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wzór Opis 

 

 

 

 

marynarka jednorzędowa, z gładkiej, ciemnej, matowej tkaniny o składzie 

44 % wełna, 54% elana, 2% elastyna, o klasycznym kroju,  dopasowana 

do sylwetki, zapinana na  3 guziki płaskie kolorem dopasowane do 

marynarki, posiada proste klapy o szerokości ok. 8 cm (zakończone w 

szpic), kieszenie z płatkami, z tyłu brak rozcięcia, podszewka 100% 

wiskozy, na piersi kieszonka z listewką, wewnątrz mała kieszonka. – 

(DO) 
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marynarka jednorzędowa, z gładkiej tkaniny, matowy, wykonana z tkaniny 

o składzie 44 % wełna, 54% elana, 2% elastyna, marynarka o klasycznym 

kroju,  dopasowana do sylwetki - „taliowana”, zapinana na 2 guziki 

kolorem dopasowane do marynarki, posiada proste klapy o szerokości ok. 8 

cm (zakończone w szpic), kieszenie z płatkami, z tyłu jedno rozcięcie, 

podszewka 100% wiskozy w kolorze dopasowanym do marynarki,  po 

wewnętrznej stronie mała kieszonka na wysokości piersi – (KR/AG/I) 

 

kolory: ciemno szary, ciemno granatowy 

 

 

 

 

kamizelka z gładkiej, ciemnej, matowej tkaniny o składzie 44 % wełna, 

54% elana, 2% elastyna, marynarka o klasycznym kroju,  dopasowana do 

sylwetki, zapinana na 3/4 guziki płaskie kolorem dopasowane do całości, 

bez kieszeni, podszewka 100% wiskozy, z tyłu regulacja- (DO) 

kolory: ciemno granatowy 
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spodnie, z gładkiej, matowej tkaniny o składzie 44 % wełna, 54% elana, 

2% elastyna, o klasycznym kroju, w kant, zapinane na zamek oraz guzik 

kolorem dopasowany do całości, kolanówka  poliester, 2 kieszenie cięte z 

przodu, bez kieszeni z tyłu- dla (DO) 

kolory: ciemno granatowy 

 

spodnie, z gładkiej, ciemnej, matowej tkaniny o składzie 44 % wełna, 

54% elana, 2% elastyna, o klasycznym kroju – lekko dopasowane w stylu 

„slim”, w kant, zapinane na zamek oraz guzik kolorem dopasowany do 

całości, kolanówka poliester, przewiewna, 2 kieszenie cięte, z przodu, bez 

kieszeni z tyłu, szlufki na pasek- (KR/AG/I) 

kolory: ciemno szary, ciemno granatowy 

 

 

 

wykonana ze 100% bawełny nieprześwitującej, gramatura 125 gr/m2, 

zapinana na guziki estetycznie dopasowane do całości,  kołnierz typu 

button down, plecy gładkie. Koszula w sylwetce regularnej, dopasowana 

do sylwetki - „taliowana”, klasyczny mankiet   zapinany na 1 guzik 

 

kolory: szary, biały, błękitny 

 

Koszule dla (KR) oraz AG) z szarymi obszyciami wewnątrz kołnierza  i 

mankietów oraz wzdłuż linii guzików. 
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wykonana ze 100% bawełny, gramatura 125 gr/m2, zapinana na guziki 

estetycznie dopasowane do całości,  kołnierz typu button down, plecy 

gładkie. Koszula w sylwetce regularnej, dopasowana do sylwetki, 

elektrostatyczna, 

 

kolory: szary, biały, błękitny 

 

Koszule dla (KR) oraz AG) z szarymi obszyciami wewnątrz kołnierza 

oraz wzdłuż linii guzików. 

Koszule dla (DO) winny mieć możliwość naszycia na ramionach pagony. 

 

 

 

 

 

 

Krawat męski  w kolorze ciemnoszarym, gładki, 100% poliester, matowa 

krepa, wąski, z tyłu zaszewka do przełożenia cieńszego końca 

 

Kolor estetycznie dopasowany do kpl. garnituru i koszuli 
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marynarka jednorzędowa, z gładkiej, ciemnej tkaniny w składzie 44 % 

wełna, 54% elana, 2% elastyna, marynarka typu slim,  dobrze 

dopasowana do sylwetki, zapinana na 2 guziki kolorem dopasowane do 

marynarki, posiada proste klapy zakończone w szpic, kieszenie z 

płatkami,  z tyłu bez rozcięcia, podszewka 100% wiskozy, wewnątrz mała 

kieszonka 

kolory: ciemno szary, ciemno granatowy 

 

 

 

Kamizelka z gładkiej, ciemnej, matowej tkaniny w składzie 44 % wełna, 

54% elana, 2% elastyna,  dobrze dopasowana do sylwetki, zapinana na 

guziki kolorem dopasowane do kamizelki, podszewka 100% wiskozy – 

(AG) 

kolory: ciemno szary 
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Ołówkowa spódnica do połowy kolana/za kolano z rozcięciem, zapinana 

na obustronnie kryty suwak z tyłu* spódnicy, z gładkiej, ciemnej tkaniny 

w składzie 44 % wełna, 54% elana, 2% elastyna, wykonana z tkaniny 

identycznej jak marynarka i kamizelka, podszewka poliester, dopasowana 

do sylwetki, nie ograniczająca ruchów 

 

*Dla (AG) zamek wszyty z boku 

kolory: ciemno szary, ciemno granatowy 

 

 

 

 

Spodnie z gładkiej, ciemnej tkaniny w składzie 44 % wełna, 54% elana, 

2% elastyna, wykonana z tkaniny identycznej jak  marynarka i kamizelka, 

dopasowane do sylwetki, typu slim z kantem, zapinane na kryty zamek z 

przodu 

 

kolory: ciemno szary, ciemno granatowy 
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wykonana ze 100% bawełny nieprześwitującej, gramatura 125 gr/m2, z 

szarymi obszyciami wewnątrz kołnierza  i mankietów, zapinana na guziki 

kolorem dopasowane do całości,  kołnierz typu button down, plecy 

gładkie. Koszula w sylwetce regularnej, dopasowana do sylwetki - 

„taliowana”, klasyczny mankiet   zapinany na 1 guzik, 

 

 

Koszule dla (AG) z szarymi obszyciami wewnątrz kołnierza  i mankietów 

oraz wzdłuż linii guzików. 

 

kolory: biały, błękitny 

 

 

 

wykonana ze 100% bawełny nieprześwitującej, gramatura 125 gr/m2, 

zapinana na guziki kolorem dopasowane do całości,  kołnierz typu button 

down, plecy gładkie. Koszula w sylwetce regularnej, dopasowana do 

sylwetki - „taliowana 

 

Koszule dla (AG) z szarymi obszyciami wewnątrz kołnierza  i mankietów 

oraz wzdłuż linii guzików. 

 

kolory: biały, błękitny 

 

 


