
We love COLORS
AUTUMN - WINTER

2014



LADIES

MENS

BASIC:   
TREND:
HOMEWEAR:
NIGHT & DAY:
HOT TOUCH: 

HOT TOUCH: 
BASIC:
SPORT:
TREND:
CLASSIC:
NIGHT & DAY:

          VESTS, JOHNS, BOXERS
VESTS, JOHNS, BOXERS 
 HIPSTERS, SLIPS
 HIPSTERS, SLIPS, BOXER SHORTS
    BOXER SHORTS
           NIGHT SETS, 
           DRESSING GOWNS

PANTS
  PANTS
           SETS, DRESSES, DRESSING GOWNS
            NIGHT SETS, DRESSES, DRESSING GOWNS
           VESTS, LEGGINS, SHORTS



BASIC:

TREND:

SOFT BRAS, 
CLASSIC PADDED BRAS
BIKINIS, SOFT BRAS, 
CLASSIC PADDED BRAS

TEENS

BOYS
GIRLS&

GIRLS:
BOYS: 

MINI BIKINIS
SLIPS, BOXERS



LADIES
6-7

8-19

20-31

32-37

38-41





bawełna
przyjazna dla ciała 

i miękka
z natury...
Cotton, 
so soft by Nature...
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LPC 010 / CLASSIC BIKINI LPR 010 / BIKINI
95% cotton, 5% elastane
S, M, L, XL

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

soft
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soft
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LPP 542 / HIP BIKINI

LPP 935 / HIP BIKINI LPR 518 / BIKINI

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

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

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

Inspired 
by Norwegian 
province...
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soft
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Subtelny
        
romansuje
 

design
z bawełną
Subtle design
Romances with cotton

LPR 506 / BIKINI

LPR 504 / BIKINI

LPR 607 / BIKINI
95% cotton, 5% elastane
S, M, L, XL

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

95% cotton, 5% elastane
S, M, L, XL
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soft
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LPR 501 / BIKINILPP 538 / HIP BIKINI

LPR 591 / BIKINI LPR 999 / BIKINI

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

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

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

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

VISCOSE
silky   touch

Decoration for your body
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soft

silver
stars
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LPR 997 / BIKINI LPR 528 / BIKINI

LPB 503 / BRAZILIAN BIKINI

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

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

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

Koronka
Zmysłowa
  delikatna
sensual & delicate

&
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knitted
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LPR 368 / BIKINI LPR 395  / BIKINI

LPR 372 / BIKINI

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

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

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

jesień
w paski
Autumn stripes                                     
      colors&
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soft
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LPR 562 / BIKINILPR 532 / BIKINI

LPR 547 / BIKINI LPR 536 / BIKINI

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

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

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

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

Feel the blue(s) in you!

19



LHS 975 / HOMEWEAR SET
95% viscose, 5% elastane
S, M, L, XL

VISCOSE
silky   touch
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LHS 506 / HOMEWEAR SET LNS 348 / NIGHT SET
95% viscose, 5% elastane
S, M, L, XL

96% viscose, 4% elastane
S, M, L, XL

VISCOSE
silky   touch
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LNS 935 / NIGHT SET
95% cotton, 5% elastane
S, M, L, XL

soft
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LHD 370 / HOMEWEAR DRESS LHS 370 / HOMEWEAR SET
95% viscose, 5% elastane
S, M, L, XL

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

VISCOSE
silky   touch

23



LHS 369 / HOMEWEAR SET LHD 379 / HOMEWEAR DRESS
100% poliester, super soft fleece
S, M, L, XL

100% poliester, micropolar 
S, M, L, XL

MICRO
POLAR

softsuper

lighter
150 g/m2

24



LHS 379 / HOMEWEAR SET LHS 584 / HOMEWEAR SET
100% poliester, micropolar
S, M, L, XL

100% poliester, microfleece
S, M, L, XL

warmer
180 g/m2
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     LGD 104 / DRESSING GOWN
100% poliester, coral fleece
S/M, L/XL

FLEECE
megasoft

pineapple

structure
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LHD 543 / HOMEWEAR DRESS LHS 543 / HOMEWEAR SET
95% viscose, 5% elastane 
S, M, L, XL

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

VISCOSE
french  terry

27

French Terry
“...W tej dzianinie 
niewątpliwie jest ciepło...”
zapraszamy na str. 83

“...There is warmth in this fabric, 

without a doubt...”
more on page 83
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FLEECE
megasoft
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LHS 683 / HOMEWEAR SET LGL 683 / DRESSING GOWN LHD 683 / HOMEWEAR DRESS
100% poliester, coral fleece
S, M, L, XL

100% poliester, coral fleece
S, M, L, XL

100% poliester, coral fleece
S, M, L, XL
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30

LGD 387 / DRESSING GOWN
100% poliester, 
coral fleece
S/M, L/ XL

FLEECE
megasoft
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31

LGD 417 / DRESSING GOWN
100% poliester, 
coral fleece
S/M, L/XL

FLEECE
megasoft

Puszyste
otulenie
na zimę
Fluffy cosiness
for winter aura... 
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LND 544 / NIGHT DRESS LNS 544 / NIGHT SET
95% cotton, 5% elastane
S,M, L, XL

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

soft
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LGS 544 / DRESSING GOWN
100% poliester, micropolar
S, M, L

MICRO
POLAR

soft

Perfectly
warm
  light&
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34

LNS 417 / NIGHT SET LNS 493 / NIGHT SET
100% cotton flannel
S, M, L, XL

100% poliester, microfleece
S, M, L, XL

FLANNEL
cotton

MICRO
POLAR

softsuper
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LNS 496 / NIGHT SET
vest: 65% poliester, 35% cotton
pants: 100% cotton knitted flannel
S, M, L, XL

mix
FLANNEL

“...dzień w piżamie
 to dobry dzień!”

“A day in pyjamas
 is a good day!”
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LND 564 / NIGHT DRESS LNS 564 / NIGHT SET
95% viscose, 5% elastane
S, M, L, XL

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

VISCOSE
silky   touch
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LNS 594 / NIGHT SET LGS 594 / DRESSING GOWN
vest: 95% cotton, 5% elastane
pants: 95% viscose, 5% elastane
S, M, L, XL

100% poliester, coral fleece
S/M, L/XL

FLEECE
megasoft
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LVS 729 / VEST LVD 729 / VEST
95% cotton, 5% elastane
2 side brushed jersey
S, M, L, XL

95% cotton, 5% elastane
2 side brushed jersey
S, M, L, XL

ciepło / warm
miękkość / softness
wygoda / comfort
gramatura 240g/m2
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LVD 729  2/ VEST LXL 729 2 / LEGGINS LXL 729 / LEGGINS
95% cotton knitted, 5% elastane
2 side brushed jersey
S, M, L, XL

95% cotton, 5% elastane
2 side brushed jersey
S, M, L, XL

95% cotton, 5% elastane
2 side brushed jersey
S, M, L, XL
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40

MVD 155 / VEST MXL 155 / LONG JOHNS
95% cotton, 5% elastane
2 side brushed jersey
M, L, XL, XXL

95% cotton, 5% elastane
2 side brushed jersey
M, L, XL, XXL

“...Hot Touch. Ciepło 
i komfort, ukryte 
w miękkiej bawełnie...”

“...Hot Touch. Warmth 
and comfort hidden 
in soft cotton...”
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LXC 729 / SHORTS MXM 155/ MODERN SHORTS
95% cotton, 5% elastane
2 side brushed jersey
S, M, L, XL

95% cotton, 5% elastane
2 side brushed jersey
M, L, XL, XXL
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42

MENS
40-41

44-45

44-45

48-57

59-65

58
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44

MXL 012 / LONG JOHNSMVD 012 / VEST
100% cotton rib 
M, L, XL, XXL

100% cotton rib 
M, L, XL, XXL

ribbed

Dzianina
bawełniana 
o strukturze
prążka
Pinstripe structure
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MXM O17 / MODERN SHORTSMVS 012 / VEST
95% cotton, 5% elastane
M, L, XL, XXL

100% cotton rib 
M, L, XL, XXL

Outside elastic
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soft

46



MPP 224 / SLIP

MXH 224 / HIPSTERS MXM 273 / HIPSTERS

MPP 273 / SLIP
95% cotton, 5% elastane
M, L, XL, XXL

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

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

95% cotton, 5% elastane
M, L, XL, XXL
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knitted
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MPP 336 / SLIP

MXH 336 / HIPSTERS MXH 308 / HIPSTERS

MPP 308 / SLIP
95% cotton knitted, 5% elastane
M, L, XL, XXL

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

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

95% cotton knitted, 5% elastane
M, L, XL, XXL
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knitted
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MPP 311 / SLIP

MXH 311 / HIPSTERS MXH 385 HIPSTERS

MPP 385 / SLIP
95% cotton knitted, 5% elastane
S, M, L, XL, XXL

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

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

95% cotton knitted, 5% elastane
M, L, XL, XXL
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soft
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MPP 699 / SLIP MPP 631 / SLIP

MXH 631 / HIPSTERSMXH 699 / HIPSTERS

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

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

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

95% cotton, 5% elastane
S, M, L, XL, XXL
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knitted
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MPP 313 / SLIP

MXH 313 / HIPSTERS MXH 352 / HIPSTERS

MPP 352 / SLIP
95% cotton knitted, 5% elastane
M, L, XL, XXL

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

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

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

100%

56



MXH 983 / HIPSTERS MXH 982 / HIPSTERS

MXC 932 / BOXER SHORTS

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

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

100% cotton
M, L, XL, XXL

soft

Świąteczna 

magia
każdego dnia

X`mas magic
every day
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MXC 404 / BOXER SHORTS
100% cotton 
M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL

pure

100%
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MNS 479 / NIGHT SET MNS 486 / NIGHT SET
65% poliester, 35% cotton
M, L, XL, XXL

100%  cotton, printed flannel
M, L, XL, XXL

textile
FLANNEL

cotton
Classic
pyjamas
cotton
   flannel&
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pure

100%
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MNS 334 / NIGHT SET MNS 377 / NIGHT SET MNS 320 / NIGHT SET
100% cotton
M, L, XL, XXL

100% cotton
M, L, XL, XXL

100% cotton
M, L, XL, XXL
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MNS 430 / NIGHT SET MNS 400 / NIGHT SET MNS 422 / NIGHT SET
100% cotton
M, L, XL, XXL

vest: 100% cotton
pants: 100% cotton flannel
M, L, XL, XXL

vest: 100% cotton
pants: 100% cotton flannel
M, L, XL, XXL

mix
FLANNEL

63



FLEECE
megasoft

The essence
of comfort
   elegance&

64



MGL 118 / DRESSING GOWN MGL 400  / DRESSING GOWN MGL 128  / DRESSING GOWN
100% poliester, coral fleece
M/L, XL/XXL

100% poliester, coral fleece
M/L, XL/XXL

100% poliester, coral fleece
M/L, XL/XXL
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TEENS
68-69

70-73





TBC 127 / CLASSIC PADDED BRA TBS 024 / SOFT BRA
95% cotton, 5% elastane
65AA, 70AA, 70BB, 75AA, 75BB

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

soft
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TBC 122 / CLASSIC PADDED BRA TBC 024 / CLASSIC PADDED BRA
84% nylon, 16% elastane
65AA, 65BB, 70AA, 70BB, 75AA, 
75BB, 80AA, 80BB

95% cotton, 5% elastane 
65AA, 65BB, 70AA, 70BB, 75AA, 
75BB, 80AA, 80BB
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TBC 706 / CLASSIC PADDED BRA TPR 706 / BIKINI
95% cotton, 5% elastane 
65AA, 70AA, 70BB, 75AA, 75BB, 

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

soft
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TBC 592 / CLASSIC PADDED BRA
TBC 601 / CLASSIC PADDED BRA

TPR 601 / BIKINI
95% cotton, 5% elastane 
65AA, 70AA, 70BB, 75AA, 75BB, 

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

95% cotton, 5% elastane; 140-146, 146-152, 152-158
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TBS 579 / SOFT BRA TBC 579 / CLASSIC PADDED BRA TPR 579 / BIKINI
95% cotton, 5% elastane 
65AA, 70AA, 75AA, 70BB

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

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

soft

Sprawdzony przez 
starsze nastolatki!
Tested by older teens!
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TBC 385 / CLASSIC PADDED BRA TBC 421 / CLASSIC PADDED BRA

TPR 385 / BIKINI TPR 421 / BIKINI

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

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

95% cotton, 5% elastane; 140-146, 146-152, 152-158 95% cotton, 5% elastane; 140-146, 146-152, 152-158
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76-77

78-81

BOYS
GIRLS&





GPN 736 / MINI BIKINI GPN 752 / MINI BIKINI
97% cotton, 3% elastane 
116-122, 122-128, 128-134,
134-140

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

soft

   soft and sweet
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GPN 750 / MINI BIKINI GPN 778 / MINI BIKINI GPN 763 / MINI BIKINI
97% cotton, 3% elastane 
116-122, 122-128, 
128-134, 134-140

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

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

   soft and sweet Girlcolor
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BPC 737 / SLIP
100% cotton
116-122, 122-128, 128-134,134-140

Welcome      to  the  boys`  world

pure

100%
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BXH 709 / HIPSTERS BPC 709 / SLIP BPC 721 / SLIP
95% cotton, 5% elastane
116-122, 122-128, 128-134,
134-140

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

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

soft

      to  the  boys`  world
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BXC 726 / BOXER SHORTS BPC 726 / SLIP
100% cotton
116-122, 122-128, 128-134,
134-140

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

   B
oys` stories Slips and boxers

pure

100%
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BPC 707 / SLIP BPC 715 / SLIP BXC 715 / BOXER SHORTS
100% cotton
116-122, 122-128, 128-134,
134-140

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

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

   B
oys` stories Slips and boxers

for real little men
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pure

100%

soft

ribbed

textile

knitted

mix
FLANNEL

100% naturalnej uszlachetnionej bawełny                                           
Antyalergiczna oddychająca dzianina                               
Doskonale absorbuje wilgoć

100% natural enriched cotton                                        
Anti-allergic breathing fabric                 
Excellently absorbs moisture 

Extra soft enriched cotton                                               
Adjusts to the body shape and wrinkles less    
Anti-allergic and pleasant to the body 

100% natural striped structured cotton                 
Excellent breathing properties                      
Adjusts to the body 

100% natural woven cotton                              
Light and breathing fabric                                    
Extra comfortable and durable

Soft cotton with knitted stripes                                 
Breathing and anti-allergic                                       
Extra durable colors

Natural enriched cotton top                                                   
Soft and warm flannel pants                                  
Combination of warmth and comfort

Soft cotton top                                                   
Silky viscose pants                                                                  
Knitted fabrics of plant origin

Wyjątkowo miękka uszlachetniona bawełna                                             
Dopasowuje się do sylwetki i mniej się gniecie         
Antyalergiczna i przyjemna dla ciała   

100% naturalnej bawełny o strukturze prążka                     
Doskonałe właściwości oddychające                              
Dopasowuje się do ciała

100% naturalnej tkanej bawełny                                   
Lekka i oddychająca dzianina                                               
Wyjątkowo komfortowa i twała

Miękka bawełna z dzianymi paskami                            
Oddychająca i antyalergiczna                            
Wyjątkowa trwałość kolorów   

Bluza z naturalnej uszlachetnionej bawełny
Spodnie z miękkiej ciepłej flaneli                                         
Połączenie ciepła i komfortu 

Bluza z naturalnej miękkiej bawełny                                     
Spodnie z jedwabistej wiskozy                                         
Dzianiny pochodzenia roślinnego     

KEY COTTON
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Knitted fabric of plant origin
Ligth velvety gloss
Pleasant to the body

Velvety fabric with looped inside                                                                           
Extremely velvety and fluffy                                   
Inner pile effect

Extremely fluffy and soft knitted fabric                    
Warm and pleasant in touch                                                  
Resistant to multiple washings 

Extremely light and soft knitted fabric                     
Velvety in touch                                                  
Resistant to multiple washings

Extremely warm and soft knitted fabric             
Extra thermal insulation properties                                                         
Resistant to multiple washings

100% natural cotton                                                 
Soft and warm knitted fabric                                       
Excellent thermal insulation properties

Extra warm cotton fabric
Extra thermal properties
Sensation of snuggling and comfort

Dzianina pochodzenia roślinnego
Delikatny połysk jedwabiu
Przyjemna dla ciała

Jedwabista dzianina o pętelkowym wnętrzu
Wyjątkowo aksamitna i puszysta                                      
Efekt wewnętrznego meszku

Wyjątkowo puszysta i miękka dzianina
Ciepła i przyjemna w dotyku
Odporna na wielokrotne pranie

Niezwykle lekka i miękka dzianina
Aksamitna w dotyku
Odporna na wielokrotne pranieie

Niezwykle ciepła i miękka dzianina                                      
Wyjątkowe właściwości termo-izolacyjne                 
Odporna na wielokrotne pranie

100% naturalnej bawełny flanelowej                                                                
Miękka i ciepła tkanina                                                              
Doskonałe właściwości termo-izolacyjne   

Niezwykle ciepła dzianina bawełniana
Wyjątkowe właściwości termiczne
Uczucie otulenia i komfortu

KEY FABRICS
VISCOSE

silky   touch

VISCOSE
french  terry

FLEECE
megasoft

MICRO
POLAR

softsuper

MICRO
POLAR

soft

FLANNEL
cotton
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1

6

7

symbol produktu  
product symbol

liczba produktów w 
opakowaniu
Amount of pieces in a packaging

tabela rozmiarowa
size table

funkcjonalny

PACKING SYSTEM 2014

KEYbox

kod kreskowy
bar code

funkcjonalny wieszak
functional hanger

Forma opakowania
pozwala na atrakcyjną
ekspozycję asortymentu

The form of the packaging 
provides the choice how 
to expose the assortment 

Standardized size of boxes 
allows building coherent exposi-

tion of Key products

Standaryzacja wielkości
pudełka pozwala na
zbudowanie spójnej
ekspozycji produktów KEY

grupa wzornicza
design group

rozmiar produktu
product size

2

3

4

5
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ladies` pants

ladies` homewear

ladies` night & day

ladies` hot touch

LADIES
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PACKING SYSTEM 2014
MEN

TEEN BOY&GIRL

men`s pants

men`s vest

teen`s pants teen`s bra girl`s pants boy`s pants

men`s long johns

men`s night & day
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KEY SIZE
LADIES`

MAN

TEENS

GIRLS

BOYS

wzrost /height 
рост  /зpicт

wzrost /height 
рост  /зpicт

wzrost /height 
рост  /зpicт

wzrost /height 
рост  /зpicт

wzrost /height 
рост  /зpicт

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

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

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

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

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

obwód bioder / hips / 
объем бедер / обхват 

cтегон/      

obwód bioder / hips / 
объем бедер / обхват 

cтегон/      

obwód bioder / hips / 
объем бедер / обхват 

cтегон/      

obwód bioder / hips / 
объем бедер / обхват 

cтегон/      

obwód bioder / hips / 
объем бедер / обхват 

cтегон/      

talia / waist/ 
талия

talia / waist/ 
талия

talia / waist/ 
талия

talia / waist/ 
талия

talia / waist/
талия 

L

L

M

M

S

S

158-164

164-170

140-146

116-122

116-122

164-170

170-176

146-152

122-128

122-128

170-176

176-182

152-158

128-134

128-134

176-182

182-188

158-164

134-140

134-140

176-182

182-188

176-182

188-194

188-194

92-96

104-108

80-84

68-72

68-72

96-100

108-112

100-104

112-116

116-120

76-80

94-98

68-72

61-64

61-64

80-84

98-102

84-88

102-106

106-110

108-112

119-121

121-125

100-104

111-115

88-92

76-80

76-80

104-108

115-119

80-84

92-96

68-72

56-60

56-60

84-88

96-100

72-76

60-64

60-64

88-92

100-104

76-80

64-68

64-68

64-68

82-86

60-63

52-55

52-55

68-72

86-90

68-65

55-58

55-58

72-76

90-94

65-68

58-61

58-61

92-96

103-107

80-84

68-72

68-72

96-100

107-111

84-88

72-76

72-76

88-92

99-103

76-80

64-68

64-68

XL

XL

XXL

XXL

XXXL

XXXL

XXXXL
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MATERIAŁY
promocyjne
advertising products
Flaga flag
Jeden z najksuteczniejszych środków reklamy 
zewnętrznej (targi, festyny), ale także wewnętrz-
nej np. w sklepach czy na halach targowych
One of the most effective means of outside 
advertisement (fairs, fetes) as well as inside 
adverts, e.g. in shops or market halls

Ekspozer exposer
Regał tekturowy do samodzielnego złożenia. 
Nie ma elementów do sklejania. Doskonały do 
ekspozycji towaru (lada, witryna sklepowa)
Cardboard case for self-assembly without ele-
ments to stick. Perfect for goods exposition (co-
unter, shop window).

Wobbler wobbler
Wobblery d o mocowania na półkach sklepo-
wych, dzięki sprężystej budowie są elementem 
ruchomym, przykuwającym wzrok klienta.
Wobblers to fix to shop shelves  - their springy 
structure makes them movable elements which 
attract customer’s attention. 

Torba key mała key bag small
Torba reklamowa mała, wykonana z delikat-
nej folii. Doskonała na niewielkie zakupy lub 
podarunek. 
Small advertising bag made of light plastic. Per-
fect for gifts and small shopping. 

Torba key duża key bag big
Torba reklamowa duża, wykonana z delikatnej 
folii, spełnia swoje zadanie lepiej niż inne gadże-
ty reklamowe. 
Big advertising bag made of light plastic. One of 
the most effective and subtle advertising gad-
gets.

Logo PCV PCV logo
Prosty i niedrogi sposób na reklamę. Reklamę 
w tej formie można z powodzeniem montować 
na ogrodzeniach, elewacjach budynków itp. 
Simple and cheap means of advertisement. This 
kind of advert may be placed on buildings’ eleva-
tions, fences, as signs, etc.

Logo samoprzylepne Self-adhesive logo
Naklejki samoprzylepne key nadają się do na-
klejania na płaskich powierzchniach takich jak 
szkło, karoseria samochodu, ściana itp. 
Self-adhesive Key stickers are good for flat sur-
faces, as glass, car body, wall, etc

Stand stand
Wolnostojący stand typu „łezka”, doskonały do 
ekspozycji produktów firmy.  
Standalone banner stand – perfect for the expo-
sition of the company products.
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brazillian low rise briefs with wide side
combination of soft fabric with wide richly ornamented lace
back sensually uncovers part of buttocks

SHAPES SS 2014

LPC 010
CLASSIC BIKINI

LPP
HIP BIKINI

LPR 
BIKINI

LPB
BRAZILIAN

LXC 729
CLASSIC 
SHORTS

LXL 729 
LEGGINS
ver 1

LXL 729 
LEGGINS
ver 2

LVS 729 
VEST 

LVD 729
LONG SLEEVES
VEST
ver 1

LVD 729
LONG SLEEVES
VEST
ver 2

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

high cut briefs
high waist shape covers stomach and buttox
shape recommended to fuller-shaped women

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

low rise briefs with wide side - similar in shape to boxer 
shorts
perfect hips line covering 
particularly recommended with hipsters

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)

low rise briefs with narrow side 
complete buttox covering
recommended to slim figures, under hipsters, or to expec-
tant mothers (under the tummy)

figi braziliany, o niskim kroju i szerokim boku
połączenie delikatnej dzianiny z szeroką koronką 
tył zmysłowo odsłaniający część pośladków

brazillian low rise briefs with wide side
combination of soft fabric with wide richly ornamented lace
back sensually uncovers part of buttocks

klasyczny model szortów z dzianiny bawełnianej obustronnie 
drapanej
doskonały jako ciepła bielizna

classic model of shorts
made of both side brushed fabric
perfect as warm underwear

długie legginsy damskie z super ciepłej dzianiny bawełnianej 
obustronnie drapanej
w pasie komfortowa gumka

warm long leggings 
made of both side brushed cotton
comfrotable elastic in waist

długie legginsy wykonane z super ciepłej dzianiny bawełnia-
nej obustronnie drapanej
dopasowany krój z szerokim podwyższonym pasem

leggings made of super warm both side brushed cotton
fitted shape high cut belt

super ciepła koszulka damska na szerokich ramiączkach
z dzianiny bawełnianej obustronnie drapanej
krój dopasowany do sylwetki

super warm ladies vest with wide shoulder straps
made of both side brushed cotton
shape Fitted to the body

super ciepła koszulka damska z długim rękawem z dzianiny 
bawełnianej obustronnie drapanej
półokrągły dekolt i szerokie, wygodne dzianinowe ściągacze 
w rękawach

super warm ladies long-sleeve
made of both side brushed cotton
half-round neckline and comfortable wide sleeve 
drawscords 

super ciepła koszulka damska z długim rękawem z dzianiny 
bawełnianej obustronnie drapanej
dzianinowy półgolf
szerokie, wygodne dzianinowe ściągacze w rękawach

super warm ladies long-sleeve
made of both side brushed cotton
turtleneck with comfortable wide sleeve drawscords 
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brazillian low rise briefs with wide side
combination of soft fabric with wide richly ornamented lace
back sensually uncovers part of buttocks

       

LNS 417
NIGHT SET

LNS 493
NIGHT SET

LNS 348
NIGHT SET

LNS 496
NIGHT SET

LNS 544
NIGHT SET

LND 544
NIGHT DRESS

dwuczęściowa piżamka z super miękkiej i ciepłej flaneli
niezwykle komfortowa góra o klasycznym kroju koszulo-
wym, zapinana na guziki
dół koszuli o kobiecym, półokrągłym podkroju
spodnie o prostym kroju nogawek z delikatną gumką w 
pasie
zapewnia doskonałe otulenie w chłodne wieczory i poranki

wielofunkcyjny komplet z miękkiej jedwabistej wiskozy
bluzka o luźnym kroju z półokrągłym dekoltem
komfortowe spodnie typu regular, wykończone w talii 
delikatna gumką
kontrastowe wykończenie rękawów, dekoltu i dołu bluzki

multifunctional set made of soft silky viscose
loose shape vest with half-round neckline 
contrastive finish of sleeves, neckline and the bottom of 
the vest
comfortable regular shape pants with a delicate elastic in 
waist

super soft and warm cotton flannel pyjamas
extra comfortable vest of classic shirt shape with buttons
classic shape pants with delicate elastic in waist
the bottom of the shirt has feminine half-round cut
provides excellent warmthin chilly evenings and mornings

super soft and warm cotton flannel pyjamas
extra comfortable vest of classic shirt shape with buttons 
fastening
classic shape pants with delicate elastic in waist
the bottom of the shirt has feminine half-round cut
provides excellent warmthin chilly evenings and mornings

dwuczęściowa piżamka z super hiper miękkiego micro-
polaru
niezwykle komfortowa góra o klasycznym kroju koszulo-
wym, zapinana na guziki
dół koszuli o kobiecym, półokrągłym podkroju
spodnie o prostym kroju nogawek z delikatną gumką w 
pasie
zapewnia doskonałe otulenie w chłodne wieczory i poranki

niezwykle ciepła i komfortowa piżama damska
bawełniana koszulka z długim rękawem
i półokrągłym dekoltem
spodnie z miękkiej flaneli, o prostym regularnym
kroju, z delikatną gumką w pasie
komplet doskonały jako piżama oraz strój domowy

extra warm and comfortable ladies pyajams
long sleeve cotton vest with half-round neckline
soft regular shape flannel pants with a delicate  elastic in 
waist
perfect set as pyjamas and homewear

niezwykle komfortowy wielofunkcyjny komplet z miękkiej, 
drapanej wewnątrz bawełny
bluzka z dekoltem w kształcie litery V wykończonym wąską 
lamówką z imitacją zapięcia na 3 guziki
wyjątkowe spodnie o kroju cygaretek z szerokim ściąga-
czem w pasie i w nogawkach
komplet doskonały jako piżama oraz strój domowy

extra comfortable multifunctional set made of soft inside 
brushed cotton
soft V-neck vest with a narrow trim around the neckilne 
with a 3 button fastening immitation
cigarette pants with a wide welt in waist and legs
perfect set to use as pyjamas and homewear

koszula nocna o dopasowanym kroju z super miękkiej, 
drapanej od wewnątrz bawełny
odcięcie z przodu, z ukrytymi kieszonkami
rękaw wykończony szerokim mankietem
dekolt w kształcie litery V, wykończony wąską lamówką z 
imitacją zapięcia na 3 guziki

fitted night dress made of super soft inside brushed cotton
neck finished with a narrow trim with 3 buttons imitating 
fastening
front act with hidden pockets 
wide sleeve prim
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warm set made of soft micro fleece
sports kangaroo type sweatshirt with rounded bottom
chimney collar with a zipper
unusual cigarette pants with wide drawcord in waist and legs
perfect as homewear as well as sportswear

SHAPES SS 2014

LNS 594
NIGHT SET

dwuczęściowy komplet z miękkiej wiskozy i bawełny
wygodna, luźna bluzka bawełniana z luźnym rękawem 
delikatnie namarszczonym w mankiecie
długie spodnie z delikatnej wiskozy, wykończone szerokim 
ściągaczem dzianinowym 

dwuczęściowa piżama damska wykonana z wyjątkowo 
miękkiej bawełny
tunika dopasowana do ciała z dekoltem typu łódka 
rękaw 7/8 z ozdobnym marszczeniem
klasyczne leginsy wykończone w talii delikatną gumką

extra soft cotton set
fitted tunic with a boat neckline, 7/8 sligtly creased sleeves
classic leggins finished with a delicate elastic in waist

uroczy komplet z miękkiej wiskozy
gładka koszulka z dekoracyjną plisą z kontrastowej dzianiny
i ozdobnymi guzikami
półokrągły dekolt oraz rękaw wykończony
kontrastową lamówką
długie spodnie typu regular o prostej nogawce 
komplet doskonały jako piżama oraz strój domowy

charming soft viscose set
plain vest with a decorative pleat made of contrasting fabric 
finished with buttons, half-round neckline and sleeves with a 
contrastive trim
straight leg pants finished with a delicate elastic in waist
perfect set to use as pyjamas and homewear

komfortowa koszula nocna o luźnym kroju wykonana z 
miękkiej jedwabistej wiskozy
dekoracyjna plisa z dzianiny kontrastowej wykończona 
ozdobnymi guzikami
półokrągły dekolt oraz dół rękawa ozdobione kontrastową 
lamówką
dół koszuli wykończony kontrastową dzianiną dekoracyjną

comfortable loose dress made of soft silky viscose
decorative pleat made of contrasting fabric finished with 
buttons
half-round neckline and sleeves decorated with a contrastive 
trim
the bottom of the dress is finished with a contrastive, 
decorative fabric

night set made of soft viscose
comfortable loose vest with slightly creased loose sleeves 
and delicate decorative trim 
pants made of delicate viscose finished with wide leg cuffs

komplet z miękkiej wiskozy, w paski dziane
bluza z wygodnym kapturem i obniżoną linią ramienia
dół bluzy wykończony tunelem z ozdobną taśmą
spodnie z luźnymi, nowoczesnymi kieszeniami, przechodzą-
cymi na tył oraz miękką, szeroką gumą w pasie
komplet doskonały jako strój domowy

wygodny i ciepły komplet damski z delikatnego, hiperlekkie-
go micropolaru
sportowa bluza z półokrągłym dekoltem wykończonym 
ściągaczem
szeroki ściągacz rękawa posiada wygodny otwór na palec
komfortowe spodnie o kroju cygaretek, z bawełnianym 
ściągaczem w pasie i na dole nogawek

comfortable warm ladies set made of micro fleece
vest with half-round neckline trimmed with a drawcord, 
the sleeves drawcords have a thumb hole
comfortable cigarette pants with cotton drawcords in waist 
and at the bottom of legs

luźna tunika z kapturem, wykonana z miękkiej wiskozy w 
paski dziane
nowocześnie obniżona linia ramienia
rękaw wykończony szerokim mankietem
tunika odcinana na lini bioder, ściągana taśmą ozdobną
tył modnie wydłużony w stosunku do przodu

set made of soft viscose with woven stripes
vest with a comfortable hood and lowered shoulder line
pants with loose modern pockets reaching the back of the 
pants
perfect set as homewear

loose tunic made of soft viscose with woven stripes
lowered shoulder line and wide sleeve cuffs
ttunic is rimmed at the hips line, drawn with a decorative 
tape
the back is fashionably lengthened in relation to the front

niezwykle ciepły komplet, z wyjątkowo miękkiego mikropo-
laru
wygodny krój bluzy z półokrągłym dołem
ozdobne kieszenie na bokach
wygodne spodnie o kroju cygaretek z szerokim ściągaczem 
bawełnianym w pasie i w nogawkach
komplet doskonały jako strój sportowy oraz domowy

extra warm set made of soft micro fleece
comfortable loose fit vest with, half-round bottom pockets on 
the sides and neckline with decorative flaps
special cigarette pants with wide, cotton drawcords in waist 
and legs
perfect set as homewear as well as sportswear

LNS 564
NIGHT SET

LHD 370
HOMEWEAR

LHS 379
HOMEWEAR

LND 564
NIGHT DRESS

LNS 935
NIGHT SET

LHS 370
HOMEWEAR

LHS 369
HOMEWEAR
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warm set made of soft micro fleece
sports kangaroo type sweatshirt with rounded bottom
chimney collar with a zipper
unusual cigarette pants with wide drawcord in waist and legs
perfect as homewear as well as sportswear

komfortowa sukienka, z wyjątkowo miękkiego mikropolaru
wygodny krój 
ozdobne półokrąłe kieszenie na bokach

night dress made of extra soft micro fleece
comfortable shape with wider half-round bottom
decorative half-round pockets on the sides
neckline with decorative flaps

 wielofunkcyjny komplet z super miękiej wiskozy
wygodna dopasowana bluzka wykończona kominem przy 
szyi lekko opadającym na ramiona, ściąganym za pomocą 
tasiemki wykonanej z dzianiny zasadniczej
długie spodnie o prostej nogawce typu regular
propozycja do spania, oraz jako odzież domowa

multifunctional super soft viscose set 
comfortable fitted vest, 
neckline finished with a chimney collar, fastened with a lace
regular fit pants
perfect as a night set as well as homewear

comfortable set  made of soft viscose (French terry) 
loose fit vest  with boat neck and reglan type sleeve of 7/8 
lenght
“aladdine” pants

comfortable loose dress made of soft viscose (French terry)
half-round boat neckline 
reglan type sleeves of 7/8 length trimmed with a narrow 
decorative turtle

dwuczęsciowy komplet z miękkiej wiskozy (french terry)
luźna koszulka z dekoltem w łódkę
rękaw typu raglan
spodnie typu „alladynki”, sięgające do kostek

komfortowa sukienka typu homewear z miękkiej wiskozy 
(french terry) o luźnym kroju
dekolt półokrągły wykończony wąską lamówką
rękaw z wąskim, ozdobnym wywinięciem

ciepły komplet z miękkiego micropolaru
sportowa bluza kangurka z zaokrąglonym dołem
bluza wykończona kominem przy szyi, rozpinanym na 
zamek, wykończony delikatną wypustką
wyjątkowe spodnie o kroju cygaretek z szerokim ściąga-
czem w pasie i w nogawkach
doskonały jako strój domowy oraz sportowy

warm set made of soft micro fleece
sports kangaroo type sweatshirt with rounded bottom
chimney collar with a zipper
unusual cigarette pants with wide drawcord in waist and 
legs
perfect as homewear as well as sportswear

wyjątkowo wygodny i ciepły komplet z puszystej dzianiny 
szlafrokowej, z miękkiego polaru
ciepła bluza z kominem
na przodzie naszyta kieszeń
komfortowe spodnie o regularnym kroju, wykończone 
delikatną gumką w pasie

sukienka z wyjątkowo puszystej dzianiny szlafrokowej 
na przodzie znajduje się kieszeń typu kangur
szyja wykończona kominem pełniącym funkcję docieplającą
wygodny krój z rozszerzanym dołem

extra comfortable and warm set made fluffy dressing gown 
fabric
warm vest with a chimney collar and a cangaroo pocket on 
the front side
comfortable regular fit pants trimmed with a delicate elastic 
in waist

extra soft dress made of fluffy dressing gown fabric
front kangaroo type pocket
neckline finished with a chimney collar – extra insulation 
function
comfortable fit with wider bottom

soft viscose set
loose vest with a half-round neckline and lowered shoulder 
line
“aladdine” type pants reaching ankles, with big pockets and 
tucks on the front

dwuczęściowy komplet z miękkiej wiskozy
luźna koszulka z półokrągłym dekoltem oraz obniżoną linią 
ramienia
spodnie typu „alladynki” sięgające przed kostki z dużymi 
kieszeniami i zakładkami na przodzie

LHD 379
HOMEWEAR

LHS 506
HOMEWEAR

LHS 543
HOMEWEAR

LHD 543
HOMEWEAR

LHD 683
HOMEWEAR

LHS 975
HOMEWEAR

LHS 584
HOMEWEAR

LHS 683
HOMEWEAR
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SHAPES SS 2014

LNS 594
DRESSING 
GOWN

krótki szlafrok damski z niezwykle puszystego i miękkiego 
pluszu
krój z kapturem, wygodnym wiązaniem w pasie i dwiema 
kieszeniami bocznymi
nowoczesna długość sięgajaca za biodra
wewnętrzne satynowe wiązania zapewniają idealne dopa-
sowanie

długi szlafrok damski z niezwykle puszystego i miękkiego 
pluszu
klasyczny krój z kołnierzem szalowym, wygodnym wiąza-
niem w pasie i dwiema kieszeniami nakładanymi
wyjątkowo aksamitny dla ciała

niskie slipy męskie o wąskim boku
przód profilowany zaszewką lub pionowym cięciem
dwa warianty wykończenia w pasie: guma zewnęrzna i 
wewnętrzna (w tunelu)
uniwersalny krój dla każdego typu sylwetki

szorty męskie bez wstawki w kroku
gusset w kroju bez wstawki, komfortowo profiluje męskie 
kształy
przód profilowany zaszewką lub pionowym cięciem
dwa warianty wykończenia w pasie: guma zewnętrzna i 
wewnętrzna (w tunelu)
krój dopasowany, nogawka niewidoczna pod ubraniem

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- nie widać nogawki pod ubraniem

klasyczny szlafrok damski z niespotykanie miękkiego pluszu, 
wykończony od wewnątrz kontrastową dzianiną bawełnianą
wygodny fason z kapturem, wiązaniem w pasie i dwiema 
kieszeniami w szwach bocznych
długość do kolan zapewnia komfortową swobodę ruchów

classic dressing gown made of unusually soft velour, with an 
inside cotton layer in contrasting color  
comfortable shape with a hood, fastening in waist and two 
pockets in side seams
knee-length provides the comfort to move freely

modern micro fleece short dressing gown of a sweatshirt 
comfortable shape with a hood and a zipper
thigh-length provides the comfort to move freely
extra soft in touch – pleasant coziness in chilly mornings 
and evenings

extra fluffy and soft short plush dressing gown
shape with a hood, comfortable fastening in waist and two 
side pockets
modern length reaching below hips
inside satin bindings provide perfect fitting

long extra fluffy and soft plush dressing gown
classic shape with a shawl collar, comfortable belt in waist 
and two overlapping pockets
unusually velvety to the body

low rise slips with a narrow side
the front is shaped by a dart or a vertical cut
two options of waist finishing: outside and inside (in tunnel) 
elastic
universal shape for any kind of figure

boxer shorts with a characteristic crotch insert
the insert provides better comfort to move freely
the front is shaped by a dart or a vertical cut
two options of waist finishing: outside and inside (in tunnel) 
elastic
fitted shape – the leg stays invisible under clothing

boxer shorts without a crotch insert
gusset without the insert shapes man silhouette
the front is shaped by a dart or a vertical cut
two options of waist finishing: outside and inside (in tunnel) 
elastic
fitted shape – the leg stays invisible under clothing

nowoczesny micropolarowy krótki szlafrok damski w stylu 
bluzy
wygodny fason z kapturem, zapinany na zamek
długość sięgająca do połowy uda zapewnia swobodę 
ruchów
niezwykle aksamitny w dotyku, przyjemnie otula w chłodne 
wieczory i poranki

LGD 104, 387,417
DRESSING 
GOWN

LGS 544
DRESSING 
GOWN

LGL 683 
DRESSING 
GOWN

MPP 
HIP SLIP
inside elastic

MPP 
HIP SLIP
outside elastic

MXH 
HIPSTERS
inside elastic

MXH 
HIPSTERS
outside elastic 

MXH 
HIPSTERS
inside elastic

MXH 
HIPSTERS
outside elastic
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MXC
BOXER SHORTS

klasyczna forma bokserek z 100% dzianiny bawełnianej
wstawka w kroku zapewnia większy komfort użytkowania
wielofunkcyjne do noszenia jako bielizna i do spania

classic boxers shape, made of 100% cotton fabric
crotch insert provides better comfort
multifunctional underwear – perfect as underpants as well 
as nightwear

szorty męskie o wyższym stanie, dłuższej nogawce oraz ze 
wstawką w kroku
super miękka guma zewnętrzna
przód profilowany pionowym cięciem
nogawka niewidoczna pod ubraniem

men high cut shorts with longer leg and a crotch insert
super soft outside elastic
the front is shaped by a vertical cut
the leg stays invisible under clothing

bazowa koszulka męska na szerokich ramiączkach z prąż-
kowanej 100% bawełny
struktura dzianiny w prążek zachowuje formę nawet po 
wielokrotnym praniu
brak szfów bocznych zapewnia komfort noszenia
idealnie dopasowuje się do ciała

basic vest with wide straps made of 100% delicately ribbed 
cotton
ribbed structure keeps the shape even after multiple washings
the lack of side seams provides better comfort
perfect fit to the body provides extra comfort

basic vest with wide straps made of 100% delicately ribbed 
cotton
ribbed structure keeps the shape even after multiple washings
the lack of side seams provides better comfort
the bottom of the sleeves is trimmed with a comfortable 
drawcord

basic johns with a flies, made of  100% delicately ribbed 
cotton
the lack of side seams provides better comfort
the bottom of the legs is trimmed with a wide elasticated 
drawcord
perfect fit to the body provides extra comfort

bazowa koszulka męska z długim rękawem z prążkowanej 
100% bawełny
struktura dzianiny w prążek zachowuje formę nawet po 
wielokrotnym praniu
brak szfów bocznych zapewnia komfort noszenia
dół rękawów wykończony wygodnym ściągaczem

bazowe kalesony męskie z rozporkiem, wykonane z prążko-
wanej 100% bawełny
struktura dzianiny w prążek zachowuje formę nawet po 
wielokrotnym praniu
dół nogawek wykończony bezuciskowym, szerokim ściąga-
czem z dzianiny
idealnie dopasowują się do ciała- zapewniają komfort 
noszenia
 super ciepłe szorty męskie z dzianiny bawełnianej obustron-
nie drapanej
efekt drapania dzianiny zapewnia dodatkową miękkość
krój o wyższym stanie i wydłużonej nogawce- bez wstawki 
w kroku

super warm shorts made of both side brushed cotton fabric
the brushing effect provides extra softness and warmth
high cut fit with longer legs, without the crotch insert

super ciepła koszulka męska z długim rękawem z dzianiny 
bawełnianej obustronnie drapanej
półokrągły dekolt i komfortowy, reglanowy rękaw wykończo-
ny bezuciskowym, wygodnym ściągaczem
doskonała jako bielizna zimowa dla aktywnych mężczyzn

super warm long-sleeve made of both side brushed cotton 
fabric
half-round neckline and a comfortable reglan sleeve trimmed 
with an elasticated drawcord
perfect as winter underwear

super ciepłe kalesony męskie z dzianiny obustronie drapanej
efekt drapania dzianiny zapewnia dodatkową miękkość i 
ciepło
nogawki wykończone bezuciskowym, dzianinowym ściąga-
czem, a pas miękką, komfortową gumą
dzięki domieszce elastanu idealnie przylegają do ciała
doskonała propozycja jako bielizna zimowa dla aktywnych 
mężczyzn

extra warm johns made of both side brushed cotton fabric
the brushing effect provides extra softness and warmth
legs are trimmed with an elasticated drawcord and the waist 
is finished with a soft comfortable elastic
excellent fit to the body thanks to elastane addition
perfect as winter underwear

dwuczęściowa ciepła piżama męska 
koszulka w paski dziane
luźny i komfortowy fason o półokrągłym dekolcie
spodnie zwężane ku dołowi  o prostej, wąskiej nogawce z 
gumką w pasie

warm night set 
comfortable loose shape with half-round neckline 
straigth narrow leg pants with an elastic in waist and poc-
kets in side seam

dwuczęściowa ciepła piżama męska o komfortowym, 
luźnym fasonie
koszulka: 100% bawełna w paski dziane, z półokrągłym 
dekoltem
spodnie o prostej, wąskiej nogawce, kieszeniami w szwach 
bocznych i gumką w pasie

warm night set 
vest 100% cotton with woven stripes
half-round neckilne 
straigth narrow leg pants with side seal pockets and an 
elastic in waist

MXM 
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SHORTS

MVS 012
VEST

MXM 017
MODERN 
SHORTS

MVD 012
LONG SLEEVES

MVD 155
LONG SLEEVES

MXL 155
LONG JOHNS

MNS 320
NIGHT SET

MNS 334
NIGHT SET

MXL 012 
LONG JOHNS
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MNS 377
NIGHT SET

MNS 400 
NIGHT SET

MNS 430
NIGHT SET

MNS 479, 486
NIGHT SET
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SHAPES SS 2014
ciepła piżama męska o komfortowym, luźnym fasonie
koszulka z dzianiny bawełnianej z dekoltem w „serek” i 
kieszonką na przodzie 
spodnie z prostą nogawką i gumką w pasie

warm night set in comfortable loose shape
cotton V-neck vest with pocket on the front
straight leg pants with an elastic in waist

warm night set in comfortable loose shape
cotton vest with neckline fastened with 2 buttons and 
shoulder line slightly moved to the front
regular shape soft flannel pants with an elastic in waist 
functional lies in pants and pockets in the side seam
effective design and the fabrics make the pyjamas  popular 
homewear

warm night set in comfortable loose shape
cotton V-neck vest
regular shape pants with an elastic in waist and drawstrings 
made of soft flannel
functional lies in pants and pockets in side seam
effective design and the fabrics make the pyjamas  popular 
homewear

ciepła piżama męska o komfortowym luźnym fasonie 
koszulka z dzianiny bawełnianej z dekoltem rozpinanym na 2 
guziki o linii ramienia delikatnie przesuniętej ku przodowi
spodnie o prostym kroju z gumką w pasie, wykonane są z 
miękkiej flaneli
funkcjonalny rozporek w spodniach 
efektowny design oraz zastosowane materiały sprawiają, że 
piżama może być wykorzystywana jako odzież domowa

ciepła piżama męska o komfortowym luźnym fasonie
koszulka z dzianiny bawełnianej z dekoltem w kształcie 
litery V
spodnie o prostym kroju z gumką w pasie i troczkami wyko-
nane są z miękkiej flaneli
funkcjonalny rozporek w spodniach oraz kieszenie w 
szwach bocznych
efektowny design oraz zastosowane materiały sprawiają, że 
piżama może być wykorzystywana jako odzież domowa

ciepła piżama męska o komfortowym luźnym fasonie
koszulka z dzianiny bawełnianej z dekoltem w kształcie litery 
V, z wstawką na ramieniu z dzianiny kontrastowej w kratę
spodnie z nadrukiem, o prostym kroju z gumką w pasie 
efektowny design oraz zastosowane materiały sprawiają, że 
piżama może być wykorzystywana jako odzież domowa

warm night set in comfortable loose shape
cotton V-neck vest with an insert on the shoulder made of a 
contrasting fabric
regular shape pants with print an elastic in waist 
effective design and the fabrics make the pyjamas  popular 
homewear

wyjątkowo wygodna dwuczęściowa piżama wykonana z 
bawełny
niezwykle komfortowa góra o klasycznym kroju koszulowym, 
zapinana na guziki, z kieszonką z przodu
spodnie o prostym kroju nogawek z delikatną gumką w pa-
sie, zapinane na guzik z możliwością regulacji obwodu pasa
funkcjonalny rozporek w spodniach
zapewnia doskonały komfort noszenia w chłodne wieczory 
i poranki

extra comfortable cotton night set
classic shirt shape vest fastened with buttons, with a pocket 
on the front
regular shape pants with an elastic in waist, fastened with 
two buttons providing waist regulation
perfect comfort in chilly mornings and evenings

szlafrok męski z lekkiego, miękkiego i wyjątkowo przyjemne-
go w dotyku pluszu (fleece mega soft)
klasyczny krój z kołnierzem szalowym, dwiema nakładanymi 
kieszeniami i paskiem
klasyczna długość sięgająca poniżej kolana

extra soft fleece (“fleece mega soft”) men dressing gown 
made of
classic shape with a shawl collar, two overlapping pockets 
and a belt
classic length reaching below the knee
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biustonosz dla nastolatek z miękkimi miseczkami
stabilizacja biustu poprzez wykończenie wewnętrzną gumą
krój polecany dla młodszych dziewcząt 8-11 lat

soft teen bra
bust stabilization provided by an inside elastic
shape recomended to the youngest 8-11 years old girls

padded bra for teenagers
cups strngthened with soft pads and special trim in the 
place of wires
the lack of metal wires provides extra comfort
perfect shape for 11-14 years old teenagers

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

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

teenagers` low rise briefs with narrow side
slightly exposed hips line
universal shape for any type of figure

girl`s briefs with narrow side
elastane adding provides perfect fitting

classic boy`s slips- 100% cotton
wide side cover hips
the front is shaped by a dart or vertical cut
universal shape for any type of figure

boy`s shorts made of cotton with elastane
perfectly fit to the body 
short legs guarantee moves comfort

classic boy`s boxer shorts- 100% cotton
comfortable loose fit
universal shape used as underwear as well as nightwear

figi dziewczęce o wąskim boku
dodatek elastanu zapewnia doskonałe dopasowanie do 
sylwetki

klasyczne slipy chłopięce- 100% bawełny
szeroki bok okrywający biodra
przód profilowany zaszewką lub cięciem pionowym
odpowiednie do każdego typu sylwetki

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

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

97



KEY COLLECTION 2014
LADIES` TEENS

GIRLS

LGD 104 B4
LGD 387 B4
LGD 417 B4
LGS 544 B4
LGS 594 B4
LGL 683 B4
LHD 370 B4
LHD 379 B4
LHD 543 B4
LHD 683 B4
LHS 369 B4
LHS 370 B4
LHS 379 B4
LHS 506 B4
LHS 543 B4
LHS 584 B4
LHS 683 B4
LHS 975 B4
LND 544 B4
LND 564 B4
LNS 417 B4
LNS 493 B4
LNS 496 B4
LNS 544 B4
LNS 564 B4
LNS 594 B4
LNS 935 B4
LPC 010
LPR 010
LPR 368 B4
LPR 372 B4
LPR 395 B4
LPR 501 B4
LPR 504 B4
LPR 506 B4
LPR 518 B4
LPR 528 B4
LPR 532 B4
LPR 536 B4
LPR 547 B4
LPR 562 B4
LPR 591 B4
LPR 607 B4
LPR 997 B4
LPR 999 B4
LPP 538 B4
LPP 542 B4
LPP 935 B4
LPB 503 B4
LXC 729
LVD 729 1
LVD 729 2
LVS 729
LXL 729

TBC 024 
TBC 122
TBC 127
TBC 385 B4
TBC 421 B4
TBC 579 B4
TBC 592 B4
TBC 601 B4
TBC 706 B4
TBS 024 
TBS 579 B4
TPR 385 B4
TPR 421 B4
TPR 579 B4
TPR 601 B4
TPR 706 B4

GPN 736 B4
GPN 750 B4
GPN 752 B4
GPN 763 B4
GPN 778 B4

1 pc / bag
1 pc / bag
1 pc / bag
1 pc / bag
1 pc / bag
1 pc / bag
1 pc / box
1 pc / bag
1 pc / bag
1 pc / bag
1 pc / bag
1 pc / box
1 pc / bag
1 pc / box
1 pc / bag
1 pc / bag
1 pc / bag
1 pc / box
1 pc / bag
1 pc / box
1 pc / bag
1 pc / bag
1 pc / bag
1 pc / bag
1 pc / box
1 pc / bag
1 pc / bag
2 pcs / box
2 pcs / box
2 pcs / box
2 pcs / box
2 pcs / box
2 pcs / box
2 pcs / box
2 pcs / box
2 pcs / box
2 pcs / box
2 pcs / box
2 pcs / box
2 pcs / box
2 pcs / box
2 pcs / box
2 pcs / box
2 pcs / box
2 pcs / box
2 pcs / box
2 pcs / box
2 pcs / box
2 pcs / box
1 pc / box
1 pc / box
1 pc / box
1 pc / box
1 pc / box

1 pc / box
1 pc / box
1 pc / box
1 pc / box
1 pc / box
1 pc / box
1 pc / box
1 pc / box
1 pc / box
1 pc / box
1 pc / box
2 pcs / box
2 pcs / box
2 pcs / box
2 pcs / box
2 pcs / box

3 pcs/ box
3 pcs/ box
3 pcs/ box
3 pcs/ box
3 pcs/ box

15 pcs / carton
15 pcs / carton
15 pcs / carton
15 pcs / carton
15 pcs / carton
15 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
60 pcs / carton
60 pcs / carton
60 pcs / carton
60 pcs / carton
60 pcs / carton
 

26
30
31
33
37
29
23
24
27
29
24
23
25
21
27
25
29
20
32
36
34
34
35
32
36
37
20
7
7
17
17
17
13
11
11
9
15
19
19
19
19
13
11
15
15
13
9
9
15
 41
38
39
41
39

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

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

76
77
76
77
77

240 pcs / carton
240 pcs / carton
240 pcs / carton
240 pcs / carton
240 pcs / carton
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MEN BOYS
MGL 118 B4
MGL 128 B4
MGL 400 B4
MNS 320 B4
MNS 334 B4
MNS 377 B4
MNS 400 B4
MNS 422 B4
MNS 430 B4
MNS 479 B4
MNS 486 B4
MXM 017
MXM 155
MXM 273 B4
MXH 224 B4
MXH 308 B4
MXH 311 B4
MXH 313 B4
MXH 336 B4
MXH 352 B4
MXH 385 B4
MXH 631 B4
MXH 699 B4
MXH 982 B4
MXH 983 B4
MPP 224 B4
MPP 273 B4
MPP 308 B4
MPP 311 B4
MPP 313 B4
MPP 336 B4
MPP 352 B4
MPP 385 B4
MPP 631 B4
MPP 699 B4
MXC 404 B4
MXC 932 B4
MVD 012
MVD 155
MVS 012
MXL 012
MXL 155 

BPC 707 B4
BPC 709 B4
BPC 715 B4
BPC 721 B4
BPC 726 B4
BPC 737 B4
BXH 709 B4
BXC 715 B4
BXC 726 B4

1 pc / bag
1 pc / bag
1 pc / bag
1 pc / bag
1 pc / bag
1 pc / bag
1 pc / bag
1 pc / bag
1 pc / bag
1 pc / bag
1 pc / bag
1 pc / box
1 pc / box
1 pc / box
1 pc / box
1 pc / box
1 pc / box
1 pc / box
1 pc / box
1 pc / box
1 pc / box
1 pc / box
1 pc / box
1 pc / box
1 pc / box
2 pcs / bag
2 pcs / bag
2 pcs / bag
2 pcs / bag
2 pcs / bag
2 pcs / bag
2 pcs / bag
2 pcs / bag
2 pcs / bag
2 pcs / bag
2 pcs / bag
2 pcs / bag
1 pc / box
1 pc / box
1 pc / box
1 pc / box
1 pc / box

3 pcs / box
3 pcs / box
3 pcs / box
3 pcs / box
3 pcs / box
3 pcs / box
1 pc / box
1 pc / box
1 pc / box

15 pcs / carton
15 pcs / carton
15 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
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
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

65
65
65
61
61
61
63
63
63
59
59
45
41
47
47
49
49
55
49
55
51
53
53
57
57
47
49
49
49
55
49
55
51
53
53
58
57
44
40
45
44
40

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

81
79
81
79
80
78
79
81
80
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