
                                               Ubranie dla Profesjonalisty. 

 

To że jesteś profesjonalistą i fachowcem w swojej dziedzinie to oczywiste. Wiesz o tym TY i z 

pewnością Twoi Klienci.  

Poza ogromną wiedzą i dużym doświadczeniem, w każdym fachu ważne jest jak się wygląda.  

Wygląd podkreśla dbałość o każdy detal i wzbudza większe zaufanie. Jak ważny jest to 

element biznesu,  pokazuje wielkie zaangażowanie  w budowanie  pozytywnego wizerunku. 

Dzieje się tak  zarówno w małych  firmach jak i dużych korporacjach. Tworzone są katalogi z 

opracowaniami ubrań i wyposażenia pracownika na danym stanowisku pracy. Określają wiele 

podstawowych elementów takich jak rodzaj tkaniny i kolor, oraz wszystkie inne szczegóły jak 

np. logo firmy. 

 Podsumowując: Jesteś Profesjonalistą i tak wyglądasz! 

 

Jednak dla Ciebie to na pewno nie wszystko. Dobry wygląd jest ważny ale jest jeszcze kilka 

spraw które Dobre Ubranie powinno załatwiać.   

Dobre Ubranie ale dla Kogo ?        

No właśnie. Na to pytanie możesz odpowiedzieć tylko Ty sam. 

 1. Jaką wykonujesz pracę ? np. stacjonarną czy jesteś w ciągłym ruchu. 

2. Przed czym ma Cię chronić ubranie w pracy ?   

3. Jakie powinno mieć udogodnienia ?  

Na pierwsze pytanie odnoście doboru ubrania do rodzaju wykonywanej pracy, 

odpowiedziałem w artykule pod tytułem: 

 „ Co zrobić aby spodnie nie pękały w kroku „ 

Zapraszam do przeczytania. 

W każdym przypadku istotne są też walory użytkowe i wygoda.  

Co powinno posiadać ubranie do pracy aby to zapewnić? 

Wybór zaczynamy od ustalenia przed czym ma ono Ciebie ochronić.  

1. Czy są to tylko zabrudzenia , czy też inne poważnieje zagrożenia ? np. powinno być 

trudnopalne lub antystatyczne.  

2. Jakie udogodnienia powinny być uwzględnione np. konstrukcji , ilości i rodzaju 

kieszeni.  

3. Czy i jakie narzędzia i inne drobiazgi chciałbyś mieć zawsze przy sobie ? 

Skupię się nad tym jak możesz się lepiej zorganizować i mieć więcej komfortu podczas 

wykonywania swojej pracy. Jak zabrać do pracy na wysokości wszystko co możliwe, aby 

wielokrotnie nie wchodzić i nie schodzić z drabiny ? Oczywiście, nie taszcząc ze sobą ciężkiej, 

wielkiej torby narzędziowej.  

https://wega.com.pl/baza-wiedzy


Jakie są możliwości dobrania odpowiedniej konstrukcji ubrania, oraz jakie są udogodnienia, 

postaram się pokazać na przykładzie konkretnego ubrania- Ubranie Zorian. 

 

Jest to ubranie o wyjątkowym i nowoczesnym designie. 

 Bardzo wytrzymałe i niezwykle ergonomiczne. 

 Przeznaczone do wykonywania pracy na wielu wymagających stanowiskach.  

Wyposażone w rozwiązania ułatwiające częste zmiany pozycji przy jednoczesnym poczuciu 

komfortu. 

Duża ilość kieszeni funkcyjnych pozwala zabrać ze sobą wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy.  

Duża kieszeń na smartfon. Jej budowa 3D pozwala swobodnie się  poruszać mieszcząc telefon 

o dużych rozmiarach. 

 

        

 Kieszeń na ołówki, wiertła lub wkrętaki. 

 

Budowa kieszeni 3D zapobiega naciąganiu materiału oraz wciskania przedmiotów w ciało. 



Ukryta kieszonka wewnętrzna na cenne drobiazgi zapinana na zamek.   

 

            Anatomicznie wyprofilowane nogawki dla ułatwiania pracy podczas zginania nóg. 

Kieszenie na nakolanniki zapinane na rzepy umożliwiające szybką wymianę wkładów. 

 

Pozostawione przestrzenie między rzepami umożliwiają samoczynne wypadanie 

niebezpiecznych, niechcianych elementów np. kamieni, kawałków betonu,  które dostały się 

podczas wykonywania pracy. Jest to dodatkowa ochrona przed zranieniem czy uszkodzeniem 

kolan. 

  

    Dopasowane nogawki posiadają czarną wstawkę obszytą odblaskami na całej długości. Tak 

zwany piping jest bardzo elastyczny, przez co zwiększa komfort pracy. Jest on wysokiej 

jakości, przez co skutecznie zwiększa bezpieczeństwo pracownika w ciemnych miejscach.      

  Rozporek zapinany zamkiem błyskawicznym. 

 Bardzo ważne jest tu znaczenie słowa „błyskawiczny” !       

   

Spodnie ogrodniczki posiadają duże kieszenie zamontowane po obu stronach klapy. Są 

bardzo pojemne. Zewnętrzna kieszeń ma budowę kasetową. Przechowywanie przestrzennych 

rzeczy nie zgniata ich i nie powoduje wbijania ich w ciało użytkownika.  

Wewnętrzna kieszeń na klapie zapinana na zamek błyskawiczny. Zabezpiecza przed 

zgubieniem i kradzieżą np. portfela czy dokumentów. 

Kieszeń calówkowa z dodatkowymi taśmami, szlufkami do zaczepiania narzędzi. 

Jedno z najważniejszych udogodnień i rozwiązań konstrukcyjnych w tym modelu. Aktywne 

elementy pasa spodni ogrodniczek. Pracują razem z Tobą ! 

 Podczas zginania się i prostowania, dopasowuje spodnie do ciała i pozwala utrzymać je na 

miejscu. Nie musisz za każdym razem podciągać spodni i wsuwać koszuli. 

 

 

Tylna część ogrodniczek powyżej pasa posiada wysoką klapę. Duża i wysoka klapa 

zabezpiecza plecy podczas pracy. Wbudowana elastyczna wstawka dodatkowo poprawia 

komfort pracy ponieważ dokładnie dopasowuje się do kształtu ciała. 

 

Uchwyt na młotek. Jego budowa pozwala na wygodne poruszanie się w różnych pozycjach 

bez obawy na utratę narzędzi. 

 



Szelki ogrodniczek posiadają elastyczne elementy. Takie rozwiązanie dodatkowo utrzymuje 

spodnie w odpowiednim miejscu podczas zginania i prostowania. Obszycie gumy tkaniną 

zabezpiecza ją przed uszkodzeniami mechanicznymi, przez co zwiększa ich trwałość.   

 

Model Zorian oferuje również spodnie do pasa zamiast ogrodniczek.  

Spodnie posiadają regulatory po obu stronach. Dzięki nim można dokładniej dopasować 

spodnie dla zwiększenia wygody podczas pracy. 

 

Posiadają tylne naszywane kieszenie. Jedna kieszeń jest zabezpieczona klapą zapinaną na 

rzepy. 

Bluza Zorian to niespotykany fason i nowoczesny design ! 

 

               Nowatorska konstrukcja i zastosowane rozwiązania pozwalają zwiększyć 

bezpieczeństwo i komfort pracy.  Możesz zabrać wiele potrzebnych rzeczy i mieć wolne ręce. 

Przecież sam wiesz jakie to ważne kiedy np. wchodzisz na rusztowanie.  

Równie istotne jest zastosowanie odpowiednich materiałów. Tkanina ta wyróżnia się 

doskonałą wytrzymałością na rozrywanie i ścieranie. Posiada wysoką odporność na 

wielokrotne pranie. Nawet podczas przemysłowego prania zachowuje kolor i nie kurczy się.  

 

  

 Wszystkie wyżej wymienione elementy sprawiają, że ubranie do 

pracy Zorian odpowiada na potrzeby nawet najbardziej wymagają-

cych Fachowców.  Ale Ty nie musisz wierzyć opisowi, przyjdź i wy-

bierz model dla siebie! 

 

 

 

 


