dwuczęściowa piżama letnia o luźnym i komfortowym króju
• koszulka z półokrągłym dekoltem z efektownym rozcięciem
ozdobionym guzikami oraz profilowane rękawy bez cięć
• dekoracyjny motyw nadrukowany na przodzie koszulki
• wygodne krótkie spodnie z etnicznym nadrukiem, wykończone
delitatną gumką w pasie

SOFT COTTON:

cotton 95%, elastane 5%, 145g/m2.
Bawełna z domieszką elastanu - jest sprężysta i miękka.
Dodatek elastanu zapewnia lepsze dopasowanie do sylwetki
oraz zachownie formy po wielokrotnym praniu - mniej się gniecie.
Posiada właściwości antyalergiczne.

cotton 95%, elastane 5%, 145g/m2.
Bawełna z domieszką elastanu - jest sprężysta i miękka.
Dodatek elastanu zapewnia lepsze dopasowanie do sylwetki
oraz zachownie formy po wielokrotnym praniu - mniej się gniecie.
Posiada właściwości antyalergiczne.

35 cm

LPC 010
CLASSIC BIKINI

9 cm

LP

LADIES’

• koszulka z DZIANINY WISKOZOWEJ Z ELASTANEM
• krótkie rękawki o profilowanym modnym kroju bez cięć,
półokrągły efektowny dekolt
• luźny , swobodny krój - doskonały jako odzież wierzchnia
• AUTORSKI NADRUK NA PRZODZIE KOSZULKI

LN

LVK 938
Vest

64 cm

SHAPES SS 2014

95

• koszula nocna w stylu letniej sukienki z lekkiej dzianiny
wiskozowej
• zmysłowy głęboki dekold, wygodne odcięcie pod biustem
• wąskie ramiączka z funkcjonalną regulacją
• efektowny nadruk kwiatowy

VISCOSE SILKY TOUCH:

•
•
•
•

VISCOSE SILKY TOUCH:

31 cm

62 cm

LNS 590
NIGHT SET

LG

100 cm

LGD 951
DRESSING GOWN

84 cm

LGD 590
DRESSING GOWN

96

LHV 157 2
VEST

• gładka koszulka typu homewear na szerokim ramiączku z
głębokim dekoltem w kształcie litery v, efektowną plisą i
modnym wiązanym dołem koszulki
• wykonane z lekkiej wiskozy z elastanem
• wygodny, lekko dopasowany krój - doskonały jako odzież
wierzchnia

VISCOSE SILKY TOUCH:

• luźna koszulka typu homewear z kapturem
• rękaw o dlugości 3/4, modne wykończenie dołu koszulki z
ruchomą taśmą
• wykonane z miękko układającej się dzianiny wiskozowej z
elastanem
• w sportowym stylu - doskonała jako odzież wierzchnia

VISCOSE SILKY TOUCH:

• dwuczęściowa piżama letnia o luźnym kroju z miękko
układającej się wiskozy
• gładka koszulka z raglanowymi rękawkami
• okrągły dekolt z efektownym marszczeniem na przodzie
• krótkie spodnie wykonane z delikatnej tkaniny wiskozowej w
drobną jodełkę z dekoracyjnym nadrukiem
• spodnie z ozdobnym gusetem z guziczkami, wykończone
delitatną gumką w pasie i nogach

VISCOSE SILKY TOUCH:

•
•
•
•

VISCOSE SILKY TOUCH:

VEST: 95% viscose, 5% elastane, 150 g/m2
Dzianina z włókna pochodzenia roślinnego - celulozy. Jej włókna
są szczególnie wytrzymałe i posiadają charakterystyczny połysk.
Wyjątkowo miękka i przyjemna w noszeniu. Posiada właściwości
higieniczne i antyseptyczne.

•
•
•
•

VISCOSE SILKY TOUCH:

LHQ 158
VEST
62 cm

LHT 158
PANTS

dopasowane długie spodnie typu homewear
wykonane z miękkiej dzianiny wiskozowej z elastanem
wykończone szerokim pasem dzianinowym i mankietami
w sportowym stylu - doskonała jako odzież wierzchnia

100% viscose,100 g/m2
Szlachetna dzianina pochodzenia roślinnego. Delikatna i
przewiewna. Lekka jak mgiełka.

LH

66 cm

VISCOSE SILKY TOUCH:

95% viscose, 5% elastane, 150 g/m2
Dzianina z włókna pochodzenia roślinnego - celulozy. Jej włókna
są szczególnie wytrzymałe i posiadają charakterystyczny połysk.
Wyjątkowo miękka i przyjemna w noszeniu. Posiada właściwości
higieniczne i antyseptyczne.

VISCOSE SILKY TOUCH:

• krótki letni szlafrok z tkaniny wiskozowej w drobną jodełkę z
dekoracyjnym nadrukiem
• wygodny, lekko rozkloszowany fason z efektownymi krótkimi
rękawami
• modny wydłużony i zaokrąglony tył
• na lini talii ruchomy pasek
• delitatnie otula w letnie wieczory i poranki

• legginsy o długości 3/4
• wykonane z lekkiej dzianiny wiskozowej z dodatkiem elastanu
• wykończone delikatną gumką w pasie

95% viscose, 5% elastane, 150 g/m2
Dzianina z włókna pochodzenia roślinnego - celulozy. Jej włókna
są szczególnie wytrzymałe i posiadają charakterystyczny połysk.
Wyjątkowo miękka i przyjemna w noszeniu. Posiada właściwości
higieniczne i antyseptyczne.

• dwuczęściowa piżama letnia o swobodnym kroju z miękko
układającej się wiskozy
• luźna koszulka z dekoltem w kształcie litery v, ozdobionym
miękką koronką
• oryginalny letni motyw nadrukowany na przodzie koszulki
• krótkie spodnie w dziane paski z bocznymi kieszeniami,
wykończone delitatną gumką w pasie

krótki letni szlafrok z miękko układającej się dzianiny wiskozowej
wygodny, delikatnie dopasowany krój z długimi rękawami
na lini talii ruchomy pasek
dekoracyjny motyw nadrukowany na plecach

LHL 157
LEGGINS

64 cm

dwuczęściowa piżama letnia z lekkiej dzianiny wiskozowej
luźna koszulka z dekoltem w kształcie litery v i mini rękawkami
stylizowany motyw nadrukowany na przodzie koszulki
wygodne krótkie spodnie z efektownym nadrukiem
kwiatowym, wykończone delitatną gumką w pasie i
szyfonową wstążką

VISCOSE SUMMER:

95% viscose, 5% elastane, 150 g/m2
Dzianina z włókna pochodzenia roślinnego - celulozy. Jej włókna
są szczególnie wytrzymałe i posiadają charakterystyczny połysk.
Wyjątkowo miękka i przyjemna w noszeniu. Posiada właściwości
higieniczne i antyseptyczne.

95% viscose, 5% elastane, 150 g/m2
Dzianina z włókna pochodzenia roślinnego - celulozy. Jej włókna
są szczególnie wytrzymałe i posiadają charakterystyczny połysk.
Wyjątkowo miękka i przyjemna w noszeniu. Posiada właściwości
higieniczne i antyseptyczne.

95% viscose, 5% elastane, 150 g/m2
Dzianina z włókna pochodzenia roślinnego - celulozy. Jej włókna
są szczególnie wytrzymałe i posiadają charakterystyczny połysk.
Wyjątkowo miękka i przyjemna w noszeniu. Posiada właściwości
higieniczne i antyseptyczne.

95% viscose, 5% elastane, 135 g/m2
Dzianina z włókna pochodzenia roślinnego - celulozy. Jej włókna
są szczególnie wytrzymałe i posiadają charakterystyczny połysk.
Wyjątkowo miękka i przyjemna w noszeniu. Posiada właściwości
higieniczne i antyseptyczne.

PANTS: 95% viscose knitted, 5% elastan, 140 g/m2

LHD 373
HOMEWEAR

VEST: 95% viscose, 5% elastane, 150 g/m2
Dzianina z włókna pochodzenia roślinnego - celulozy. Jej włókna
są szczególnie wytrzymałe i posiadają charakterystyczny połysk.
Wyjątkowo miękka i przyjemna w noszeniu. Posiada właściwości
higieniczne i antyseptyczne.

90 cm

62 cm
31 cm

LNS 810
NIGHT SET

95% viscose, 5% elastane, 150 g/m2
Dzianina z włókna pochodzenia roślinnego - celulozy. Jej włókna
są szczególnie wytrzymałe i posiadają charakterystyczny połysk.
Wyjątkowo miękka i przyjemna w noszeniu. Posiada właściwości
higieniczne i antyseptyczne.

• koszulka typu homewear z krótkim, komfortowym raglanowym
rękawem, dekolt w kształcie łódki
• modny wydłużony i zaokrąglony tył
• wykonane z niezwykle lekkiej i przewiewnej wiskozy 100%
• luźny i wygodny krój - doskonały jako odzież wierzchnia

LHK 157 2
Vest

64 cm

VISCOSE SILKY TOUCH:

wiskozowa koszulka z krótkim finezyjnym rękawem
kobiecy dekolt w kształcie łódki
lekko dopasowany i wygodny fason
atrakcyjny nadruk na przodzie koszulki

31 cm

62 cm

LNS 500
NIGHT SET

•
•
•
•

95% viscose, 5% elastane, 160 g/m2
Naturalne włókno bambusowe. Posiada doskonałe właściwości
antybakteryjne i antyalergiczne. Wysoki stopień właściwości
oddychających zapewnia przyjemne uczucie chłodu w lecie.
Super lekka i sprężysta dzianina - zapewnia wyjątkową trwałość i
wysoki komfort noszenia.

• komfortowa letnia sukienka typu homewear o lekko
dopasowanym króju
• szerokie ramiączko z głębokim dekoltem w kształcie litery v
• wykonane z miękkiej dzianej wiskozy z elastanem
• efektowne - skośne łączenie dzianych pasków

VISCOSE KNITTED
95% viscose knitted, 5% elastane, 150 g/m2
Naturalna dzianina bawełniana w paski. Efektowe dziane paski
zapweniają wyjątkową trwałość kolorów i miękkość dzianiny.
Posiada najlepsze właściwości oddychające i antyalergiczne.
Doskonale absorbuje wilgoć i pot - wysoki komfort higieniczny.

VISCOSE TEXTILE:
PANTS: 100% viscose woven, 140 g/m2
Szlachetna tkanina pochodzenia roślinnego. Wyjątkowo miękka i
gładka. Jedwabista w dotyku

LHS 373
HOMEWEAR
62 cm

82 cm

LND 500
NIGHT DRESS

BAMBOO:

95% viscose, 5% elastane, 180 g/m2
Dzianina z włókna pochodzenia roślinnego - celulozy. Jej włókna
są szczególnie wytrzymałe i posiadają charakterystyczny połysk.
Wyjątkowo miękka i przyjemna w noszeniu. Posiada właściwości
higieniczne i antyseptyczne.

75 cm

90 cm

LND 604
NIGHT DRESS

• dwuczęściowa piżama letnia z super delikatnej dzianiny
bambusowej
• koszulka z półokrągłym dekoltem i ciekawe wykończonymi
rękawmi
• fantazyjny motyw nadrukowany na przodzie koszulki
• wygodne krótkie spodnie z subtelnym nadrukiem,
wykończone delitatną gumką w pasie i szyfonową wstążką

• dwuczęściowa komplet typu homewear z miękko układającej się
dzianej wiskozy w pasy
• luźna koszulka z dekoltem w kształcie łódki oraz profilowane
rękawy bez cięć
• wygodne spodnie o długości 3/4 z szerokim dzianinowym
pasem oraz mankietami i drapowaniem na zakończeniu
nogawek

100% viscose woven, 140 g/m2
Szlachetna tkanina pochodzenia roślinnego. Wyjątkowo miękka i
gładka. Jedwabista w dotyku

LHK 509
HOMEWEAR

VISCOSE KNITTED
VEST: 95% viscose knitted, 5% elastane, 150 g/m2
Naturalna dzianina bawełniana w paski. Efektowe dziane paski
zapweniają wyjątkową trwałość kolorów i miękkość dzianiny.
Posiada najlepsze właściwości oddychające i antyalergiczne.
Doskonale absorbuje wilgoć i pot - wysoki komfort higieniczny.
PANTS: 95% viscose, 5% elastane, 150 g/m2
Dzianina z włókna pochodzenia roślinnego - celulozy. Jej włókna
są szczególnie wytrzymałe i posiadają charakterystyczny połysk.
Wyjątkowo miękka i przyjemna w noszeniu. Posiada właściwości
higieniczne i antyseptyczne.

VISCOSE TEXTILE:

75 cm

35 cm

LNS 583
NIGHT SET

62 cm

SHAPES SS 2014

• luźna koszulka typu homewear z krótkimi profilowanymi
rękawami bez cięć
• drapowane kieszenie, funkcjonalne wykończenie dołu koszulki z
ruchomą taśmą
• wykonane z miękko układającej się dzianiny wiskozowej z
elastanem
• w sportowym stylu - doskonała jako odzież wierzchnia

VISCOSE SILKY TOUCH:
95% viscose, 5% elastane, 150 g/m2
Dzianina z włókna pochodzenia roślinnego - celulozy. Jej włókna
są szczególnie wytrzymałe i posiadają charakterystyczny połysk.
Wyjątkowo miękka i przyjemna w noszeniu. Posiada właściwości
higieniczne i antyseptyczne.
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95% viscose, 5% elastane, 150 g/m2
Dzianina z włókna pochodzenia roślinnego - celulozy. Jej włókna
są szczególnie wytrzymałe i posiadają charakterystyczny połysk.
Wyjątkowo miękka i przyjemna w noszeniu. Posiada właściwości
higieniczne i antyseptyczne.

• komfortowa letnia sukienka typu homewear wykonana z
niezwykle lekkiej tkaniny wiskozowej
• luźny krój w kształcie litery A, wygodne odcięcie pod biustem
nadające jej niezwykle kobiecy charakter
• dekolt w kształcie łódki z efektownym rozcięciem
• przepiękny nadruk, całość utrzymana w stylistyce japońskiej

VISCOSE TEXTILE:

• dwuczęściowy komplet typu homewear wykonany z dwóch
rodzajów wiskozy: dzianiny i tkaniny
• tkaninowa koszulka o swobodnym kroju w kształcie litery A
oraz dekoltem w kształcie łódki z efektownym rozcięciem
• dzianinowe legginsy o długości 3/4 wykończone delitatną
gumką w pasie
• przepiękny nadruk, całość utrzymana w stylistyce japońskiej

VISCOSE TEXTILE:

• wiskozowa letnia sukienka typu homewear o luźnym kroju

VISCOSE SILKY TOUCH:

• raglanowy krój rękawka ozdobiony koronką, dekolt w kształcie łódki

95% viscose, 5% elastane, 150 g/m2
Dzianina z włókna pochodzenia roślinnego - celulozy. Jej włókna
są szczególnie wytrzymałe i posiadają charakterystyczny połysk.
Wyjątkowo miękka i przyjemna w noszeniu. Posiada właściwości
higieniczne i antyseptyczne.

100% viscose woven, 85 g/m2
Szlachetna tkanina pochodzenia roślinnego. Wyjątkowo miękka i
gładka. Jedwabista w dotyku

VEST: 100% viscose woven, 140 g/m2
Szlachetna tkanina pochodzenia roślinnego. Wyjątkowo miękka i
gładka. Jedwabista w dotyku

MPP
Hip Slip

MPP 165
Hip Slip

MPP 166
Hip Slip

PANTS: 95% viscose, 5% elastane, 150 g/m2

•
•
•
•

klasyczne slipy męskie o wysokiej linii pasa i szerokim boku
w pełni zakrywają biodra
przód profilowany zaszewką lub pionowym cięciem
doskonałe dla tradycyjonalistów

SOFT COTTON:
cotton 95%, elastane 5%, 165g/m2

MP

MPN
HIP MINI SLIP

4 cm

VISCOSE SILKY TOUCH:

MEN`S
Bawełna z domieszką elastanu - jest sprężysta i miękka. Dodatek
elastanu zapewnia lepsze dopasowanie do sylwetki oraz
zachowanie formy po wielokrotnym praniu - mniej się gniecie.
Posiada właściwości antyalergiczne
SOFT COTTON:
7 cm

• komfortowa letnia sukienka typu homewear o luźnym kroju
• półokrągły dekolt z efektownym drapowaniem , wygodne,
profilowane rękawy bez cięć
• na lini talii ruchomy dzianinowy pasek
• kobiecy motyw nadrukowanej koronki

95% viscose, 5% elastane, 150 g/m2
Dzianina z włókna pochodzenia roślinnego - celulozy. Jej włókna
są szczególnie wytrzymałe i posiadają charakterystyczny połysk.
Wyjątkowo miękka i przyjemna w noszeniu. Posiada właściwości
higieniczne i antyseptyczne.

cotton 95%, elastane 5%, 165g/m2
Bawełna z domieszką elastanu - jest sprężysta i miękka. Dodatek
elastanu zapewnia lepsze dopasowanie do sylwetki oraz
zachowanie formy po wielokrotnym praniu - mniej się gniecie.
Posiada właściwości antyalergiczne
• niskie slipy męskie o wąskim boku
• przód profilowany zaszewką lub pionowym cięciem
• dwa warianty wykończenia w pasie: guma zewnętrzna i
wewnętrzna ( w tunelu)
• uniwersalny krój dla każdego typu sylwetki

MODAL TOUCH
modal 90%, elastane 10%, 180g/m2
Dzianina z włókna pochodzenia roślinnego - celulozy. Doskonała
miękkość i sprężystość do 30% wyższa niż bawełny. Posiada
doskonałe właściwości oddychające Charakteryzuje ją wysoka
trwałość i delikatny połysk

24 cm

LHS 949 2
HOMEWEAR

60 cm
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MXH 165
Hipsters
• koszulka typu homewear z krótkim rękawem wykończonym
mankietem
• półokrągły dekolt z efektownym drapowaniem
• prawostronne drapowanie koszulki daje efekt asymetrii
• luźny i wygodny krój - doskonały jako odzież wierzchnia
• modny indyjski motyw

VISCOSE SILKY TOUCH:

• dwuczęściowy letni komplet wykonany z miękko układającej
się dzianiny wiskozowej z elastanem
• luźna koszulka na wąskim ramiączku z dekoltem w kształcie
litery v, wykończona miękką koronką
• długie lejące spodnie z przewiewnej dzianiny, wykończone
delikatną gumką w pasie, funkcjonalne wykończenie dołu z
ruchomą taśmą
• modny indyjski motyw, nasycona kolorystyka - całość
wygodna i bardzo kobieca

VISCOSE SILKY TOUCH:

• dwuczęściowy letni komplet wykonany z miękko układającej
się dzianiny wiskozowej z elastanem
• luźna koszulka na wąskim ramiączku z dekoltem w kształcie
litery v, wykończona miękką koronką
• krótkie spodenki z przewiewnej dzianiny, dołem wykończone
miękką koronką
• modny indyjski motyw, nasycona kolorystyka
- całość wygodna i bardzo kobieca

VISCOSE SILKY TOUCH:

95% viscose, 5% elastane, 175 g/m2
Dzianina z włókna pochodzenia roślinnego - celulozy. Jej włókna
są szczególnie wytrzymałe i posiadają charakterystyczny połysk.
Wyjątkowo miękka i przyjemna w noszeniu. Posiada właściwości
higieniczne i antyseptyczne.

95% viscose, 5% elastane, 175 g/m2
Dzianina z włókna pochodzenia roślinnego - celulozy. Jej włókna
są szczególnie wytrzymałe i posiadają charakterystyczny połysk.
Wyjątkowo miękka i przyjemna w noszeniu. Posiada właściwości
higieniczne i antyseptyczne.

95% viscose, 5% elastane, 175 g/m2
Dzianina z włókna pochodzenia roślinnego - celulozy. Jej włókna
są szczególnie wytrzymałe i posiadają charakterystyczny połysk.
Wyjątkowo miękka i przyjemna w noszeniu. Posiada właściwości
higieniczne i antyseptyczne.

MXH 166
Hipsters

MXH
Hipsters

klasycze slipy męskie o wysokiej linii pasa i szerokim boku
w pełni zakrywają biodra
przód profilowany zaszewką lub pionowym cięciem
doskonałe dla tradycjonalistów

PURE COTTON:
cotton 100%, 145g/m2
100% naturalnego włókna bawełny - dzianina.
Doskonała dla alergików - nie uczula.
Posiada doskonałe właściwości oddychające i cieplno-izolacyjne.
Doskonale absorbuje wilgoć i pot - wysoki komfort higieniczny.

SOFT COTTON:
cotton 95%, elastane 5%, 165g/m2

23 cm

Bawełna z domieszką elastanu - jest sprężysta i miękka. Dodatek
elastanu zapewnia lepsze dopasowanie do sylwetki oraz
zachowanie formy po wielokrotnym praniu - mniej się gniecie.
Posiada właściwości antyalergiczne
• szorty męskie bez wstawki w kroku
• gusset w kroju bez wstawki, komfortowo profiluje męskie
kształty
• przód profilowany zaszewką lub pionowym cięciem
• dwa warianty wykończenia w pasie: guma zewnętrzna i
wewnętrzna (w tunelu)
• krój dopasowany - nogawka niewidoczna pod ubraniem

MXM 017
SHORTS

MX

MXH
Hipsters

95% viscose, 5% elastane, 150 g/m2
Dzianina z włókna pochodzenia roślinnego - celulozy. Jej włókna
są szczególnie wytrzymałe i posiadają charakterystyczny połysk.
Wyjątkowo miękka i przyjemna w noszeniu. Posiada właściwości
higieniczne i antyseptyczne.

23 cm

VISCOSE SILKY TOUCH:

•
•
•
•

23 cm

• dwuczęściowy komplet typu homewear wykonany z lekkiej
dzianiny wiskozowej
• koszulka z obniżoną talią z odcięciem, raglanowy rękaw z
ozdobną koronką, dekolt w kształcie łódki
• dzianinowe legginsy o długości 7/8 wykończone delitatną
gumką w pasie
• subtelny nadruk - kobiecość w stylu retro

23 cm

98,5 cm

LHS 949 1
HOMEWEAR

60 cm

70 cm

LHK 949
VEST

• obniżona talia z odcięciem podszyta gumką, uzupelniona
aksamitnym paskiem nadaje jej niezwykle kobiecy charakter
• subtelny nadruk - kobiecość w stylu retro

MPC
CLASSIC Slip

25 cm

80 cm

LHS 604
HOMEWEAR

70 cm

80 cm

LHD 604
HOMEWEAR

9 cm

73 cm

LHS 598
HOMEWEAR

70 cm

90 cm

LHD 598 1
HOMEWEAR

VISCOSE SILKY TOUCH:

7 cm

90 cm

LHD 071
HOMEWEAR

• dwuczęściowy komplet typu homewear wykonany z lekkiej
wiskozy z elastanem
• koszulka z krótkimi profilowanymi rękawami, funkcjonalne
kieszenie oraz wykończenie dołu z ruchomą taśmą
• wykonane z miękko układającej się dzianiny wiskozowej z
elastanem
• dzianinowe legginsy o długości 3/4 wykończone delitatną
gumką w pasie
• przepiękny nadruk, nasycona kolorystyka

7 cm

73 cm

LHS 509
HOMEWEAR

75 cm

SHAPES SS 2014

MODAL TOUCH
modal 90%, elastane 10%, 180g/m2
Dzianina z włókna pochodzenia roślinnego - celulozy. Doskonała
miękkość i sprężystość do 30% wyższa niż bawełny. Posiada
doskonałe właściwości oddychające Charakteryzuje ją wysoka
trwałość i delikatny połysk

•
•
•
•

szorty męskie z charakterystyczną wstawką w kroku
wstawka zapewnia większą swobodę ruchów
przód profilowany zaszewką lub pionowym cięciem
dwa warianty wykończenia w pasie: guma zewnętrzna i
wewnętrzna (w tunelu)
• krój dopasowany - nogawka niewidoczna pod ubraniem

SOFT COTTON:

• szorty męskie o wyższym stanie, dłuższej nogawce oraz
ze wstawką w kroku, która zapewnia większy komfort
użytkowania
• przód profilowany pionowym cięciem
• wykończenie w pasie: super miękka guma zewnętrzna
• krój dopasowany - nogawka niewidoczna pod ubraniem

SOFT COTTON:

cotton 95%, elastane 5%, 165g/m2
Bawełna z domieszką elastanu - jest sprężysta i miękka. Dodatek
elastanu zapewnia lepsze dopasowanie do sylwetki oraz
zachowanie formy po wielokrotnym praniu - mniej się gniecie.
Posiada właściwości antyalergiczne

cotton 95%, elastane 5%, 165g/m2
Bawełna z domieszką elastanu - jest sprężysta i miękka. Dodatek
elastanu zapewnia lepsze dopasowanie do sylwetki oraz
zachowanie formy po wielokrotnym praniu - mniej się gniecie.
Posiada właściwości antyalergiczne
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• bazowa koszulka męska z krótkim rękawem
• klasyczny półokrągły dekolt
• krój idealnie dopasowuje się do sylwetki
72 cm

100% naturalnego włókna bawełny - tkanina. Delitkatna i
wyjątkowo trwała - nie odkształca się. Lekka i przewiewna zapewnia wysoki komfort podczas noszenia

TBC Classic
Padded Bra

SOFT COTTON:

RIBBED COTTON:
cotton 100%, RIB 1x1,180g/m2.
Naturalna bawełna 100% o strukturze prążka.
Doskonale sprężysta - zachowuje pierwotny kształt produktu i
łatwo dopasowuje się do ciała. Posiada doskonałe właściwości
oddychające zapewniając wysoki komfort higieniczny.

TPR Bikini

• figi dla nastolatek o niskim kroju i wąskim boku
• subtelnie odsłaniają linię bioder
• krój uniwersalny dla każdego typu sylwetki

SOFT COTTON:

• klasyczne figi dziewczęce o szerokim boku – 100% bawełny
• w całości okrywają biodra
• krój uniwersalny dla każdego typu sylwetki

PURE COTTON

SOFT COTTON:
cotton 95%, elastane 5%, 165g/m2
Bawełna z domieszką elastanu - jest sprężysta i miękka. Dodatek
elastanu zapewnia lepsze dopasowanie do sylwetki oraz
zachowanie formy po wielokrotnym praniu - mniej się gniecie.
Posiada właściwości antyalergiczne

dwuczęściowa letnia piżama męska
luźny i wygodny fason
koszulka z dekoltem rozpinanym
efektowne i super miękkie paski dziane
spodenki z dzianiny bawełnianej z komfortową gumką w pasie

GPC
BIKINI

100

Bawełna z domieszką elastanu - jest sprężysta i miękka. Dodatek
elastanu zapewnia lepsze dopasowanie do sylwetki oraz
zachowanie formy po wielokrotnym praniu - mniej się gniecie.
Posiada właściwości antyalergiczne

cotton 95%, elastane 5%, 165g/m2
Bawełna z domieszką elastanu - jest sprężysta i miękka. Dodatek
elastanu zapewnia lepsze dopasowanie do sylwetki oraz
zachowanie formy po wielokrotnym praniu - mniej się gniecie.
Posiada właściwości antyalergiczne

SOFT COTTON:
cotton 97%, elastane 3%, 165g/m2.
Bawełna z domieszką elastanu - jest sprężysta i miękka.
Dodatek elastanu zapewnia lepsze dopasowanie do sylwetki
oraz zachownie formy po wielokrotnym praniu - mniej się gniecie.
Posiada właściwości antyalergiczne.

• top dziewczęcy na wąskich ramiączkach
• doskonały jako bielizna jak i odzież letnia podczas upałów

SOFT COTTON

• klasyczna koszulka dziewczęca na wąskich ramiączkach
• doskonały krój na letnie upały

PURE COTTON:

21 cm

dwuczęściowa letnia piżama męska
luźny i wygodny fason
koszulka z miękkiej dzianiny bawełnianej w efektowne paski
dwa warianty dekoltu: półokrągły (mns 364) i w kształcie litery
v (mns 366)
• spodenki z dzianiny bawełnianej z komfortową gumką w pasie

GPT
TOP

GVW
VEST

GVS
VEST
PURE COTTON

• dwuczęściowa letnia piżama męsk
• luźny i wygodny fason
• koszulka z dzianiny bawełnianej w dwóch wariantach dekoltu:
półokrągły (mns 413) i w kształcie litery v (mns 411)
• spodenki z przewiewnej tkaniny bawełnianej 100%

vest: cotton 100%, 145g/m2
100% naturalnego włókna bawełny - dzianina. Doskonała
dla alergików - nie uczula. Posiada doskonałe właściwości
oddychające i cieplno-izolacyjne ze wszystkich dzianin.
Doskonale absorbuje wilgoć i pot - wysoki komfort higieniczny

cotton 100%, 145g/m2
100% naturalnego włókna bawełny - dzianina. Doskonała
dla alergików - nie uczula. Posiada doskonałe właściwości
oddychające i cieplno-izolacyjne ze wszystkich dzianin.
Doskonale absorbuje wilgoć i pot - wysoki komfort higieniczny

• figi dziewczęce o wąskim boku
• dodatek elastanu zapewnia doskonłe dopasowanie do
sylwetki

46 cm

•
•
•
•

100% naturalnego włókna bawełny - dzianina.
Doskonała dla alergików - nie uczula. Posiada doskonałe
właściwości oddychające i cieplno-izolacyjne. Doskonale
absorbuje wilgoć i pot - wysoki komfort higieniczny. Efektowne
dziane paski zapewniają wyjątkową trwałość kolorów i miękkość
dzianiny.

46 cm

74 cm

47 cm

74 cm

KOSZULKA: cotton knitted 100%. SPODNIE: cotton 100%, 145g/m2.

74 cm
47 cm

MNS 413
NIGHT SET

74 cm

47 cm

MNS 411
NIGHT SET

cotton 95%, elastane 5%, 165-180g/m2

GIRL`S

GPN
MINI BIKINI

47 cm

MNS 366
NIGHT SET

Bawełna z domieszką elastanu - jest sprężysta i miękka. Dodatek
elastanu zapewnia lepsze dopasowanie do sylwetki oraz
zachowanie formy po wielokrotnym praniu - mniej się gniecie.
Posiada właściwości antyalergiczne

• klasyczna koszulka dziewczęca na szerokich ramiączkach –
100% bawełny
• półokrągły, tradycyjny dekolt
• uniwersalny krój na każdą sylwetkę i porę roku

GP

•
•
•
•
•

100% naturalnego włókna bawełny - dzianina.
Doskonała dla alergików - nie uczula.
Posiada doskonałe właściwości oddychające i cieplno-izolacyjne.
Doskonale absorbuje wilgoć i pot - wysoki komfort higieniczny.
Efektowne dziane paski zapewniają wyjątkową trwałość kolorów
i miękkość dzianiny.

PURE COTTON/PURE COTTON KNITTED

MNS 364
NIGHT SET

cotton 95%, elastane 5%, 165g/m2

KOSZULKA: cotton knitted 100%. SPODNIE: cotton 100%, 140g/m2.

74 cm
74 cm

• biustonosz dla nastolatek z usztywnianymi miseczkami
• wzmocnienie misek dzięki miękkiej gąbce i specjalnym
przeszyciom w miejscu fiszbin
• komfort noszenia - brak metalowych fiszbin
• krój doskonaly dla nastolatek w wieku 11-14 lat

cotton woven 100%, 97g/m2

47 cm

MNS 362
NIGHT SET

SOFT COTTON:

COTTON TEXTILE

PURE COTTON/PURE COTTON KNITTED

47 cm

MN

MNS 389
NIGHT SET

• biustonosz dla nastolatek z miękkimi miseczkami
• stabilizacja biustu poprzez wykończenie wewnętrzną gumą
• krój polecany dla młodszych dziewcząt 8-11 lat

cotton 97%, elastane 3%, 165g/m2
Bawełna z domieszką elastanu - jest sprężysta i miękka. Dodatek
elastanu zapewnia lepsze dopasowanie do sylwetki oraz
zachowanie formy po wielokrotnym praniu - mniej się gniecie.
Posiada właściwości antyalergiczne.

100% COTTON, 145 g/m2
100% naturalnego włókna bawełny. Dzianina doskonała
dla alergików - nie uczula. Posiada doskonałe właściwości
oddychające i cieplno-izolacyjne. Doskonale absorbuje wilgoć i
pot - wysoki komfort higieniczny

GV

MVK
VEST

TBS Soft Bra

TP

• bazowa koszulka męska na szerokich ramiączkach wykonana
z dzianiny, 100% bawełny w delikatne prążki,
• struktura dzianiny w prążek zachowuje formę nawet po
wielokrotnym praniu
• brak szwów bocznych zapewnia wyjątkowy komfort noszenia
• idealnie dopasowuje się do ciała

TEEN`S

7 cm

MV

72 cm

MVS
VEST

100% COTTON, 145 g/m2
100% naturalnego włókna bawełny. Dzianina doskonała
dla alergików - nie uczula. Posiada doskonałe właściwości
oddychające i cieplno-izolacyjne. Doskonale absorbuje wilgoć i
pot - wysoki komfort higieniczny

3 cm

• klasyczna forma bokserek z 100% lekkiej tkaniny bawełnianej
• krój uniwersalny dla każdego typu sylwetki
• wielofunkcyjne: do noszenia jako bielizna i do spania

PURE COTTON:

4 cm

MXC 491
BOXER SHORTS
TEXTILE

• klasyczna forma bokserek z 100% dzianiny bawełnianej ze
wstawką w kroku
• wstawka w kroku zapewnia większy komfort użytkowania
• krój uniwersalny dla każdego typu sylwetki
• wielofunkcyjne: do noszenia jako bielizna i do spania

39 cm

MXC 126
BOXER SHORTS

38,5 cm

SHAPES SS 2014

PURE COTTON
cotton 100%, 145g/m2
100% naturalnego włókna bawełny - dzianina. Doskonała
dla alergików - nie uczula. Posiada doskonałe właściwości
oddychające i cieplno-izolacyjne ze wszystkich dzianin.
Doskonale absorbuje wilgoć i pot - wysoki komfort higieniczny

COTTON TEXTILE
pants: cotton woven, 97g/m2
100% naturalne go włókna bawełny - tkanina. Delitkatna i
wyjątkowo trwała - nie odkształca się. Lekka i przewiewna zapewnia wysoki komfort podczas noszenia
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KEY SIZE

BOY`S

BX

BXH
HIPSTERS

8 cm
24 cm

BP

BPC
SLIP

LADIES’
• klasyczne slipy chłopięce - 100% baweny
• szeroki bok okrywajcący biodra
• przód profilowany zaszewką lub cięciem pionowym
• odpowiednie do każdego typu sylwetki

PURE COTTON:

• szorty chłopięce z bawełny z dodatkiem elastanu
• doskonale przylegają do ciała
• krótkie nogawki gwarantują swobodę ruchów

SOFT COTTON:

100% COTTON, 145 g/m2
100% naturalnego włókna bawełny. Dzianina doskonała
dla alergików - nie uczula. Posiada doskonałe właściwości
oddychające i cieplno-izolacyjne. Doskonale absorbuje wilgoć i
pot - wysoki komfort higieniczny

obwód klatki piersiowej pod biustem / under bust /
обхват под грудью/об’єм пiд грудьми
obwód klatki piersiowej w biuście
/bust / обхват груди / об’єм грудей/

cotton 95%, elastane 5%, 165g/m2
Bawełna z domieszką elastanu - jest sprężysta i miękka. Dodatek
elastanu zapewnia lepsze dopasowanie do sylwetki oraz
zachowanie formy po wielokrotnym praniu - mniej się gniecie.
Posiada właściwości antyalergiczne

S

wielkość / size / размер рoзмiр

BXC
BOXER SHORTS

19 cm

wzrost / height / рост зpicт /

52 cm

BV

BVS
VEST

• klasyczne bokserki chłopięce - 100% bawełny
• wygodny, luźny fason
• uniwersalny krój jako bielizna dzienna i nocna

PURE COTTON:

• klasyczna koszulka na szerokich ramiączkach – 100%
bawełny
• wygodny dla każdej sylwetki

SOFT COTTON:

100% COTTON, 145 g/m2
100% naturalnego włókna bawełny. Dzianina doskonała
dla alergików - nie uczula. Posiada doskonałe właściwości
oddychające i cieplno-izolacyjne. Doskonale absorbuje wilgoć i
pot - wysoki komfort higieniczny

70

75

80

85

A

83

88

93

98

B

85

90

95

100

C

87

92

97

102

D

88

94

99

104

M

158-164

L

164-170

XL

170-176 176-182

obwód klatki piersiowej / chest / обхват груди / об’єм груднoї клiтки /

80-84

84-88

88-92

obwód bioder / hips / объем бедер / обхват cтегон/

88-92

92-96

96-100

cotton 95%, elastane 5%, 165g/m2

TEENS

Bawełna z domieszką elastanu - jest sprężysta i miękka. Dodatek
elastanu zapewnia lepsze dopasowanie do sylwetki oraz
zachowanie formy po wielokrotnym praniu - mniej się gniecie.
Posiada właściwości antyalergiczne

obwód klatki piersiowej pod biustem /
under bust / обхват под грудью об’єм пiд грудьми
obwód klatki piersiowej w biuście
/ bust / обхват груди / об’єм грудей /

wzrost / height / рост зpicт

140-146

92-96
100-104

XXL

XXXL

176-182

176-182

96-100

100-104

104-108

108-112

65

70

75

AA

78

83

88

BB

80

85

146-152

152-158

90
158-164

obwód klatki piersiowej / chest / обхват груди / об’єм груднoї клiтки /

68-72

72-76

76-80

80-84

obwód bioder / hips / объем бедер / обхват cтегон /

76-80

80-84

84-88

88-92

GIRLS
wzrost / height / рост зpicт

116-122

122-128

128-134

obwód klatki piersiowej / chest / обхват груди / об’єм груднoї клiтки /

52-56

56-60

60-64

134-140
64-68

obwód bioder / hips / объем бедер / обхват cтегон /

60-64

64-68

68-72

72-76

MEN
wielkość / size / размер рoзмiр
wzrost / heightm / рост / зpicт /

S
164-170

M

L

170-176

XL

176-182 182-188

XXL

XXXL

XXXL

182-188 188-194 188-194

obwód klatki piersiowej/chest/обхват груди/об’єм груднoї клiтки/

92-96

96-100

100-104 104-108 108-112 112-116 116-120

obwód pasa / waist / объем талии об’єм талiї

82-86

86-90

90-94

94-98

98-102 102-106

106-110

BOYS
wzrost / height / рост зpicт

102

116-122

122-128

128-134

obwód klatki piersiowej / chest / обхват груди / об’єм груднoї клiтки /

56-60

60-64

64-68

134-140
68-72

obwód pasa / waist / объем талии об’єм талiї

52-55

55-58

58-61

61-64
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KEY COLLECTION 2014
LADIES’
LGD 590 A4
LGD 951 A4
LHD 071 A4
LHD 373 A4
LHD 598 1 A4
LHD 604 A4
LHK 157 2 A4
LHK 509 A4
LHK 949 A4
LHL 157 A4
LHQ 158 A4
LHS 373 A4
LHS 509 A4
LHS 598 A4
LHS 604 A4
LHS 949 1 A4
LHS 949 2 A4
LHT 158 A4
LHV 157 2 A4
LND 332 A4
LND 500 A4
LND 604 A4
LND 951 A4
LNS 044 A4
LNS 049 A4
LNS 332 A4
LNS 500 A4
LNS 583 A4
LNS 590 A4
LNS 810 A4
LNS 951 A4
LPC 010 A4
LPI 010 A4
LPP 555 A4
LPP 791 A4
LPR 010 A4
LPR 015 1 A4
LPR 071 A4
LPR 076 A4
LPR 317 A4
LPR 373 A4
LPR 509 A4
LPR 518 A4
LPR 521 A4
LPR 523 A4
LPR 531 A4
LPR 546 A4
LPR 604 A4
LPR 708 A4
LPR 728 A4
LPR 840 A4
LPR 918 A4
LPR 939 A4
LPW 010 A4
LPW 523 A4
LPW 604 A4
LPW 728 A4
LVK 938 A4
LVK 939 A4
LVS 317 2 A4
LVS 373 A4
LVW 010 2 A4
LVW 010 A4

104

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

MEN

TEENS
pc / box
pc / box
pc / box
pc / box
pc / box
pc / box
pc / box
pc / box
pc / box
pc / box
pc / box
pc / box
pc / box
pc / box
pc / box
pc / box
pc / box
pc / box
pc / box
pc / bag
pc / bag
pc / bag
pc / bag
pc / bag
pc / bag
pc / bag
pc / bag
pc / bag
pc / bag
pc / bag
pc / bag
pcs / box
pcs / box
pcs / box
pcs / box
pcs / box
pcs / box
pcs / box
pcs / box
pcs / box
pcs / box
pcs / box
pcs / box
pcs / box
pcs / box
pcs / box
pcs / box
pcs / box
pcs / box
pcs / box
pcs / box
pcs / box
pcs / box
pcs / box
pcs / box
pcs / box
pcs / box
pc / box
pc / box
pc / box
pc / box
pc / box
pc / box

30 pcs / carton
30 pcs / carton
30 pcs / carton
30 pcs / carton
30 pcs / carton
30 pcs / carton
30 pcs / carton
30 pcs / carton
30 pcs / carton
30 pcs / carton
30 pcs / carton
30 pcs / carton
30 pcs / carton
30 pcs / carton
30 pcs / carton
30 pcs / carton
30 pcs / carton
30 pcs / carton
30 pcs / carton
30 pcs / carton
30 pcs / carton
30 pcs / carton
30 pcs / carton
30 pcs / carton
30 pcs / carton
30 pcs / carton
30 pcs / carton
30 pcs / carton
30 pcs / carton
30 pcs / carton
30 pcs / carton
120 pcs / carton
120 pcs / carton
120 pcs / carton
120 pcs / carton
120 pcs / carton
120 pcs / carton
120 pcs / carton
120 pcs / carton
120 pcs / carton
120 pcs / carton
120 pcs / carton
120 pcs / carton
120 pcs / carton
120 pcs / carton
120 pcs / carton
120 pcs / carton
120 pcs / carton
120 pcs / carton
120 pcs / carton
120 pcs / carton
120 pcs / carton
120 pcs / carton
120 pcs / carton
120 pcs / carton
120 pcs / carton
120 pcs / carton
60 pcs / carton
60 pcs / carton
60 pcs / carton
60 pcs / carton
60 pcs / carton
60 pcs / carton

34
32
26
29
20
28
25
27
22
25
24
29
27
21
28
23
23
24
25
36
31
30
33
37
37
36
31
35
34
35
33
9
9
16
14
9
7
13
13
18
18
16
11
12
13
13
16
11
11
14
10
14
17
9
13
11
14
15
17
18
19
8
6

TBC 024 A4
TBC 122 A4
TBC 127 A4
TBC 540 A4
TBC 645 A4
TBC 849 A4
TBC 854 A4
TBC 872 A4
TBC 890 A4
TBM 505 A4
TBS 024 A4
TBS 127 A4
TBS 540 A4
TPR 024 A4
TPR 505 A4
TPR 540 A4
TPR 645 A4
TPR 849 A4
TPR 854 A4
TPR 872 A4
TPR 890 A4

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2

pc / box
pc / box
pc / box
pc / box
pc / box
pc / box
pc / box
pc / box
pc / box
pc / box
pc / box
pc / box
pc / box
pcs / box
pcs / box
pcs / box
pcs / box
pcs / box
pcs / box
pcs / box
pcs / box

60 pcs / carton
60 pcs / carton
60 pcs / carton
60 pcs / carton
60 pcs / carton
60 pcs / carton
60 pcs / carton
60 pcs / carton
60 pcs / carton
60 pcs / carton
60 pcs / carton
60 pcs / carton
60 pcs / carton
120 pcs / carton
120 pcs / carton
120 pcs / carton
120 pcs / carton
120 pcs / carton
120 pcs / carton
120 pcs / carton
120 pcs / carton

69
69
68
73
73
72
71
70
73
71
69
69
73
68
71
73
73
72
71
70
73

1
3
3
3
3
3
3
3
1
1

pc / box
pcs / box
pcs / box
pcs / box
pcs / box
pcs / box
pcs / box
pcs / box
pc / box
pc / box

60 pcs / carton
240 pcs / carton
240 pcs / carton
240 pcs / carton
240 pcs / carton
240 pcs / carton
240 pcs / carton
240 pcs / carton
60 pcs / carton
60 pcs / carton

83
83
82
76
76
77
76
77
82
83

GIRLS
GBT 108 A4
GPC 108 A4
GPC 109 A4
GPN 079 A4
GPN 597 1 A4
GPN 735 A4
GPN 738 A4
GPN 746 A4
GVS 109 A4
GVW 108 A4

MNS 362 A4
MNS 364 A4
MNS 366 A4
MNS 389 A4
MNS 411 A4
MNS 413 A4
MPC 407 A4
MPC 469 A4
MPC 481 A4
MPM 469 A4
MPN 134 A4
MPP 017 A4
MPP 018 B3
MPP 134 A4
MPP 165 A4
MPP 166 A4
MPP 207 A4
MPP 208 A4
MPP 209 A4
MPP 336 A4
MPP 340 A4
MPP 353 A4
MPP 356 A4
MPP 357 A4
MPP 361 A4
MPP 410 A4
MPP 697 A4
MPP 882 A4
MPP 884 A4
MVK 017 A4
MVS 012 A4
MXC 126 B2
MXC 469 A4
MXC 469 XX A4
MXC 481 A4
MXC 491 A4
MXH 018 B3
MXH 134 A4
MXH 165 A4
MXH 166 A4
MXH 207 A4
MXH 208 A4
MXH 209 A4
MXH 336 A4
MXH 340 A4
MXH 353 A4
MXH 356 A4
MXH 357 A4
MXH 361 A4
MXH 410 A4
MXH 481 A4
MXH 697 A4
MXH 882 A4
MXH 884 A4
MXH 897 A4
MXM 017 A4

BOYS
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

pc / box
pc / box
pc / box
pc / box
pc / box
pc / box
pcs / box
pcs / box
pcs / box
pcs / box
pcs / box
pcs / box
pcs / box
pcs / box
pcs / box
pcs / box
pcs / box
pcs / box
pcs / box
pcs / box
pcs / box
pcs / box
pcs / box
pcs / box
pcs / box
pcs / box
pcs / box
pcs / box
pcs / box
pc / box
pc / box
pc / box
pc / box
pc / box
pc / box
pc / bag
pc / box
pc / box
pc / box
pc / box
pc / box
pc / box
pc / box
pc / box
pc / box
pc / box
pc / box
pc / box
pc / box
pc / box
pc / box
pc / box
pc / box
pc / box
pc / box
pc / box

30 pcs / carton
30 pcs / carton
30 pcs / carton
30 pcs / carton
30 pcs / carton
30 pcs / carton
120 pcs / carton
120 pcs / carton
120 pcs / carton
120 pcs / carton
120 pcs / carton
120 pcs / carton
120 pcs / carton
120 pcs / carton
120 pcs / carton
120 pcs / carton
120 pcs / carton
120 pcs / carton
120 pcs / carton
120 pcs / carton
120 pcs / carton
120 pcs / carton
120 pcs / carton
120 pcs / carton
120 pcs / carton
120 pcs / carton
120 pcs / carton
120 pcs / carton
120 pcs / carton
60 pcs / carton
60 pcs / carton
60 pcs / carton
60 pcs / carton
60 pcs / carton
60 pcs / carton
60 pcs / carton
60 pcs / carton
60 pcs / carton
60 pcs / carton
60 pcs / carton
60 pcs / carton
60 pcs / carton
60 pcs / carton
60 pcs / carton
60 pcs / carton
60 pcs / carton
60 pcs / carton
60 pcs / carton
60 pcs / carton
60 pcs / carton
60 pcs / carton
60 pcs / carton
60 pcs / carton
60 pcs / carton
60 pcs / carton
60 pcs / carton

64
65
64
65
62
63
56/57
61
61
61
41
43
45
41
43
45
46
46
47
53
59
59
55
53
55
49
51
49
51
42
40
44
60
60
61
57
45
41
43
45
46
46
47
52
58
59
54
53
55
49
61
51
78
51
50
43

BPC 140 A4
BPC 858 A4
BPC 859 A4
BPC 860 A4
BPC 879 A4
BVS 140 A4
BXC 860 A4
BXH 858 A4

3
3
3
3
3
1
1
1

pcs / box
pcs / box
pcs / box
pcs / box
pcs / box
pc / box
pc / box
pc / box

240 pcs / carton
240 pcs / carton
240 pcs / carton
240 pcs / carton
240 pcs / carton
60 pcs / carton
60 pcs / carton
60 pcs / carton

82
79
78
81
80
82
81
79

105

NOTES
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We love COLORS

SPRING - SUMMER
www.key.com.pl
Przedsiębiorstwo Handlowe

„KEY” Sp. z o.o.
50-429 Wrocław, ul. Wilcza 27
tel./fax 71 371 00 01
handlowy@key.com.pl
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