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nr: 1577/01 08 202

 Pret En Gros  Pret En Detail  

  Ex W fara tva  

lei/buc  

  Ex W fara tva 

lei/buc  

CHVATRU 

Truman-mc

VESTA TRUMAN-  Exterior :65% 

poliester, 35% bumbac, stofa canvas 

280 gr/m2. Interior : căptușeala 100% 

poliester, țesătură polar anti-pilling de 

400 gr/m2.        4 buzunare exterioare. 2 

buzunare interioare. Rascroiala a 

manecii la interior. Talie cu șnur. 

141.58 lei       168.48 lei       

 Oferta echipamente de protectia muncii -jachete, veste , tricouri 

cod articol poza articol specificatii tehnice 
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CHVAHIG 

Highway-

mc

VESTA Highway- Exterior: țesătură 

impermeabilă cu acoperire din 

poliuretan.  Interior: captuseala 200 

gr/m2. Benzi reflectorizante cusute in 

jurul corpului. Inchidere centrala cu 

fermoar dublu. Banda interioară pentru 

gât (mai confortabilă). 2 buzunare 

inferioare. 1 buzunar interior cu 

fermoar.

126.97 lei       151.10 lei       

CHVATHU 

Thunder 

Vest-mc

 VESTA Thunder -exterior: 65% 

poliester, 35% bumbac, țesătură twill 

200 gr/m2. Captuseala: 100% poliester 

220 gr/m2. Buzunar cu fermoar la piept 

stânga (broderie/imprimare ușoară). 

Guler inalt cu fermoar total. Reglare 

laterala. Buzunar interior. 2 

compartimente stilou.

122.16 lei       145.37 lei       
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CHVACOR 

Corrib-MC

VESTA CORRIB - Exterior: 100% 

poliester ,țesătură Oxford hidrofugă 

170 gr/m2. Captuseala: 100% poliester. 

Interior: țesătură polar  anti-pilling 300 

gr/m2 . 2 buzunare frontale și 1 buzunar  

pe piept in partea stânga. 1 buzunar 

interior. Snur elastic cu opritoare pe 

partea de jos.

112.37 lei       133.72 lei       

CHVAWOR 

Worker-mc

VESTA TRUMAN - Exterior: 65% 

poliester, 35% bumbac, stofa canvas 

280 gr/m2 . Interior : căptușeala 100% 

poliester, țesătură polar anti-pilling de 

400 gr/m2. 4 buzunare exterioare. 2 

buzunare interioare. Rascroiala a 

manecii la interior. Talie cu șnur. 

97.76 lei         116.34 lei       
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CHVACOO 

Cooper-mc

VESTA COOPER -   Exterior: 

tesătură100% poliester twill 175 gr/m2. 

Captuseala: 100% poliester 200 gr/m2. 

2 buzunare frontale cu fermoar și 1 

clapă in stânga la piept și buzunar pentru 

pix. 1 buzunar interior. Elastic pe partea 

de jos. Fermoar interior spate pentru 

broderie/imprimare usoara.                                                      

20 de unități pe cutie.                    

95.31 lei         113.42 lei       

ST5010-mc

VESTA FLEECE  Ușoara și proprietăți 

excelente de izolare termică: această 

vestă pentru bărbați din lână cu guler 

ridicat din micro polar respirabil 

formează un strat intermediar cald și 

moale. Tivul este reglabil.

93.11 lei         110.80 lei       
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CHVAPRI 

Printer-mc

VESTA Printer - Exterior: 65% poliester, 

35% bumbac, țesătură simplă 185 

gr/m2. Captuseala: 100% poliester 200 

grs/m2. 6 buzunare exterioare. 1 

buzunar interior. 2 compartimente 

pentru stilouri. Guler inalt cu fermoar 

total .Zonă largă pe spate pentru 

imprimare.Rascroiala a manecii in 

interior.Mai lunga in spate. 

87.97 lei         104.68 lei       
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 CHVATUN 

Tundra-mc

VESTA Softshell -90% poliamidă, 10% 

elastan. 350 gr/m2 țesătură softshell cu 

3 straturi. 2 buzunare cu fermoar. 

Fermoar frontal total. 20 de unități per 

cutie: 1 mărime, 1 culoare. Geanta 

individuala.

83.16 lei         98.96 lei         

812.33-fr

Vesta de mare vizibilitate,  100% 

poliester

Fluorescent Orange, Fluorescent Yellow: 

EN ISO 20471:2013, clasa 2

Benzi de siguranţă pe umeri şi două 

cercuri pe corp

Jachetă generoasă în mărimi ceea ce 

permite să fie purtată peste alte haine

Tighelit cu banda din  poliester

14.94 lei         17.78 lei         
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PKVATRA 

Traffic-mc
Fluorescent Orange, Fluorescent Yellow: EN ISO 20471:2013, clasa 2

PARKA Traffic - Exterior: țesătură 

impermeabilă cu acoperire din 

poliuretan. Captusita la interior cu 

captuseala 200 gr/m2. Benzi 

reflectorizante cusute în jurul corpului și 

al brațelor. 2 buzunare inferioare. 

Buzunar interior cu fermoar. Glugă cu 

șnur reglabil ,ascunsa în bandă pentru 

gât. Manșete in interiorul mânecilor .

214.78 lei       255.58 lei       

T603-mc

JACHETA WORK JACKET  -Această 

jachetă de lucru modernă, elegantă, cu 

liniile sale netede și culori în două 

tonuri, se potriveste cu toți pantalonii 

din gama PW3. Țesătura premium din 

policotton  oferă durabilitate și confort 

maxim pentru purtător. Functionalitate 

optima.

208.33 lei       247.91 lei       
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JACHETA  

Miracle-mc

JACHETA  Miracle -

Exterior: 65% poliester, 35% bumbac, 

țesătură twill 200 gr/m2. Captuseala 

100% poliester, 220 grs/m2. Guler inalt 

cu fermoar. Mâneci detașabile cu 

fermoar. 8 buzunare exterioare. 1 

buzunar interior. Reglare laterala din 

spate. Zonă mare pentru imprimare pe 

spate.

175.77 lei       209.17 lei       

CQVASTO 

Storm-mc

JACHETA Softshell Storm- 90% 

poliamidă, 10% elastan. 350 gr/m2 

material softshell. Benzi reflectorizante 

cusute în jurul corpului și al brațelor. 2 

buzunare cu fermoar. Fermoar frontal.                                                                                         

20 de unități per cutie: 1 mărime, 1 

culoare. Geanta individuala.

146.48 lei       174.31 lei       
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CQVAWIN 

Winterfell 

Jacket-mc

JACHETA Winterfell  -Exterior: 65% 

poliester, 35% bumbac, țesătură twill 

210 gr/m2.  În interior : țesătură polar 

fleece anti-pilling 200 gr/m2. Bandă 

elastică laterală. Buzunar cu fermoar pe 

partea stângă. Fermoar frontal total. 2 

buzunare inferioare cu fermoar. 

Manșete elastice cu nervuri.

131.87 lei       156.93 lei       
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Fleece 

Airport-mc

JACHETA Fleece Airport - țesătură polar 

fleece de lungă durată, anti-pilling, 300 

gr/m2. Benzi reflectorizante cusute în 

jurul corpului și al brațelor. Guler înalt cu 

închidere in fata  cu fermoar . Închidere 

in fata cu fermoar dublu.    2 buzunare 

cu fermoar.                                                                            

10 unități per cutie: 1 mărime, 1 culoare. 

Punga individuala.

122.16 lei       145.37 lei       

SUVAROA 

Road-mc

Hanorac Road

100% Poliester. 300 gr/m2 țesătură 

fleece in interior. Benzi  reflectorizante 

cusute în jurul corpului și al brațelor. Gât 

înalt cu fermoar . Manșete și talie cu 

elastic . 20 de unități per cutie: 1 

mărime, 1 culoare; Punga individuala.

112.37 lei       133.72 lei       
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CQVAMIC 

Mirca-mc

JACHETA  Mirca - 65% poliester, 35% 

bumbac, țesătură twill 210 gr/m2. 

Buzunar cu fermoar pe partea stângă. 

Fermoar frontal pe toata lungimea. 

Bandă elastică laterală. Manșete elastice 

cu nervuri. Benzi cusute reflectorizante.                                                    

20 de unități per cutie: 1 mărime, 1 

culoare. Punga individuală.

97.76 lei         116.34 lei       
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Thunder 

Sweatshirt-

mc

Hanorac 65% poliester, 35% 

bumbac. 310 gs/m2 țesătură fleece 

periată în interior. Gât înalt cu 

fermoar mediu. Față cu dungi . Benzi 

laterale. Manșete și talie cu elastic ; 

Cusături duble pe umeri, mâneci, 

manșete și talie

87.97 lei         104.68 lei       
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S03574-

WH-3XL-

mob

Bluză cu gât rotund. 80% bumbac 

organic / 20% poliester reciclat, 280g.
79.65 lei         94.78 lei         
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S47101-KG-

L-mob

SOL'S SNAKE , Hooded sweater 

280g/m², Hanorac unisex. Manșete și 

tiv din elasten reiat, buzunar tip 

marsupiu, glugă cu șnur din aceeași 

culoare. Etichetă cu mărime fără 

marcă. Detalii material: fleece 280g / 

m², 50% bumbac ringspun - 50% 

poliester. OEKO-TEX. Mărimi: S-4XL

72.38 lei         86.14 lei         
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H.V. 

Poloshirt 

Build-mc 

Tricou Constructor-Vizibilitate mare;  

100% poliester. 170 gr/m2 țesătură 

respirabilă și uscată. Benzi 

reflectorizante cusute în jurul 

corpului. Guler tip polo, 2 nasturi. 

Ambalare 30 de buc per cutie: 1 

mărime, 1 culoare. Punga 

individuala.

48.88 lei         58.17 lei         

S03566-FN-

L-mob

OL'S PLANET Men, Polo 170g/m². Tricou 

Polo pentru bărbați. Guler dinmaterial 

reiat, întărit la gât cu bandă dublă, fentă 

cu 2 nasturi înculoarea tricoului, tiv 

drept, cusături laterale, nasture de 

rezervă îninterior. Detalii material: 170g 

/mp, 100% bumbac cultivat 

organic.OEKO-TEX, Mărimi: S - 5XL

          43.91 lei           52.25 lei 
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S03582-RD-

L-mob 

OL'S CRUSADER Men, T-shirt 150g/m², 

Tricou pentru bărbați din bumbac 

cultivat organic. Decolteu rotund, bandă 

din material reiat întărită în interior 

pentru acoperirea cusăturii, tubular. 

Detalii material: single jersey 150gr /mp, 

100% bumbac cultivat organic. OEKO-

TEX. Mărimi: S - 3XL*

          24.49 lei           29.14 lei 

S03564-

WH-3XL-

mob

SOL'S EPIC Uni, Tshirt 140g/m², Tricou 

unisex din bumbac organic. Decolteu 

rotund, bandă din material reiat, croiala 

ajustată, tubular. Detalii material: single 

jersey 140gr /mp, 100% bumbac cultivat 

organic. OEKO-TEX. Mărimi: XS-4XL.

          19.18 lei           22.83 lei 
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Pentru comenzi mari  peste 10,000  lei se aplica preturile   en gros . 

Livrare pe baza de comanda ferma  confirmata , plata avans pe baza de factura proforma 

Contact: Domokos Lucretia, office@tester-consulting.ro ,  0749 198831

  Toate produsele satisfac prevederile HG nr. 115/2004 si sunt conforme cu standardele de referinta corespunzatoare.

Echipamentele de protectie individuala- E.I.P. sunt certificate de organisme notificate in UE si-la livrare-sunt insotite de declaratii de 

conformitate EC de tip, certificate de calitate si garantie-conform reglementarilor in vigoare

 Livrarea produselor se face in cel mai scurt timp posibil conform termenului de livrare specificat in lista (daca exista     unele abateri, 

acestea vor fi comunicate in timp util clientilor)

171710:45 AME:\pc-tester\promo-1\New folder\Agentie\Agentie\2022\Oferte\oferte Tester\Echipamente de protectie -veste&jachete (2)Echipamente 

de protectie -veste&jachete (2)jachete 


