Kolekcja boco Compact.
Zaprojektowana z myślą o Twojej pracy.
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boco – EKSPERT W TEKSTYLIACH.
CWS-boco od wielu lat opracowuje innowacyjną odzież roboczą gotową sprostać
każdemu wyzwaniu i różnym warunkom codziennej pracy.
Środowisko pracy naszych klientów jest największą inspiracją dla projektantów
boco, którzy pracując nad najlepszymi rozwiązaniami w zakresie odzieży, starają
się przewidywać i odpowiadać na potrzeby jej końcowych użytkowników. Już
wstępne etapy procesu opracowywania nowego produktu są monitorowane
przez ekspertów w danej dziedzinie (na przykład: w przemyśle lub handlu), którzy
oceniają powstające wzory pod kątem wygody, ergonomii, funkcjonalności,
użytych materiałów, bezpieczeństwa, a także wytrzymałości i odporności
w procesie prania. W drugim etapie testujemy odzież w rzeczywistych, często
niełatwych warunkach jej użytkowania, aby mieć pewność, że nasze produkty
pozostaną odporne na zużycie i będą podnosiły prestiż naszych klientów. Dzięki
takiemu podejściu możemy zagwarantować, że nasza odzież jest wytrzymała
w trudnych warunkach pracy, a zatem sprawdza się w każdej sytuacji.
Wygoda i bezpieczeństwo idące w parze z profesjonalnym wyglądem - oto
odzież robocza marki boco. Nasza misja? Ułatwianie pracy! Dlatego nie tylko
opracowujemy funkcjonalne produkty wysokiej jakości, ale również oferujemy
pełen serwis prania, pielęgnacji i regularnych dostaw odzieży. CWS-boco dba
o odzież roboczą, podczas gdy Państwa pracownicy mogą całkowicie skupić się
na wykonywanych zadaniach. Naszemu, zdobywanemu przez dekady
doświadczeniu można zaufać.
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Kolekcja boco COMPACT.
ZAPROJEKTOWANA Z MYŚLĄ
O TWOJEJ PRACY.
Nowa kolekcja boco Compact została zaprojektowana dla wymagających profesjonalistów, którzy
nie tolerują kompromisów i dokładnie wiedzą, co jest im potrzebne w pracy. Przygotowana pod kątem pracy
w przemyśle i handlu, świetnie sprawdzi się także w branży usługowej i logistycznej.
W kolekcji Compact postanowiliśmy użyć mocnej, odpornej mieszanki poliestru
i bawełny, która sprosta wszystkim wyzwaniom w Państwa codziennej pracy.
Dzięki swojej strukturze i 35-procentowej domieszce bawełny tkanina jest
bardzo przewiewna i zapewnia doskonałą ochronę przed wilgocią, gwarantując
jednocześnie wyjątkową wygodę. Ponadto odzież z kolekcji boco Compact jest
przyjazna dla skóry — została przebadana pod kątem zawartości szkodliwych
substancji i spełnia wymogi normy OEKO-TEX® 100.

W PRACY LICZY SIĘ WYGLĄD.
Szeroka gama kombinacji kolorystycznych zapewnia, że odzież można dobrać
do kolorystyki każdej firmy, a nowoczesny krój gwarantuje profesjonalny wygląd
w każdej sytuacji, zarówno w drodze do pracy, jak i podczas wykonywania
zadań.

W PRACY LICZY SIĘ SWOBODA.
Możliwość wykonywania nieskrępowanych, swobodnych ruchów jest kluczem
do zapewnienia najlepszej wydajności. Dlatego w kolekcji boco Compact
szczególny nacisk położyliśmy na ergonomię rękawów i nogawek. Dzięki temu
nasza odzież zapewnia maksymalną swobodę ruchów, bez względu na pozycję
podczas wykonywania pracy (np.: na kolanach).

W PRACY LICZY SIĘ FUNKCJONALNOŚĆ.
Dzięki wyrafinowanemu połączeniu funkcjonalnej wygody, odpowiednich
dodatków i wyjątkowych materiałów, kolekcja boco Compact to nowa jakość
i nowoczesne podejście do projektowania odzieży roboczej.
> Kieszeń spodni z odpornym na przecięcia podszyciem z tkaniny Cordura®
stanowi praktyczne miejsce do przechowywania narzędzi.
> Dłuższa, tylna część bluzy zapewnia lepszą ochronę przed zimnem.
> Specjalna podszewka spodni ułatwia pracę na kolanach i przyczynia
się do większej trwałości odzieży.
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BLUZA
Skład: 65% poliester, 35% bawełna
Gramatura: 245 g/m²
>N
 owoczesny, dopasowany krój
> S tójka z możliwością zapięcia na napę
> S uwak kryty listwą maskującą
>W
 entylacja pod pachą zapewniająca lepszą
regulację temperatury
>R
 egulowane rękawy zapewniające
odpowiednie dopasowanie
>D
 łuższa część tylna bluzy dla lepszej ochrony
nerek podczas pracy w zimnym otoczeniu
> F unkcjonalne kieszenie zapinane na napy:
>2
 kieszenie górne z klapką i elementami
odblaskowymi,
>2
 kieszenie boczne,
>1
 kieszeń wewnętrzna, lewa.
Rozmiary:

21 – 32 | 42 – 64 |
90 – 114

Kolory:

Nr kat.:

Niebieski/Granatowy
Antracytowy/Szary
Czerwony/Antracytowy

13591
13592
13593

SPODNIE
Skład: 65% poliester, 35% bawełna
Gramatura: 245 g/m²
> Nowoczesny, dopasowany krój
> Podszewka na wysokości kolan zapewnia dodatkową
wytrzymałość spodni podczas pracy na kolanach
> Prawa kieszeń, podszyta odporną na przecięcie tkaniną
Cordura®, zapewnia bezpieczne przechowywanie narzędzi
> Dodatkowe kieszenie:
> lewa kieszeń spodni z klapką zapinaną na napę,
> 2 kieszenie boczne,
> 2 kieszenie tylne.
Rozmiary:

21 – 32 | 42 – 64 | 90 – 114

Kolory:

Nr kat.:

Niebieski/Granatowy
13594
Antracytowy/Szary
13595
Czerwony/Antracytowy 13596

[ 7 ]

[ 8 ]

OGRODNICZKI
Skład: 65% poliester, 35% bawełna
Gramatura: 245 g/m²
>N
 owoczesny, dopasowany krój
> E lastyczne wstawki boczne poprawiają komfort
i wygodę użytkowania
>P
 odszewka na wysokości kolan zapewnia dodatkową
wytrzymałość podczas pracy na kolanach,
>P
 rawa kieszeń podszyta odporną na przecięcia tkaniną
(Cordura®) zapewnia bezpieczne przechowywanie
narzędzi
>D
 odatkowe kieszenie:
> lewa kieszeń z klapką zapinaną na napę,
>2
 kieszenie boczne,
>1
 kieszeń tylna po prawej stronie,
>1
 kieszeń przednia z klapką, zapinana na napę.
Rozmiary:

21 – 32 | 42 – 64 | 90 – 114

Kolory:

Nr kat.:

Niebieski/Granatowy
13597
Antracytowy/Szary
13598
Czerwony/Antracytowy 13599

KOMBINEZON
Skład: 65% poliester, 35% bawełna
Gramatura: 245 g/m²
> Nowoczesny, dopasowany krój
> Stójka z możliwością zapięcia na napę
> Suwak kryty listwą maskującą
> Wentylacja pod pachami zapewniająca lepszą regulację temperatury
> Regulowane rękawy gwarantujące odpowiednie dopasowanie
> Podszewka na wysokości kolan zapewnia dodatkową wytrzymałość
spodni podczas pracy na kolanach,
> Prawa kieszeń podszyta Cordurą® zapewnia bezpieczne
przechowywanie narzędzi,
> Dodatkowe kieszenie:
> lewa kieszeń spodni z klapką zapinaną na napę,
> 2 kieszenie górne z klapką i elementami odblaskowymi,
> 2 kieszenie boczne,
> 2 kieszenie tylne,
> 1 kieszeń wewnętrzna lewa zapinana na napę.
Rozmiary:

21 – 32 | 42 – 64 | 90 – 114

Kolory:

Nr kat.:

Niebieski/Granatowy
13600
Antracytowy/Szary
13601
Czerwony/Antracytowy 13602

[ 9 ]

[ 10 ]

NASZE USŁUGI.
Tak jak w przypadku innych kolekcji marki boco, kolekcja Base Line dostępna jest w ofercie wynajmu
i pełnego serwisu, co stanowi niezwykle wygodne oraz opłacalne rozwiązanie wyposażenia pracowników
w odzież roboczą. System wynajmu pozwala zaoszczędzić na kosztach zakupu, przechowywania,
administracji oraz konserwacji ubrań. Jako usługodawca regularnie odbieramy od naszych Klientów brudną
odzież, pierzemy ją, naprawiamy lub wymieniamy, a następnie dostarczamy czystą prosto do szafek
pracowniczych.
Terminowość, na której można polegać.

Dopasowanie odzieży
i jej indywidualne oznakowanie

Kontrola jakości

Na życzenie: logo firmy
i etykieta z nazwiskiem

Profesjonalna naprawa odzieży

Przyjazne dla środowiska
procesy prania i suszenia

Dostawa do szafki pracownika

NASZE ZOBOWIĄZANIE WOBEC
SPOŁECZEŃSTWA I ŚRODOWISKA.
Odpowiedzialne wykorzystywanie zasobów naturalnych oraz zaangażowanie wszystkich pracujących dla
nas lub z nami osób, stanowią centralny punkt naszych działań. Nasza odpowiedzialność zaczyna się na
samym początku procesu wytwórczego — od dostawców i zakładów produkcyjnych. Aby zagwarantować
odpowiednią jakość działań, przygotowaliśmy korporacyjny Kodeks Postępowania definiujący standardy
związane z miejscem pracy (np.: zakaz zatrudniania dzieci i pracy przymusowej, uczciwe wynagrodzenie
i godziny pracy, bezpieczeństwo i higiena pracy). Ponadto należymy do różnych organizacji międzynarodowych
wspierających standardy społeczne, standardy pracy i środowiska. Są to na przykład:
> Inicjatywa Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (Business Social Compliance Initiative (BSCI))
> Inicjatywa ONZ Global Compact
> Partnerstwo na Rzecz Zrównoważonej Produkcji Tekstyliów (Partnership for Sustainable Textiles)
Jako dostawca usług związanych z tekstyliami, kwestiom zrównoważonego rozwoju poświęcamy szczególną
uwagę. Dlatego stale inwestujemy w naszą sieć pralni, w technologie i sieć logistyczną, aby jeszcze
efektywniej wykorzystywać wodę, energię i detergenty oraz zmniejszyć emisję CO2.
W pralniach boco przyjęliśmy system zarządzania jakością certyfikowany zgodnie z wymogami normy
DIN EN ISO 9001:2008 oraz System Analizy Ryzyka i Kontroli Skażenia Biologicznego - System RABC
(norma DIN EN 14065:2003).
				
				
				
				

W Polsce CWS-boco jest członkiem Koalicji Bezpieczni w Pracy
aktywnie działającej na rzecz poprawy standardów bezpieczeństwa
i higieny w miejscu pracy.
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www.cws-boco.pl
Odbiór

Dostawa

Sortowanie

Naprawa i wymiana

Pranie i suszenie

CWS-boco Polska Sp. z o.o. | ul. Rokicińska 156 b | PL 92-412 Łódź
Infolinia 42 683 97 76 | www.cws-boco.pl | info@cws-boco.pl
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