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AMBASADORZYMARKI
BRANDAMBASSADORS

Grzegorz Gawłowski
Starszy Ratownik GOPR. Kierownik Sekcji

Operacyjnej Cieszyn GB GOPR
Senior GOPR rescuer. Head of the Opera�ng

Sec�on of Cieszyn GB GOPR

Karol Karpierz
Medalista Mistrzostw Polski w Skialpinźmie

Medalist of the Polish Skialpinism Championships
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So� Touch - Najnowsza technologia Brubeck So� Touch gwarantuje wyjątkowy
komfort noszenia. Zabezpiecza przed kontaktem ciała z elastanem i zapewnia

delikatność, miękkość i zmysłowość dotyku bielizny ze skórą.

So� Touch - The latest Brubeck So� Touch technology guarantees excep�onal
wearing comfort. It protects against body contact with elastane and provides
gentelness, so�ness and sensuality the touch of underwear with the skin.

Double Hea�ng Micro Fleece Technnology System by Brubeck to innowacyjna
technologia, polegająca na selektywnej, mechanicznej zmianie powierzchni

dzianiny. W rezultacie otrzymujemy miękką i delikatną dzianinę miłą w dotyku.
Technologia Double Hea�ng poprawia dwukrotnie właściwości termoizolacyjne

oraz komfort użytkowy.

The Double Hea�ng Micro Fleece Technology System by Brubeck is innova�ve
technology, consis�ng of selec�ve, mechanical modifica�on of the fabric surface.
The result is a so� and delicate weave that is pleasant to the touch. Double
Hea�ng technology doubles thermal insula�on proper�es and comfort.

Technologia Air Balance to strefy wentylacyjne w postaci mikro otworków, w
miejscach narażonych na przegrzanie i nadmierną potliwość. Innowacyjna

technologia Air Balance wspomaga cyrkulację powietrza, zabezpieczając organizm
przed przegrzaniem.

Air Balance technology is a ven�la�on zone in the form of micro holes, in places
prone to overhea�ng and excessive swea�ng. Innova�ve Air Balance technology
supports air circula�on, protec�ng the body from overhea�ng.
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3D Technology - technologia przestrzennej budowy dzianiny w oparciu
o ulepszony model trójwymiarowej siatki. Konstrukcja zwiększa powierzchnię
odbioru wilgoci orac ułątwia cyrkulację powietrza wewnątrz struktury.

3D Technology - the technology of spa�al yarn construc�on, based on the
3D net model. It increases the area of moisture absorb�on and enchances
air circula�uon inside the structure.
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piaskowy
sand

pudrowy róż
powder pink

fuksjowy
fuchsia

granatowy
navy blue

szary
grey

szary
grey
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stalowy
steel

ciemnoczerwony
dark red

niebieskie indygo
blue indygo

granatowy
navy blue

stalowy
steel

ciemnoczerwony
dark red

niebieskie indygo
blue indygo

stalowy
steel

ciemnoczerwony
dark red

Co�on - naturalne delikatne mikrowłókno bawełniane, o duzej zdolnośći
Absorbcji wilgoci oraz wysokim poziomie oddychalności.

Co�on - natural co�on microfiber, characterized by great moisture
absorb�on parameters and breathability.
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Leginsy damskie COMFORTWOOL
COMFORTWOOLwomen’s leggings

ciemny jeans
dark jeans

popielaty
ash grey

ciemny jeans
dark jeans

popielaty
ash grey

ciemny jeans
dark jeans

popielaty
ash grey

popielaty
ash grey

popielaty
ash greyciemny jeans

dark jeans
popielaty
ash grey

+

LE11320

Merino Wool - naturalne mikrowłókno z najwyższej klasy wełny owiec
merynosów, które chroni przed wyziębieniem i przegrzaniem. Charakteryzuje
się bardzo wysokim poziomem absorbcji wilgoci i oddychalności.

Merino Wool - a natural microfiber from top class merino wool, protec�ng
against chilling and overhea�ng of the body. It is characterized by great
moisture absorb�on parameters (up to 33% of its volume) and breathability.
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ciemnoszary
dark grey

ciemnoszary
dark grey

ciemnoszary
dark grey

ciemnoszary
dark grey

ciemny jeans
dark jeans
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biały
white

zielony
green

grafit
graphite

fioletowy
violet

biały
white

zielony
green

grafit
graphite

fioletowy
violet

+ +

AirJet - Uszlachetniona przędza powstała z mikrowłókien elastanu i poliamidu
sczepianych ze sobą za pomocą strumienia powietrza. Jej włókna wyróżniają
się wyjątkową gładkością i wysoką odpornością na ścieranie. Zapewnia
to niezmienne wymiary i trwałość produktu, mimo wieloletniego użytkowania
oraz wielokrotnego prania.

AirJet - Refined yarn made from air-spun elastane and polyamide microfibers
is excep�onally smooth and highly resistant to abrasion. As a result,
the size remains unchanged and the product is highly durable despite
many years of use and repeated washing.
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szary
grey

turkusowy
turquise

LS13550
Bluza damska FUSION
FUSIONwomen’s sweatshirt
Rozmiar/Size: S M L XL
Sezon/Season: Zima,Wiosna,Jesień / Winter, Spring, Autumn
Skład/Composi�on: 97% poliester, 3% elastan

szary
grey

grafitowy
graphite

ciemnoniebieski
dark blue

LS13540
Bluza męska FUSION FUSIONmen’s sweatshirt
Rozmiar/Size: S M L XL
Sezon/Season: Zima,Wiosna,Jesień / Winter, Spring, Autumn
Skład/Composi�on: 97% poliester, 3% elastan



szary
grey

czarny
black

87% poliester, 11% poliamid, 2% elastan

+

Technologia Air Balance to strefy wentylacyjne w postaci mikro otworków, w
miejscach narażonych na przegrzanie i nadmierną potliwość. Innowacyjna
technologia Air Balance wspomaga cyrkulację powietrza, zabezpieczając organizm
przed przegrzaniem.

Air Balance technology is a ven�la�on zone in the form of micro holes, in places
prone to overhea�ng and excessive swea�ng. Innova�ve Air Balance technology
supports air circula�on, protec�ng the body from overhea�ng.
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MERINOWOOL

Kolekcja Merino, to bielizna termoaktywna wykonana z wysokiej jakości wełny owiec merynosów australijskich. Wełna
merynosów posiada naturalne właściwości, które pomagają w uprawianiu aktywności na świeżym powietrzu nie tylko
zimą. Merino utrzymuje optymalną temperaturę ciała, nie pozwalając na przegrzanie i wychłodzenie, w zależności od
pory roku i dedykowanego do niej produktu. Odzież z merino nie gryzie i nie drapie, ponieważ używamy wełny o
grubości pojedynczego włókna 16,5 mikrona. Dzięki temu włókna w kontakcie ze skórą uginają się nie powodując
podrażnień. Jest również bakteriostatyczna i hipoalergiczna, hamując rozwój bakterii i nie uczulając, nawet najbardziej
wrażliwej skóry. Bielizna z kolekcji posiada bezszwowe wykończenie, nie powodując otarć w trakcie użytkowania.
Dzianina jest elastyczna i dopasowuje się do kształtu sylwetki. Wełna nie przejmuje nieprzyjemnych zapachów. W
kolekcji Merino znajdują się produkty użytku całorocznego, na lato ze strefami wentylacyjnymi Air Balance, oraz na
zimę o wysokiej gramaturze chroniąc przed bardzo niskimi temperaturami. Znajdują się w niej produkty dla dorosłych
oraz dzieci. Bieliznę z merynosów dedykujemy do szeroko pojętego Outdooru, trekkingu, piesze wędrówki po górskich
szlakach oraz sportów i turystyki zimowej.

The Merino Collec�on is thermo-ac�ve underwear made of high quality wool from Australian merino sheep. Merino
wool has natural proper�es that support outdoor ac�vi�es, not only in winter. Merino underwear maintains an op�mal
body temperature, preven�ng overhea�ng and cooling, depending on the season and the specific seasonal product.
Merino clothes do not irritate or scratch the skin, because we use wool with a single fibre thickness of 16.5 microns.
This allows the fibres to bend when in contact with the skin without causing irrita�on. It is also bacteriosta�c and
hypoallergenic, inhibi�ng the development of bacteria and not sensi�zing even the most sensi�ve skin. The underwear
from the collec�on has a seamless finish, to avoid causing abrasions during use. The woven fabric is flexible and adapts
to the individual body shapes. Also, wool doesn’t take on unpleasant smells. The Merino collec�on includes products
for year-round use, with Air Balance ven�la�on zones for the summer, and with a heavy weight protec�ng against very
low temperatures for thewinter. It contains products for adults and children. Merino underwear is dedicated to outdoor
ac�vi�es, trekking, hiking on mountain trails, and winter sports and tourism.
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czarny
black

brązowy
brown

ciemnozielony
dark green czarny

black
brązowy
brown

ciemnozielony
dark green

MERINO
WOOL

Wełniana koszulka OUTDOOR WOOL PRO, została wykonana z
najwyższej jakości przędzy owiec merynosów. Jej naturalną cechą
jest termoregulacja czyli utrzymanie temperatury ciała na opty-
malnym poziomie, ochrona przed wychłodzeniem i przegrzaniem.
Wełna błędnie kojarzy się jedynie z ochroną cieplną zimą. Jednak
koszulka, idealnie sprawdzi się nie tylko latem, ale też wiosną czy
wczesną jesienią. Wełna merino w połączeniu z funkcjonalnymi
mikrowłóknami poliamidu, sprawnie odprowadza wilgoć na powie-
rzchnie dzianiny zapewniając komfort noszenia bez uczucia nadmia-
ru wilgoci przy skórze. Aby zapewnić funkcje chłodzące i wentylacy-
jne zastosowaliśmy technologię AIR BALANCE, umieszczając strefy
wentylacyjne w postaci mikro otworków na powierzchni koszulki w
miejscach wzmożonej potliwości- pod pachami, na klatce piersiowej
i na plecach. Potęguje to efekt odprowadzenia wilgoci i termoregu-
lacji. Koszulka OUTDOOR WOOL PRO świetnie sprawdzi się pod-
czas górskich wycieczek, trekkingu i szeroko pojętego outdooru.

The woollen T-shirt OUTDOOR WOOL PRO, was made of the high-
est quality merino sheep yarn. Its natural feature is thermoregula-
�on, i.e. maintaining the body temperature at an op�mum level, and
protec�on against cooling and overhea�ng. Wool is mistakenly as-
sociated only with heat protec�on in winter. However, the shirt is
perfect not only for summer, but also for spring and early autumn.
Merino wool in combina�on with func�onal polyamid microfibres
efficiently transfers moisture to the fabric surface while ensuring
comfort ofwearingwithout the feeling of excessmoisture on the skin.
To provide cooling and ven�la�on func�ons, we have applied AIR
BALANCE technology, placing ven�la�on zones in the form of micro
holes on the surface of the shirt in areas of increased sweat- ing -
under the armpits, on the chest and on the back. This increases the
effect of moisture drainage and thermal regula�on. OUTDOOR
WOOL PRO T-shirt is perfect for mountain trips, trekking and out-
door ac�vi�es.

BRUBECK OUTDOORWOOL PRO

+MERINO
WOOL

ciemnoniebieski
dark blue

malinowy
raspberry

śliwkowy
plum

ciemnoniebieski
dark blue
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malinowy
raspberry

szmaragdowy
emerald

jasnoniebieski
light blue

czarny
black

pomarańczowy
orange

czarny
black

granatowy
navy blue

pomarańczowy
orange

czarny
black

granatowy
navy blue

pomarańczowy
orange

czarny
black

granatowy
navy blue

+MERINO
WOOL

MERINO
WOOL

jeansowy
jeans

jeansowy
jeans

jeansowy
jeans

jeansowy
jeans

grafitowy
graphite

grafitowy
graphite

grafitowy
graphite

grafitowy
graphite
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burgundowy
burgundy

czarny
black

szary
grey

czarny
black

MERINO
WOOL

+MERINO
WOOL



+MERINOWOOL

56% poliamid, 42% merino, 2% elastan 56% poliamid, 42% merino, 2% elastan

56% poliamid, 42% merino, 2% elastan 56% poliamid, 42% merino, 2% elastan
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THERMO COLLECTION

Odzież z kolekcji Thermo to bielizna, która powinna znaleźć się w szafie każdego, kto uprawia sport na świeżym
powietrzu w okresie przejściowym i zimowym. Bielizna termoaktywna wykonana została z dwuwarstwowej struktury
dzianiny, z wysokiej jakości funkcyjnych mikrowłókien. Technologicznie opracowany skład poszczególnych produktów,
pozwala na utrzymanie stałej, optymalnej temperatury ciała, przy intensywnej aktywności w niskiej temperaturze.
Bezszwowe wykończenie naszej bielizny funkcyjnej zabezpiecza przed powstawaniem otarć i podrażnień, niezależnie
odwykonywanych czynności. Dzianina jest elastyczna, nie krępuje ruchów i dopasowuje się do kształtu każdej sylwetki.
Przędza, której używamy posiada właściwości bakteriostatyczne, które hamują rozwój bakterii, odpowiedzialnych za
powstawanie nieprzyjemnych zapachów, dzięki czemu uczucie świeżości pozostanie z Tobą przez cały dzień. Jest
również hipoalergiczna i nie uczula. Strefy wentylacyjne w miejscach narażonych na nadmierną potliwość uchronią Cię
przed przegrzaniem. W kolekcji Thermo znajdziesz kultową bieliznę dla narciarzy Thermo, nowość Extreme Thermo ze
specjalnym dociepleniem i miłą w dotyku dzianiną wykonaną w innowacyjnej technologii Double Hea�ng Micro Fleece
Technnology System by Brubeck oraz bieliznę Dry idealną w okresie przejściowym. Różnorodne kolory i kroje trafią w
gusta mężczyzn, kobiet oraz dzieci. Bieliznę dedykujemy do wszystkich sportów i turystyki zimowej, jak również do
wszystkich aktywności w okresie przejściowym.

Clothing from the Thermo collec�on is underwear that should be in the wardrobe of everyone who enjoys outdoor
sports in cold weather and especially in winter. Thermo-ac�ve underwear is made of a two-layered woven structure,
with high quality func�onal microfibres. The technologically developed composi�on of individual products allows
maintenance of a constant, op�mal body temperature, during intensive ac�vity at low temperatures. The seamless
finish of our func�onal underwear protects against abrasion and irrita�on, regardless of the ac�vity. The weave is
flexible, does not restrict movement and adapts to the shape of any figure. The yarn we use has bacteriosta�c
proper�es that inhibit the growth of the bacteria responsible for the forma�on of unpleasant odours, so that the feeling
of freshness stays with you all day long. Moreover, it is hypo-allergenic, therefore it doesn’t sensi�ze. Ven�la�on zones
in areas prone to excessive swea�ng will protect you from overhea�ng. In the Thermo collec�on you will find the
legendary Thermo underwear for skiers, the new Extreme Thermo with special insula�on and a pleasant-to-the-touch
weave made with innova�ve Double Hea�ng Micro Fleece Technology System by Brubeck and Dry underwear for cold
weather. The various colours and designs will suit the tastes of men, women and children. We dedicate our underwear
to all sports and winter tourism, as well as to all cold-weather ac�vi�es.
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Double Hea�ng Micro Fleece Technnology System by Brubeck to innowacyjna
technologia, polegająca na selektywnej, mechanicznej zmianie powierzchni
dzianiny. W rezultacie otrzymujemy miękką i delikatną dzianinę miłą w dotyku.
Technologia Double Hea�ng poprawia dwukrotnie właściwości termo-
izolacyjne oraz komfort użytkowy.

Thermo Collec�on stworzyliśmy dla wszystkich aktywnych miłośników
sportów zimowych. Produkty Thermo sprawdzą się idealnie w narciarstwie,
snowboardingu czy w zimowej turystyce pieszej. Sprawnie odprowadzają
wilgoć na powierzchnię dzianiny pozostawiając suchą skórę, niezależnie od
intensywności wysiłku. Utrzymają również temperaturę organizmu na
optymalnym poziomie, nie pozwalając na przegrzanie czy wychłodzenie.

The Double Hea�ng Micro Fleece Technology System by Brubeck is innova�ve
technology, consis�ng of selec�ve, mechanical modifica�on of the fabric
surface. The result is a so� and delicate weave that is pleasant to the touch.
Double Hea�ng technology doubles thermal insula�on proper�es and comfort.

The Thermo Collec�on was created for all ac�ve winter sports enthusiasts.
Thermo products are ideal for skiing, snowboarding or winter hiking. They
efficiently wick moisture away onto the fabric's surface, leaving the skin dry,
regardless of the intensity of the exer�on. They also maintain body temperature
at an op�mal level, preven�ng overhea�ng or cooling.

odzież odzież

ciało ciało

promienie
podczerwone

promienie
podczerwone

energia
cieplna

energia
cieplna

Double
Hea�ng

odzież odzież

ciało ciało

promienie
podczerwone

promienie
podczerwone

energia
cieplna

energia
cieplna

Double
Hea�ng
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czarny
black

ciemnoszary
dark gray

czarny
black

bordowy
burgundy czarny

black
bordowy
burgundy

ciemnoniebieski
dark blue czarny

black
ciemnoszary
dark gray

ciemnoniebieski
dark blue

Bluza męska EXTREME THERMO
EXTREME THERMOmen’s sweatshirt

Spodnie męskie EXTREME THERMO z długą nogawką
EXTREME THERMOmen’s pants

Bluza damska EXTREME THERMO
EXTREME THERMOwomen’s sweatshirt

Spodnie damskie EXTREME THERMO z długą nogawką
EXTREME THERMOwomen’s pants

LS15280

LS15290

LE13050

LE13060
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KP10220
Komplet DRYJUNIOR
DRYJUNIOR set
Rozmiar/Size:
Sezon/Season: Całoroczny/All Year-round use
Skład/Composi�on: 62% poliamid, 38% poliester
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KIDS

Bluza chłopięca THERMO KIDS
THERMO KIDS boy’s sweatshirt

Spodnie chłopięe THERMO KIDS
THERMO KIDS boy’s pants

Bluza dziewczęca THERMO KIDS
THERMO KIDS girl’s sweatshirt

Spodnie dziewczęce THERMO KIDS
THERMO KIDS girl’s pants

52% polipropylen, 46% poliamid
2% elastan

52% polipropylen, 46% poliamid
2% elastan

63% poliamid, 35% polipropylen,
2% elastan

63% poliamid, 35% polipropylen,
2% elastan

63% poliamid, 35% polipropylen,
2% elastan

63% poliamid, 35% polipropylen,
2% elastan

52% polipropylen, 46% poliamid
2% elastan

52% polipropylen, 46% poliamid
2% elastan
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64% poliamid, 36% poliester

64% poliamid, 36% poliester

64% poliamid, 36% poliester

64% poliamid, 36% poliester
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BTP covering system - Technologia oplotu mikrowłókna polipropylenowego
wokół elastanu. Technologia ta gwarantuje utrzymanie założonych parametrów
produktu, jednocześnie nie dopuszczając do kontaktu elastanu ze skórą.

BTP covering system - A technology of braiding polypropylene fibres around
spandex. It guarantees maintaining the assumed parameters of a product and
at the same �me it keeps spandex away from your skin.
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Wkładki rowerowe wykonane z ultracienkiej pianki o wysokiej gęstości opartej
na strukturze otwartych komórek, amortyzują uderzenia i neutralizują wstrząsy.
Wyprofilowane z uwzględnieniem szczegółów anatomicznych i różnic w
budowie ciała w zależności od płci. Wspomagają transport wilgoci i szybko
schną. Zapobiegają otarciom i podrażnieniom, mają właściwości antybakteryjne.
Produkty BRUBECK zawierają kobiecy model wkładki Stark oraz męski Titan.

Made from ultra-thin high-density open-cell foam, shock absorbing La Fonte
chamois will cushion any bump on your way. Two models (for men and women)
are adjusted to gender-specific anatomical features and differences in body
shape. La Fonte chamois padding guarantees effec�ve moisture transfer and
dries quickly. It prevents irrita�on and chafing, and also has an�microbial
proper�es. BRUBECK offers chamois models both for men (Titan) and for
women (Stark).
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65% poliamid, 35% poliester

65% poliamid, 35% poliester

Nilit Breeze - Modyfikowane mikrowłókno poliamidowe o właściwościach
chłodzących oraz wydajnych funkcjach wentylacyjnych. Przędza jest miękka
i elastyczna i chroni przed promieniowaniem UV.

Nilit Breeze - modified polyamide microfiber with cooling proper�es and
efficient ven�la�on parameters. The yarn is so� and elas�c, it protects
the skin against UV rays.
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69% poliamid, 19% polipropylen,
12% elastan



+

114 115

Technologia przestrzennej budowy dzianiny w oparciu o ulepszony model
trójwymiarowej siatki. Porowata, wzmocniona konstrukcja oraz modyfikowane
sploty w miejscach o wzmożonej potliwości zwiększają powierzchnię odbioru
wilgoci i wspomagają cyrkulację powietrza wewnątrz struktury.

The technology of spa�al yarn construc�on, based on the improved 3D net
model. The porous reinforced structure and modified strands in areas with
excessive swea�ng increases the moisture recep�on surface and help air
circula�on inside the structure.
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damskie
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48%wełna, 22% poliamid, 16% polipropylen
z jonami srebra, 11% polipropylen, 3% elastan

48%wełna, 22% poliamid, 16% polipropylen
z jonami srebra, 11% polipropylen, 3% elastan
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55% poliamid, 45% poliester

55% poliamid, 45% poliester

54% poliamid, 44% poliester, 2% elastan

NILIT HEAT - to termoaktywna przędza stworzona po to, by wykorzystać
naturalne właściwości wypalanych ziaren kawy. To wyjątkowa przędza, która
przechwytuje i chroni naturalną ciepłotę ciała, pobudzając do działania
i pomagając zachować w ciele jak najwięcej ciepła o optymalnej temperaturze.

NILIT HEAT is a thermoac�ve yarn created to benefit from the natural
characteris�cs of roasted coffee beans. It is a special yarn which retains
and preserves the natural body heat, energizes and helps maintain the
op�mum level of body heat.



+

57% poliamid, 41% wełna, 2% elastan
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The thermo-ac�ve clothing from the PROTECT line has been created for people
working in tough and unfavourable condi�ons. It guarantees protec�on and comfort
during physical work, regardless of the level of exer�on.
The underwear, balaclava and hat are made in seamless technology, from a two-
layered, breathable weave. The inner layer, made of hydrophobic polyester, wicks
away moisture and heat and takes it to the outer, hydrophilic layer, made of
polyamide. Thanks to this, the body is perfectly protected against overhea�ng and
cooling. The combina�on of strong polyester fibres with stretchy polyamide ensures
a perfect fit for the body and a high level of resistance of thewoven fabric to abrasions
and bobbling. The clothing provides effec�ve protec�on against abrasions and
adverse external factors. Addi�onally, the woven fabric has bacteriosta�c proper�es.
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+ +

XS

Czapka wełniana PROTECT
PROTECTwool hat

męski
men’s

męska
men’s

męskie
men’s
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Cer�fied flame-retardant and an�sta�c underwear from the PROTECT line has been created for people working in specific, tough and unfavourable condi�ons. It guarantees protec�on and comfort
during physical work, regardless of the level of exer�on. Made in seamless technology from a two-layer breathable weave, it provides effec�ve protec�on against abrasions and adverse external factors.
It adapts perfectly to the body, guaranteeing freedom of movement, and the two-layered design and mesh structure (in parts where increased swea�ng occurs) allow for the quick transport of moisture
away from the body, which ensures high thermal comfort. PROTECT underwear is very durable and resistant to abrasions and bobbling. Taking into account health and safety measures, it is
recommended for workers in various industries where high temperatures and electrosta�c discharges occur.
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+

A

+

BX 10420

52% modakryl, 26% bawełna,
19% poliamid,
2% włókno antystatyczne

52% modakryl, 26% bawełna,
19% poliamid, 2% włókno antystatyczne

Bokserki PROTECT FR/AS
PROTECT FR/AS Boxer shorts
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