
Zapraszamy Pañstwa do zapoznania siê z nasz¹ ofert¹ odzie¿y dla Przewodników na sezon 2018. 
 
Zamówienia prosimy przesy³aæ na formularzu zamówienia do 31 marca 2018: 
- poczt¹ 
- mailowo na adres: biuro@jmpsport.com.pl 
- faksem na numer:  +48 18 27 542 55 

  
Otrzymane zamówienia bêdziemy potwierdzaæ w ci¹gu 5 roboczych dni od otrzymania. Je¿eli nie 
otrzymaj¹ Pañstwo potwierdzenia przyjêcia zamówienia prosimy o kontakt. 
 
Wzory odzie¿y oraz rozmiarówka do przymierzenia dostêpne s¹ dla klienta w naszej siedzibie w 
Szaflarach. Istnieje mo¿liwoœæ wys³ania rozmiarówki do przymierzenia klientowi za kaucj¹. Przed 
z³o¿eniem zamówienia polecamy przymierzenie odzie¿y, gdy¿ po zrealizowaniu Zamówienia nie ma 
mo¿liwoœci zwrotu czy wymiany. Odzie¿ wykonywana jest na specjalne zamówienie i nie pochodzi ze 
standardowej oferty. 
 
Termin realizacji wszystkich zamówieñ: koniec maja 2018. 
 
Zamówiona odzie¿ bêdzie wysy³ana na wskazany w formularzu adres za pobraniem Poczt¹ Polsk¹. 
P³atnoœæ gotówk¹ przy odbiorze. Koszt wysy³ki: 21z³. 
 
W przypadku zamówieñ zbiorczych z kó³ – p³atnoœæ i wysy³ka bêdzie uzgadniana z osob¹ odpowiedzialn¹ 
za zamówienie. 
 
Na wszelkie pytania odpowiadamy mailowo pod adresem:  
 
biuro@jmpsport.com.pl  
 
lub telefonicznie pod numerem: +48 18 275 42 55 od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 9-16. 
 
W przypadku zamówieñ zbiorczych- powy¿ej 10 sztuk z danego modelu istnieje mo¿liwoœæ wykonania 
odzie¿y w innej kolorystyce ni¿ podana w ofercie lub z dodatkowymi logami. W tej sprawie prosimy o 
wczeœniejszy kontakt w celu uzgodnienia szczegó³ów. 
                                                 
                                                          JMP SPORTS WEAR S.C. 
                                                             ul. Orkana 44D 

           34-424 Szaflary 
          Tel. 18 275 42 55 
Tel. +48 18 27 542 55 
       biuro@jmpsport.com.pl 
                  jmpsport.pl 
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MÊSKA KURTKA WIERZCHNIA  4130-1 

CENA: 608z³  

- wykonana jest z tkaniny DERMIZAX® EV 

- wodoszczelnoœæ 20 000mm H2O/m2/24h 

- oddychalnoœæ 20 000g pary wodnej/m2/24h 

- wykoñczenie DWR 

- wszystkie szwy oraz hafty podklejone  

- zamek g³ówny, napy oraz rzepy firmy YKK®. 

- 4 kieszenie zewnêtrzne  

- kieszeñ napoleoñska- chowana pod plis¹  

- wywietrzniki pod pachami rozpinane na zamek 

- regulacja w pasie oraz w dole kurtki 

- kaptur z regulacj¹ 3D chowany w stójce 

- zaczep na odznakê przewodnick¹ 

- haft „PRZEWODNIK” na lewej piersi 

- mo¿liwoœæ podpiêcia kurtki polarowej 5112-3 model 2018 

- Kolorystyka: podstawowy kolor czerwony,  karczek oraz ramiona  w 
kolorze granatowym 

TABELA ROZMIAROWA DO KURTKI 4130-1 

W podanych wymiarach uwzglêdniono rezerwê na za³o¿enie polaru 5112-3 lub soft shella 5125-3 

Rozmiar Wzrost Obw. klatki 
piersiowej* 

Obw. 
bioder 

D³ugoœæ 
rêkawa 
(mierzona po 
szwie dolnym od 
podkroju pachy) 

D³ugoœæ kurtki- 
(mierzony ty³ kurtki 
od podkroju stójki) 

Szerokoœæ 
kurtki 
(mierzona na 
wysokoœci pach 
na p³asko) 

S 166-170 94-100 102 53 75 58 
M 170-174 100-106 108 55 78 61 
L 174-178 106-112 114 57 81 64 

XL 178-182 112-118 120 59 84 67 

XXL 182-186 118-124 126 61 87 70 
* Jeœli obwód pasa jest wiêkszy od obwodu klatki nale¿y to uwzglêdniæ w doborze rozmiaru  

.
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TABELA ROZMIAROWA DO KURTKI POLAROWEJ 5112-3 

Rozmiar Wzrost Obw. klatki 
piersiowej* 

Obw. 
bioder 
Max. 

D³ugoœæ 
rêkawa 
(mierzona po 
szwie dolnym 
od podkroju 
pachy) 

D³ugoœæ 
kurtki 
(mierzony ty³ 
od podkroju 
stójki) 

S 166-170 94-100 102 51 69 
M 170-174 100-106 108 53 72 
L 174-178 106-112 114 55 75 
XL 178-182 112-118 120 57 78 
XXL 182-186 118-124 126 59 81 

 
*Jeœli obwód pasa jest wiêkszy od obwodu klatki nale¿y to uwzglêdniæ w doborze rozmiaru  
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POLAR MÊSKI 5112-3 

CENA: 199z³ 

- 2 kieszenie zewnêtrzne 

- regulacja w dole kurtki 

- haft „PRZEWODNIK” na lewej piersi 

- zaczep na odznakê przewodnick¹ 

- gramatura polaru: 290 

- mo¿liwoœæ podpiêcia polaru do kurtki wierzchniej 4130-1 (model 2018) 

- mo¿liwoœæ wstawienia bia³ych pasów na rêkawie (proszê zaznaczyæ tê opcjê w 
formularzu zamówienia) 

- Kolorystyka: podstawowy kolor czerwony,  karczek granatowy  



       TABELA ROZMIAROWA DO KURTKI 4152-4 
 

Rozmiar Wzrost Obw. klatki 
piersiowej 

Obw. 
talii 
cm max 

Obw. 
bioder  
cm max 

D³ugoœæ kurtki 
mierzona z przodu od 
podkroju stójki po 
zamku g³ównym 

D³ugoœæ rêkawa 
Mierzona od podkroju 
pachy po szwie 
dolnym 

S 162-168 86-90 75 94 58 55 

M 164-170 90-94 80 100 61 57 

L 166-172 94-98 85 105 61 57 

XL 168-174 98-104 90 110 64 59 

XXL 170-176 104-110 96 115 64 59 

 

DAMSKA KURTKA WIERZCHNIA 4152-4 

CENA: 490z³ rozmiar standardowy 

- wykonana jest z tkaniny DERMIZAX® EV 

- wodoszczelnoœæ 20 000mm H2O/m2/24h 

- oddychalnoœæ 20 000g pary wodnej/m2/24h 

- wykoñczenie DWR 

- wszystkie szwy oraz hafty podklejone  

- zamek g³ówny, zamki kieszeniowe oraz wentylacji- bryzgoszczelne YKK®.  

- damski taliowany krój 

- 2 kieszenie zewnêtrzne/ boczne  

- 1 wewnêtrzna kieszeñ napoleoñska na piersi 

- wywietrzniki pod pachami 

- regulacja w dole kurtki 

- kaptur chowany w stójce z regulacj¹ 3D 

- regulacja mankietów na rzep 

- oddychaj¹ca podszewka z siatki 

- stójka od wewn¹trz wykoñczona welurem 

- ochrona zamka przy brodzie 

- zaczep na odznakê przewodnick¹ 

- haft  „PRZEWODNIK” na lewej piersi 

- do kurtki  mo¿na podpi¹æ Polar  5136-2 (z 2018) 

- Kolorystyka: podstawowy kolor czerwony,  karczek w kolorze granatowym 
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POLAR DAMSKI  5136-3 

 

CENA: 199z³ rozmiar standardowy 

- 2 kieszenie zewnêtrzne 

- regulacja w dole kurtki 

- haft „PRZEWODNIK” na lewej piersi 

- zaczep na odznakê przewodnick¹ 

- gramatura polaru: 290 

- mo¿liwoœæ podpiêcia polaru do kurtki wierzchniej  

4152-4 (model 2018) 

- mo¿liwoœæ wstawienia bia³ych pasów na rêkawie  

(proszê zaznaczyæ tê opcjê w formularzu zamówienia) 

- Kolorystyka: podstawowy kolor czerwony,  karczek granatowy 

TABELA ROZMIAROWA DO KURTKI POLAROWEJ 5136-3 
 

Rozmiar Wzrost Obw. klatki 
piersiowej* 

Obw. 
talii 
cm max 

Obw. 
bioder  
cm max 

S 162-168 86-90 75 94 

M 164-170 90-94 80 100 

L 166-172 94-98 85 105 

XL 168-174 98-104 90 110 

XXL 170-176 104-110 96 115 
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TABELA ROZMIAROWA DO KURTKI SOFT SHELL 5125-3 

Rozmiar Wzrost Obw. klatki 
piersiowej* 

Obw. 
bioder 

D³ugoœæ 
rêkawa 
(mierzona po 
szwie dolnym 
od podkroju 
pachy) 

D³ugoœæ 
kurtki 
(mierzony 
ty³ od 
podkroju 
stójki) 

Szerokoœæ kurtki 
(mierzona na 
wysokoœci pach na 
p³asko) 

XS 162-166 82-88 90 54 61 48 
S 166-170 88-94 96 56 64 51 
M 170-174 94-100 102 58 67 54 
L 174-178 100-106 108 60 70 57 

XL 178-182 106-112 114 62 73 60 
XXL 182-186 112-118 120 64 76 63 

 
* Jeœli obwód pasa jest wiêkszy od obwodu klatki nale¿y to uwzglêdniæ w doborze rozmiaru lub 
zamówiæ rozmiar niestandardowy  

KURTKA SOFT SHELL 5125-3 

 

CENA: 380z³  

 

- tkanina membranowa, oddychaj¹ca- chroni przed wiatrem i lekkimi opadami. 

- Zamki oraz rzepy firmy YKK® 

- Kolorystyka: podstawowy kolor czerwony,  karczek w kolorze granatowym 

- 4 kieszenie- 2 boczne, 2 na piersi 

- zaczep na odznakê przewodnick¹ 

- regulacja w dole kurtki 

- odpinane rêkawy 

- rêkawice z lycry 

- napis  „PRZEWODNIK” na lewej piersi 

- mo¿liwoœæ wstawienia bia³ych pasów na rêkawie (proszê zaznaczyæ tê opcjê w formularzu 
zamówienia 
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SPODNIE WIERZCHNIE 4143-2 

 

CENA: 450z³ rozmiar standardowy 

· wodoszczelnoœæ 20.000mm H20/m2/24h  
· oddychalnoœæ: 20.000g pary wodnej/m2/24h  

· wykoñczenie DWR  
· tkanina STRETCH - elastyczna, lekka, daj¹ca wysoki komfort u¿ytkowania  

· podklejane szwy  

· podszewka z siatki- dobrze oddychaj¹ca  
· nogawki rozpinane po bokach w dole  

· z boku nogawek- wentylacja wykoñczona podszewk¹ z siatki  
· zamki wentylacji, na nogawkach w dole- bryzgoszczelne YKK®  

· 2 kieszenie boczne zabezpieczone przed przemakaniem patk¹- dodatkowo mocowan¹ na 
rzep- u³atwia to dostêp do kieszeni  

· 1 kieszonka z ty³u- zakryta patk¹  

· regulacja w pasie na rzep  

· zapiêcie w pasie na napê i dodatkowy hak- zabezpieczaj¹cy przed rozpinaniem siê spodni 
w pasie  

· odpinane regulowane szelki  
· dodatkowe, wysokie wzmocnienia nogawek w dole po wewnêtrznej stronie- 

zabezpieczaj¹ce przed przetarciami  

· profilowane nogawki  

· obwód nogawki w dole jest wystarczaj¹cy na buta narciarskiego czy do ski alpinizmu 
· KOLOR SPODNI:  CZARNY 

 

 

TABELA ROZMIAROWA DO SPODNI WIERZCHNICH 4143-2 
 

Rozmiar Wzrost Obwód 
pasa (cm 
max) 

D³ugoœc 
nogawki 
mierzona od 
kroku po 
wewnêtrznym 
szwie 

S 168-172 88 76 

M 172-178 92 78 

L 174-180 96 80 

XL 176-182 100 82 

XXL 180-186 104 84 
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damska 4152-3

B

A

B

A
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KURTKA WIERZCHNIA 3L – mêska 4154-1, damska 4152-43L 

CENA: 790z³ rozmiar standardowy 

- wykonana jest z tkaniny DERMIZAX® EV 3L – techniczna tkanina 3 warstwowa, bardzo lekka 

- wodoszczelnoœæ 20 000mm H2O/m2/24h 

- oddychalnoœæ 20 000g pary wodnej/m2/24h 

- wykoñczenie DWR 

- wszystkie szwy oraz hafty podklejone  

- zamek g³ówny, zamki kieszeniowe oraz wentylacji- bryzgoszczelne YKK®.  

- 3 kieszenie zewnêtrzne 

- w mêskiej kurtce 1 wewnêtrzna kieszonka z siatki 

- wywietrzniki pod pachami 

- regulacja w dole kurtki 

- zintegrowany kaptur z regulacj¹ 3D 

- regulacja mankietów na rzep 

- ochrona zamka przy brodzie 

- zaczep na odznakê przewodnick¹ 

- haft „PRZEWODNIK” na lewej piersi 

- Kolorystyka: podstawowy kolor czerwony,  karczek w kolorze ciemnoniebieskim royal 
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KURTKA MÊSKA:

ROZMIAR       WZROST          OBWÓD KLATKI (CM)         OBWÓD PASA (CM MAX)
      S               168-172                       94-100                                           88
      M               170-174                     100-106                                           92
      L                174-178                     106-112                                           96
    XL                178-182                     112-118                                         100
    XXL             182-186                      118-124                                         104 

KURTKA DAMSKA

ROZMIAR     WZROST     OBWÓD KLATKI (CM)     OBWÓD TALII (CM MAX)     OBWÓD BIODER (CM MAX)      D£UGOŒÆ RÊKAWA
                                                                                                                                                                                      (mierzona od podkroju 
                                                                                                                                                                                    pachy po szwie dolnym)
       S            162-168                86-90                                     75                                          95                                                  54
       M           164-170                90-94                                     80                                         100                                                 55
       L            166-172                94-98                                     85                                         105                                                 56
      XL           168-174               98-102                                    90                                         110                                                 57 
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