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Tkanina | Fabric  

brATex®  5000/5000
rozmiary | Sizes 

S-M-L-xL-2xL-3xL
Technologie | Technology 

Kurtka łowiecka 
Hunting jacket

659-B-OL

 Głęboki kaptur z regulowaną szerokością i głębokością | Deep 
hood, adjustable in width and depth

 Wzmocnienia na ramionach w miejscu opierania kolby  | 
reinforcements on the shoulders for the rifle butt

 Na ramieniu gumowy stoper zapobiegający zsuwaniu się paska 
broni | rubber anti-slip stopper for weapon strap on the shoulder

 Wewnętrzna kieszeń na dokumenty zapinana na zamek | The 
inner zippered pocket for documents

Elastyczna kieszeń wewnętrzna na czapkę lub rękawiczki | 
Flexible inner pocket for cap or gloves



759-B-K 759-B-L-2

KOmplET łOWIECKI 
Uszyty z tkaniny BRATEX® o podwyższonych parametrach 
wodoszczelności i paroprzepuszczalności (5000 mm H2O/5000 
g/m2/24h). W komplecie zastosowano funkcjonalne rozwiązania, 
m.in. klejone szwy, zakładki na rękawach kurtki i nogawkach 
spodni zapewniające swobodę ruchów, nogawki rozpinane  
u dołu i odpinane szelki. Dla podwyższenia bezpieczeństwa,  
w rękawie kurtki została umieszczona opaska odblaskowa.

HunTInG SeT 
Made of brATex® fabric with increased water-tightness and 
breathability (5000 mm H2O / 5000 g / m2 / 24 h). The set includes 
functional solutions, including taped seams, pleats on the jacket 
sleeves of the trousers legs ensuring freedom of movement, legs 
unbuttoned at the bottom and detachable suspenders. To increase 
safety, a reflective band was placed in the jacket sleeve.

Tkanina | Fabric  

brATex®  5000/5000
rozmiary | Sizes 

S-170/176, M, L, xL, 2xL, 3xL-176/182 | 182/188
Technologie | Technology 

Spodnie łowieckie  
Hunting trousers

759-B-OL

5

 Odpinane szelki z wysokim karczkiem | removable suspenders with 
high stand

 możliwość regulacji obwodu w pasie | Waist circumference regulation

Kieszenie zapinane na wodoszczelne zamki | Pockets with waterproof 
zippers 

Wpuszczana kieszonka na nóż | Sewn in knife pocket

Od kolan w dół wzmocnione dodatkową warstwą membrany | 
Trousers reinforced with an extra layer of membrane from the knees to 
the bottom

Obszerna kieszeń z boku nogawki | Capacious pocket on the side of 
the leg

Rozpinane nogawki z możliwością regulacji obwodu | Open-legs with 
adjustable circumference



Tkanina | Fabric  

COTTOn  rip stop
rozmiary | Sizes 

S-M-L-xL-2xL-3xL
Technologie | Technology 

Kapelusz z szerokim rondem, wykonany z bawełny rip-stop | 
Wide-brimmed hat made of rip-stop cotton

Zatrzaski umożliwiające przypięcie ronda po bokach 
kapelusza | Snaps for attachment of brim on the sides of the 
hat 

możliwość dodania moskitiery 01-m | Possibility to add  
a mosquito net 01-M

 Regulowany obwód w pasie | regulators allow adjustment of 
waist circumference

 pojemne kieszenie boczne zapinane na rzepy | roomy side 
pockets with Velcro

 Ściągacze na nogawkach | round elastic with stoppers placed 
on bottom of legs

 Tylne kieszonki zapinane na napy | The rear pockets with 
snaps

 Kieszeń na nóż lub latarkę | Pocket for knife or flashlight

 Troczek na klucze w kieszeni | Hook for keys in the pocket

Spodnie terenowe
Outdoor trousers

708-C

Kapelusz
Hat 

105-C

Tkanina | Fabric  

COTTOn  rip stop
rozmiary | Sizes 

S–170/176, M, L, xL, 2xL, 3xL–176/182 | 182/188
Technologie | Technology 

Regulacja obwodu | Circumference regulation 

Głęboki kaptur | Deep hood

 pojemne kieszenie zapinane na napy | Spacious pockets with 
snap fastening

 Wewnętrzna kieszeń zapinana na zamek | Inner pocket with 
zipper  

Kurtka terenowa
Outdoor jacket

608-C

Tkanina | Fabric  

COTTOn  rip stop
rozmiary | Sizes 

54-56-58 | 58-60-62
Technologie | Technology 
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Spodnie terenowe
Outdoor trousers

708-OL

 Regulowany obwód w pasie | regulators allow adjustment 
of waist circumference

 pojemne kieszenie boczne zapinane na rzepy | Capacious 
side pockets with Velcro

 Ściągacze na nogawkach | round elastic with stoppers 
placed on bottom of legs

 Tylne kieszonki zapinane na napy | back pockets with snap 
buttons 

 Kieszeń na nóż lub latarkę | Pocket for knife or lashlight  

Spodnie myśliwskie
Hunting trousers 

710-C

 Regulowany obwód w pasie | Waistline regulation enables 
size adjustment

 pojemne kieszenie boczne | Capacious side pockets 

 Dwie wpuszczane kieszenie, w tym jedna na nóż | Two 
inner pockets, including one for a knife 

 Wzmocniona tylna część spodni | reinforced back of 
trousers

 Troki na końcu nogawek umożliwiające regulację obwodu 
| elastic draw on trouser leg enable circumference 
adjustment

Tkanina | Fabric  

COTTOn
rozmiary | Sizes 

S – 170/176, M, L, xL, 2xL, 3xL, 4xL – 176/182 I 182/188
Technologie | Technology 

Spodnie myśliwskie
Hunting trousers

703–1

Regulowany obwód w pasie | regulators to allow waist 
circumference adjustment

Kieszeń na nóż | Knife pocket 

Obszycia z ekologicznej skóry | Tasteful hems made of 
ecological leather

Tkanina | Fabric  

COTTOn
rozmiary | Sizes 

S - M - L - xL -2xL - 3xL 
Technologie | Technology 

Tkanina | Fabric  

COTTOn
rozmiary | Sizes 

S – 170/176, M, L, xL, 2xL, 3xL, 4xL – 176/182 I 182/188
Technologie | Technology 

7
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Spodnie myśliwskie
Hunting trousers

716

Kamizelka myśliwska
Hunting vest

416

Obszerne kieszenie | Spacious pockets

  Wzmocnienia na ramionach w miejscu opierania kolby | 
reinforcements on the shoulders for the rifle’s butt

 Duża kieszeń tylna zapinana na zamek | Large back zipped 
pocket

 Wewnętrzna kieszonka na dokumenty |  Inner pocket for 
documents

Tkanina | Fabric  

COTTOn
rozmiary | Sizes 

UNIWERSAlNY | unIVerSAL
Technologie | Technology 

Tkanina | Fabric  

COTTOn
rozmiary | Sizes 

S-M-L-xL-2xL-3xL 
Technologie | Technology 

Tkanina | Fabric  

COTTOn
rozmiary | Sizes 

S–170/176, M, L, xL, 2xL, 3xL–176/182 | 182/188
Technologie | Technology 

 pakowna kieszeń boczna | Capacious side pocket

 Wpuszczana kieszonka na nóż | Sewn in knife pocket 

 Tylna kieszeń zapinana na guzik | back pocket with button

 

Czapka z daszkiem 
Peaked cap

102

 Czapka wykonana z bawełny o gęstym splocie  | Cap made 
of cotton with a thick weave

 Regulacja obwodu za pomocą metalowej sprzączki  | 
Circumference adjustment with a metal buckle

9



Tkanina | Fabric  

rS-1500
Technologie | Technology rozmiary | Sizes 

xS,  S ,  M,  L ,  xL,  2xL,  3xL,  4xL,  5xL 

Kurtka 
myśliwska 

Hunting jacket
600-3

mocny zamek główny | Strong main zipper

pod pachami wzmocnienia z elastycznej tkaniny 3D  
| underarms reinforced with elastic 3D fabric

Z przodu pięć pojemnych kieszenie zapinanych na 
zamek i napy  | Five spacious pockets with zippers and snap 
buttons on the front

Dwie obszerne kieszenie wewnętrzne | Two spacious inner 
pockets

mankiety z drwustopniową regulacją obwodu | Cuffs with 
two-step regulation of circumference 

możliwość regulacji obwodu w dolnej części kurtki   
| Adjustable circumference at the bottom of the jacket

lETNI KOmplET  
W łOWIECKIm STYlU
Lekki, techniczny zestaw outdoorowy o profilowanym 
kroju i funkcjonalnych zastosowaniach. 

uszyty z wytrzymałej tkaniny rS-1500 o podwyższonych 
parametrach ochrony przed wiatrem i przelotnym 
deszczem. Ochrona przed promieniowaniem słonecznym 
sprawia, że materiał nie płowieje i jest odporniejszy na 
przetarcia. 

 

SUmmER SET  
IN HUNTING STYlE
Light, technical outdoor set with a profiled cut and 
functional applications.

Made of durable rS-1500 fabric with improved parameters 
of protection against wind and fleeting rain. Increased 
protection against solar radiation ensures that the fabric 
does not fade and is more resistant to abrasion.

2018
NOWOŚĆ

NEW
NOWOŚĆ
NEW20

18
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rozmiary | Sizes 

xS-164/170, S, M, L, xL, 2xL, 3xL, 4xL, 5xL-170/176 |176-182 

Spodnie  
myśliwskie

Hunting trousers
701-3

Wzmocnienia z elastycznej tkaniny 3D | reinforcements made of elastic 
3D fabric

Regulowany obwód w pasie | Adjustable waist circumference

Dwie wpuszczane kieszenie | Two recessed pockets

Obszerne cztery kieszenie, w tym zapinane na zamek i napę | Spacious 
four pockets, including zippered and with snap buttons  

Tkanina | Fabric  

rS-1500
Technologie | Technology 

2018
NOWOŚĆ

NEW
NOWOŚĆ
NEW20

18
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Tkanina | Fabric  

rS-1500
rozmiary | Sizes 

S-M-L-xL-2xL-3xL
Technologie | Technology 

Obszerne kieszenie zewnętrzne | extensive outer pockets

 Dodatkowa kieszeń na piersi zapinana na zamek | Additional chest 
pocket with the zipper

 Dwie wewnętrzne kieszenie na piersi zapinane na zamek | Two 
internal chest pockets with zippers

 po bokach ściągacze dopasowujące kamizelkę do sylwetki | 
ribbings on both sides for better fit of the vest to the body

Wewnątrz wykończona podszewką i ocieplona wkładem SUB ZERO 
| Inner part of the vest finished with the lining and insulated with Sub 
ZerO layer 

 Regulowany obwód w pasie | Adjustable waist

 Obszerne cztery kieszenie, w tym zapinane na zamek i napę | 
Four large pockets, including zippered and snap fastened 

 Z tyłu kieszeń zapinana na napę | Snap fastened pocket on the 
back 

Odporne na przelotny deszcz i promieniowanie słoneczne | 
resistant to shower rain and sunlight

 Do samodzielnego podłożenia | Self-length adjustment 

Spodnie myśliwskie
Hunting trousers

701

Kamizelka myśliwska 
Hunting vest

442–O

Tkanina | Fabric  

rS-1500
rozmiary | Sizes 

S/164-170, M, L, xL, 2xL, xL-176-182 | 182-186
Technologie | Technology 

Kurtka myśliwska
Hunting jacket 

600

 mocny dwustronny zamek główny | Strong double-sided main 
zipper 

 Wzmocnienia na łokciach i ramionach | Reinforcements on 
elbows and shoulders

 Z przodu cztery obszerne kieszenie zapinane na zamek |  
Four large front zippered pockets

 Dwie obszerne kieszenie wewnętrzne zapinane na zamek |  
Two large inner zippered pockets 

 Szeroka listwa zasłaniająca zamek główny, zapinana na napy |  
A wide flap hiding the main zipper, fastened with snaps

 możliwość regulacji obwodu w dolnej części kurtki |  
Adjustable circumference in the lower part of the jacket

Tkanina | Fabric  

rS-1500
rozmiary | Sizes 

xS-S-M-L-xL-2xL-3xL-4xL
Technologie | Technology 
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Tkanina | Fabric  

rS-1500
rozmiary | Sizes 

xS-S-M-L-xL-2xL-3xL-4xL
Technologie | Technology 

Rozmiar: uniwersalny | Size: universal

Regulowane zapięcie z tyłu | Adjustable snap at the back

Daszek zachowujący nadany kształt  | Stay-in shape peak

Czapka 
Cap
103

Koszula myśliwska 
Hunting shirt

829–KO

Tkanina | Fabric  

rS-1500
rozmiary | Sizes 

UNIWERSAlNY | unIVerSAL
Technologie | Technology 

Dwie pionowo zapinane na zamek kieszenie | Two vertical 
zippered pockets

mankiety zapinane na guziki, pozwalające na regulację 
obwodu  | Cuffs with buttons for circumference 
adjustment

 Dodatkowa wentylacja kieszeni, tyłu koszuli i pach   
| Additional ventilation of pockets, at back of the shirt and 
at its armpits 

 Elegancki a zarazem praktyczny krój | elegant yet 
practical style

13
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Tkanina | Fabric  

COTTOn 
rozmiary | Sizes 

xS-S-M-L-xL-2xL-3xL
Technologie | Technology 

Zapinana na guziki, z charakterystyczną napą na piersi | 
Fastened with buttons, with characteristic chest snap

Wykończenia z ekoskóry | Finished with eco leather 

Kieszenie na piersiach zapinane na napy | Chest pockets 
with snap buttons 

mankiety zapinane na guziki pozwalające na regulację 
obwodu | Cuffs with buttons for circumference adjustment

Zapinana na guziki, z charakterystyczną napą | Fastened with 
buttons, with characteristic chest snap

Kieszenie na piersiach z szerokimi patkami zapinane na guziki 
| Chest pockets with wide flaps, fastened with buttons

mankiety zapinane na guziki pozwalające na regulację obwodu 
| Cuffs with buttons for circumference adjustment

Ciepła i przyjemna w dotyku | Warm and pleasant to the touch

Klasyczny, elegancki krój | Classic, elegant style

Koszula myśliwska
Hunting shirt

832-KO

Koszula myśliwska
Hunting shirt

833-KO

Koszula myśliwska
Hunting shirt

825-KO

Kołnierzyk zapinany na guziki | buttoned collar

Guziki imitujące drewno | Wood imitating buttons

Kieszenie na piersiach z szerokimi patkami  
| breast pockets with wide flaps

Krój podkreślający sylwetkę | Close masculine fitting

Zapinane mankiety z dwiema szerokościami do wyboru | Cuffs 
buttoned in two widths

Tkanina | Fabric  

COTTOn 
rozmiary | Sizes 

xS-S-M-L-xL-2xL-3xL-4xL
Technologie | Technology 

Tkanina | Fabric  

COTTOn 
rozmiary | Sizes 

xS-S-M-L-xL-2xL-3xL-4xL
Technologie | Technology 
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Tkanina | Fabric  

COTTOn 
rozmiary | Sizes 

xS-S-M-L-xL-2xL-3xL
Technologie | Technology 

Zapinana na guziki, z charakterystyczną napą na piersi | Front 
buttons, with characteristic chest snap

Kieszonka na piersi zapinana na guzik | Chest pocket with  
a button

mankiety zapinane na guziki pozwalające na regulację  
obwodu | Cuffs with buttons for circumference adjustment 

Streczowana bawełna o gęstym splocie | Thick stretch cotton

Klasyczny, elegancki krój |  Classic, elegant style

Streczowana bawełna o gęstym splocie | Stretch thick 
cotton

mankiety zapinane na guziki | buttoned cuffs

Klasyczny męski krój | The classic masculine cut

Kieszonka na piersi zapinana na guzik | Chest pocket with 
a button

Obszycia z kontrastowej tkaniny | Inserts made of 
contrast fabric

Koszula myśliwska
Hunting shirt

826-KO-C

Koszula myśliwska
Hunting shirt

830-KO

Koszula 
myśliwska  
Hunting shirt 

826-KO-C-KR

Streczowana bawełna o gęstym splocie | Stretch 
thick cotton

Wygodny krótki rękaw z mankietem | 
Comfortable short sleeve with a cuff

Kieszonka na piersi zapinana na guzik | Chest 
pocket with a button

Obszycia z kontrastowej tkaniny | Inserts made 
of contrast fabric

Klasyczny męski krój | Classic cut

Tkanina | Fabric  

COTTOn 
rozmiary | Sizes 

xS-S-M-L-xL-2xL-3xL
Technologie | Technology 

Tkanina | Fabric  

COTTOn 
rozmiary | Sizes 

xS-S-M-L-xL-2xL-3xL-4xL
Technologie | Technology 
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Tkanina | Fabric  

COTTOn 
rozmiary | Sizes 

S-M-L-xL-2xL
Technologie | Technology 

Koszula damska 
myśliwska 

Female hunting shirt
831-KO-D

Zapinana na guziki | Fastened with horn buttons

Elegancki, podkreślający sylwetkę krój | elegant cut, 
highlighting the female figure

Od wewnętrznej strony mankietów i kołnierzyka obszycia  
z kontrastowej dzianiny | Hems made of contrast fabric placed 
on the inside parts of the cuffs and collar

mankiety zapinane na guziki pozwalające na regulację obwodu 
| Cuffs with buttons for circumference adjusting 

Zapinana na guziki | Fastened with buttons

Naszywane kieszenie z patkami | Pockets with flaps 

Długi rękaw po podwinięciu można podpiąć specjalną patką | 
The long sleeve after being pulled up can be attached with  
a special strap

Klasyczny, elegancki krój | Classic, elegant style

Koszula myśliwska
Hunting shirt

823-KO

Tkanina | Fabric  

COTTOn 
rozmiary | Sizes 

xS-S-M-L-xL-2xL-3xL
Technologie | Technology 

Streczowana bawełna o gęstym splocie | Stretch cotton with  
a dense weave

Na kołnierzyku, mankietach i kieszonce bocznej obszycia  
z kontrastowej tkaniny | Hems made of contrasting fabric placed  
on the collar, cuffs and side pocket

Kieszonka na piersi zapinana na guzik. | Chest pocket with a button. 

mankiety zapinane na guziki pozwalające na regulację obwodu  
| Cuffs with buttons for circumference adjustment  

Koszula myśliwska
Hunting shirt

831-KO

Tkanina | Fabric  

COTTOn 
rozmiary | Sizes 

xS-S-M-L-xL-2xL-3xL-4xL
Technologie | Technology 
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Tkanina | Fabric  

COTTOn 
rozmiary | Sizes 

S-M-L-xL-2xL-3xL
Technologie | Technology 

Obszerne kieszenie na piersiach zapinane na napy | Large 
chest pockets with snap buttons 

płaskie szwy | Flat seams

listwa maskująca napy do zapinania koszuli | A strip hiding 
fastening snaps 

mankiety zapinane na napy, pozwalające na regulację obwodu 
| Cuffs with snaps for circumference adjustment

Wykonana ze streczowanej bawełny o gęstym splocie | Made 
of stretch cotton with a dense weave

Wygodny krótki rękaw | Comfortable short sleeve

Kieszonka na piersi zapinana na guzik | Chest pocket with  
a button

pod szyją zapinana na napę | Snapped under the neck

Wstawki z tkaniny z wzorem moro | Inserts made of camo 
fabric

Koszula myśliwska  
Hunting shirt 

824-KO-PI-KR

Koszula myśliwska
Hunting shirt

827-KO

Koszula myśliwska 
Hunting shirt
824-KO-PI

Wykonana ze streczowanej bawełny o gęstym splocie  
| Made of stretch cotton with a dense weave

mankiety zapinane na guziki | buttoned cuffs

Kieszonka na piersi zapinana na guzik  
| Chest pocket with a button

pod szyją zapinana na napę | Snapped under the neck

Wstawki z tkaniny z wzorem moro | Inserts made of camo 
fabric

Wieszaczek na plecach | Hanger on the back

Tkanina | Fabric  

COTTOn 
rozmiary | Sizes 

S-M-L-xL-2xL-3xL
Technologie | Technology 

Tkanina | Fabric  

POLArOn x 200
rozmiary | Sizes 

xS-S-M-L-xL-2xL-3xL-4xL
Technologie | Technology 
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Tkanina | Fabric  

COTTOn  
rozmiary | Sizes 

xS-S-M-L-xL-2xL-3xL-4xL
Technologie | Technology 

Koszula myśliwska 
Hunting shirt

                     834-KO-1 

Zapinana na guziki | Fastened with buttons

Otwarta kieszeń na piersi | Open chest pocket

mankiety zapinane na guziki z dwustopniową 
regulacją obwodu | buttoned cuffs with two-step 
adjustment of the circumference 

Klasyczny krój | Classic cut

Streczowana bawełna o gęstym splocie | Stretch cotton 
with a dense weave

Zapinana na guziki | Fastened with buttons

Kieszonka na piersi zapinana na guzik | Pocket on the chest 
fastened with a button

mankiety zapinane na guziki z dwustopniową regulacją 
obwodu | buttoned cuffs with two-step adjustment of the 
circumference 

Klasyczny krój | Classic cut

Tkanina | Fabric  

COTTOn 
rozmiary | Sizes 

xS-S-M-L-xL-2xL-3xL-4xL
Technologie | Technology 

Zapinana na guziki | Fastened with buttons

Otwarta kieszeń na piersi | Open chest pocket

mankiety zapinane na guziki z dwustopniową 
regulacją obwodu | buttoned cuffs with two-step 
adjustment of the circumference 

Klasyczny krój | Classic cut

Koszula myśliwska 
Hunting shirt

                     834-KO-2 

Koszula myśliwska 
Hunting shirt

                     830-KO-1

Tkanina | Fabric  

COTTOn  
rozmiary | Sizes 

xS-S-M-L-xL-2xL-3xL-4xL
Technologie | Technology 

2018
NOWOŚĆ

NEW
NOWOŚĆ
NEW20
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HISTORIA fIRmY | History of tHe company
firma Graff powstała w 1994 roku dzięki naszemu hobby – wędkarstwu. Grono przyjaciół złożone z myśliwych oraz wędkarzy dopingowało nas  
z całych sił i wspierało realizację pomysłu. To właśnie za sprawą ludzi, którzy nas otaczali, przekonaliśmy się, że polacy chcą pięknie celebrować 
swoje hobby – ubiorem podkreślać jego wagę w ich życiu.

Od razu mieliśmy ambitne cele: chcieliśmy zmieniać otaczającą nas rzeczywistość i dostarczać rodakom odzież na najwyższym światowym 
poziomie. Od początku działalności położyliśmy nacisk na jakość, dlatego podjęliśmy starania o dostawy najlepszych dostępnych tkanin oraz 
zatrudnienie wysokiej klasy specjalistów. Wszystkie projekty powstawały w naszych pracowniach i były realizowane przez osoby z naszej firmy. 
Najwyższa jakość produktów oraz stosowane nowatorskie rozwiązania pozwoliły nam w krótkim czasie stać się liderem na polskim rynku. Stale 
poszerzaliśmy nasz asortyment, szukaliśmy nowych pomysłów i wprowadzaliśmy je w życie. Z perspektywy czasu możemy śmiało powiedzieć, że 
w dużym stopniu wpłynęliśmy na to, jak teraz wyglądają polski myśliwy i wędkarz.

po sukcesie w polsce postawiliśmy sobie nowe zadania: rozwój sprzedaży na rynkach starej UE oraz w krajach bloku wschodniego. Dziś  
z powodzeniem konkurujemy z największymi markami w polsce i za granicą. Wprowadzamy nowe produkty adresowane do coraz szerszego grona 
odbiorców – miłośników outdooru. Dostarczamy odzież uczestnikom wypraw wysokogórskich i survivalowych, żeglarzom, motocyklistom oraz 
sportowcom.

Cieszymy się, że możemy myśleć i działać globalnie, a dzięki temu oferować naszym klientom na całym świecie doskonałe wyroby.

Graff Company was founded in 1994, thanks to our hobby - angling. A group of our friends, hunters and anglers, cheered us all out supporting the 
project. It is thanks to the people who surrounded us we noticed that Poles want to beautifully celebrate their hobby - emphasizing its importance in 
their lives by the way they are dressed. 

From the very beginning we aimed to achieve our ambitions plans - we wanted to change surrounding reality and provide polish people high quality 
garments.

From the beginning, our company focused on the quality, taking care to supply the best available fabrics as well as assembling high quality specialist. 
All projects were created in our laboratories and were sewn by our staff. The highest quality of our products and innovative solutions have quickly 
enabled us to take the role of leader on the Polish market. Constantly we expanded our product range, we were looking for new solutions and we 
introduced them in to the market. Without a doubt we can say that to large extend we had an influence to polish hunter and angler look.

After the success in Poland we set up new goals - development of sales to the „old europe” and the countries of the middle – east europe. Today we 
successfully compete with major brands in Poland and abroad. We are introduction new products devoted to wider audience - funs of outdoor. We 
provide clothing for mountain and survival expeditions participants, sailors, bikers and athletes.

We are pleased that we can think and act globally, giving our customers around the world the most excellent products.

www.graff-team.com



Tkanina | Fabric  

POLArOn x 400 
rozmiary | Sizes 

xS-S-M-L-xL-2xL-3xL
Technologie | Technology 

Kamizelka z polaru 
Fleece vest 

443-P

Kieszenie zapinane na zamek | Zippered pockets

mocny zamek główny | Strong main zipper

przyjemne w dotyku wykończenie wnętrza | Pleasant to the 
touchiling

Nieprzewiewna i przeciwdeszczowa | Wind and rainproof

mocny zamek główny zapinany pod szyją | Strong main 
zipper fastened under the neck

Trzy zewnętrzne kieszenie zamykane na antybryzgowe 
zamki | Three outer pockets with waterproof zippers 

Szeroka plisa wewnętrzna przy głównym zamku, chroniąca 
przed wiatrem  | Wide inner pleat at the main zipper, 
protecting from the wind

Ramiona wzmocnione wytrzymałą tkaniną, opatrzone 
stoperami zapobiegającymi zsuwaniu się paska | Shoulders 
reinforced with durable fabric and stoppers to prevent the belt 
from slipping

Wykończenie antypilingowe zapobiegające zmechaceniu | 
Anti-pilling finish

Tkanina | Fabric  

POLArOn x 400  
brATex 3000/3000

rozmiary | Sizes 

xS-S-M-L-xL-2xL-3xL-4xL
Technologie | Technology 

Wykonana z materiału termoaktywnego | Made of thermo-active 
fabric

mocny główny zamek | Strong main zipper 

Trzy kieszenie zamykane na zamek | Three zippered pockets

Obszycia z materiału imitującego zamsz |  Hems made of suede-like 
fabric

Kamizelka myśliwska 
Hunting vest 

440-P

Tkanina | Fabric  

POLArOn x 400 
rozmiary | Sizes 

xS-S-M-L-xL-2xL-3xL
Technologie | Technology 

Kamizelka myśliwska 
Hunting vest 

441-WS

21



Sweter z polaru
Fleece sweater

817-S–P

Z przodu praktyczna kieszeń zapinana na zamek, wykończona 
kontrastową tkaniną, z otworem umożliwiającym szybkie 
chowanie małych przedmiotów | Practical pocket with zipper, 
finished with contrast fabric. Opening on the front of the 
sweater for quick hiding of small objects

Elastyczne ściągacze na rękawach i pod szyją | elastic ribbing 
on the sleeves and collar

Wzmocnienia na łokciach | reinforced elbows

Sweter z polaru 
Fleece sweater 

816-S-P

Tkanina | Fabric  

POLArOn x 300 
rozmiary | Sizes 

xS-S-M-L-xL-2xL-3xL
Technologie | Technology 

Tkanina | Fabric  

POLArOn x 300
rozmiary | Sizes 

xS-S-M-L-xL-2xL-3xL
Technologie | Technology 

 praktyczna kieszeń na zamek | Practical pocket with zipper

 Elastyczne ściągacze na rękawach i pod szyją | elastic ribbing  
on the sleeves and collar 

mocny zamek pod szyją | Strong zipper at the neck 

Wzmocnienia na łokciach |  reinforced elbows

www.graff-team.com



Tkanina | Fabric  

POLArOn x 300 
rozmiary | Sizes 

xS-S-M-L-xL-2xL-3xL-4xL
Technologie | Technology 

Bluza myśliwska 
Hunting sweatshirt 

540-P

Wykonana z materiału termoaktywnego | Made of thermo-
active fabric

Trzy kieszenie zapinane na zamek | Three zippered pockets

Wzmocnienia na łokciach | reinforcements on the elbows 

Wysoko zapinany, mocny zamek główny | High-buttoned, 
strong main zipper

Ciepły kaptur | Warm hood

Kieszenie zapinane na zamek i napy | Pockets with zippers 
and snap buttons  

Dodatkowa kieszeń wewnętrzna | Additional inner pocket

mocny zamek | Strong zipper

Wzmocnienia na łokciach | reinforcements on the elbows

Ściągacze w pasie i na rękawach | round elastic with 
stoppers on the waist and on sleeves

Wykonana z materiału termoaktywnego | Made of thermo-
active fabric 

Dwie obszerne kieszenie zapinane na zamek | Two large 
pockets with zipper

Wpuszczana kieszeń na piersi zapinana na zamek | recessed 
breast pocket with zipper

Kieszeń wewnętrzna zamykana na zamek | Inner pocket with 
zipper

Wysoko zapinany, mocny zamek główny | High-buttoned, 
strong main zipper

Kontrastowe obszycia z tkaniny imitującej zamsz | Contrasting 
hems made of suede-like fabric

Bluza myśliwska 
Hunting sweatshirt

541-P

Bluza z kapturem 
Sweatshirt with hood 

537-P

Tkanina | Fabric  

POLArOn x 400 
rozmiary | Sizes 

xS-S-M-L-xL-2xL-3xL
Technologie | Technology 

Tkanina | Fabric  

POLArOn x 400 
rozmiary | Sizes 

xS-S-M-L-xL-2xL-3xL
Technologie | Technology 
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lEKKIE I fUNKCJONAlNE 
KURTKI TYpU SOfTSHEll
Uniwersalne i wygodne kurtki wykonane w technologii 
WATER STOp, czyli połączenia paroprzepuszczalnej 
membrany BRATEX oraz materiału pOlARON X. Dobrze 
chronią przed wiatrem i przelotnym deszczem. 

lIGHTWEIGHTED AND 
fUNCTIONAl SOfTSHEll 
JACKETS
universal and comfortable jackets made in WATer STOP 
technology which is a combination of breathable brATex 
membrane and POLArOn x fabric. They protect well against 
wind and fleeting rain.

Kurtka polarowa 
Water Stop

Fleece Water Stop 
572-WS

Wzmocnienia na łokciach | reinforced elbows 

Cztery obszerne zewnętrzne kieszenie zapinane na zamek | 
Four extensive outer zippered pockets

Wewnętrzna kieszeń zapinana na zamek | Inner pocket with 
the zipper

Skórzane regulatory mankietów zapinane na napy | Cuffs 
regulators made of leather, fastened with snaps

Odpinany kaptur z regulacją obwodu | Detachable hood with 
adjustable circumference

mocny zamek główny, zapinany pod szyją | Strong main zipper, 
fastened at the neck

Górna część podszewki pikowana, ocieplona wkładem SUB 
ZERO | Quilted upper part of the lining, insulated with Sub 
ZerO layer

Tkanina | Fabric  

brATex ® 5000/5000 
POLArOn x 400

rozmiary | Sizes 

xS-S-M-L-xL-2xL-3xL-4xL
Technologie | Technology 

www.graff-team.com



Kurtka w stylu  
myśliwskim

Hunting-style jacket
573-WS

Nieprzewiewna i przeciwdeszczowa | Windproof and 
waterproof

paroprzepuszczalny materiał wzmocniony membraną | 
Permeable fabric reinforced with membrane

Trzy zewnętrzne kieszenie zamykane na wodoszczelne zamki  
| Three exterior pockets with waterproof zippers 

Dwie obszerne kieszenie wewnątrz | Two large inner pockets

mocny zamek główny zapinany pod szyją | Strong main zipper, 
fastened at the neck

Na ramionach wzmocnienia z wytrzymałej tkaniny i stopery 
zapobiegające zsuwaniu się broni | Strengthening on shoulders 
made of durable fabric and stoppers to prevent slipping of 
weapons

Kurtka w stylu  
myśliwskim

Hunting-style jacket
506-WS

liczne wewnętrzne i zewnętrzne kieszenie | numerous inner 
and outer pockets

Wodoodporne zamki przy kieszeniach | Waterproof zippers  
at the pockets

2-stopniowa regulacja obwodu mankietów | 2-stage 
adjustment of the cuffs circumference

Ramiona wzmocnione dodatkową tkaniną odporną na 
ścieranie| Shoulders reinforced with an additional abrasion 
resistant fabric

Elastyczny ściągacz za stoperem na dole kurtki | elastic puller 
with stopper at the bottom of the jacket

Tkanina | Fabric  

brATex ® 8000/8000 
POLArOn x 300

rozmiary | Sizes 

S-M-L-xL-2xL-3xL
Technologie | Technology 

Tkanina | Fabric  

brATex ® 3000/3000 
POLArOn x 400

rozmiary | Sizes 

xS-S-M-L-xL-2xL-3xL-4xL
Technologie | Technology 
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ZESTAW OBOWIąZKOWY NIE TYlKO NA CHłODY | eSSenTIAL SeT nOT OnLY FOr COLD WeATHer

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

THERmO-system to sposób dopasowania odzieży GRAff do panujących warunków pogodowych. 
polega na zapewnieniu użytkownikowi komfortu cieplnego dzięki cyrkulacji powietrza, odprowadzaniu 
wilgoci na zewnątrz, a także ochronie przed zimnem i wiatrem. Zasada działania systemu opiera się 
na prawach fizyki. Rosnąca pod ubraniem temperatura wypiera pot w postaci pary wodnej na zewnątrz 
odzieży, pozwalając na utrzymanie suchej skóry. Dodatkowo odpowiednie połączenie wszystkich 
warstw odzieży (BRATEX® + pOlARON-X + bielizna termoaktywna DUO SKIN) zapewnia odpowiedni 
komfort cieplny użytkownika. Za sprawą cyrkulacji powietrza THERmO -system nie dopuszcza  
do przegrzania organizmu. 
Istotną zaletę THERmO-system stanowi dynamika jego działania, zwiększająca lub zmniejszająca 
cyrkulację powietrza w zależności od temperatury panującej wewnątrz odzieży.

The THerMO-system is a method in which the GrAFF clothing adjusts to the current weather 
conditions. It consists in providing the user with thermal comfort thanks to air circulation, removing 
moisture, as well as cold and wind resistance. The principle behind the system is based on the 
laws of physics. The raising temperature of the body pushes moisture out in the form of vapor, 
allowing to keep the skin dry. Additionally, a proper combination of all of the layers of clothing  
(brATex® + POLArOn-x + DuO SKIn thermo active underwear) ensures thermal comfort for the 
user. Thanks to air circulation, THerMO-system does not allow the body to overheat. 
An important benefit of the THerMO-system is its functioning dynamics, which enhance or reduce the 
air circulation, depending on the temperature within the clothing.

www.graff-team.com
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Bluza
Sweatshirt
222-P-BL

Dwie kieszenie na dłonie zapinane na zamek | Two hand 
pockets with zippers.

pionowa kieszeń na piersi zapinana na zamek | Vertical chest 
pocket with zipper.

mocny zamek główny z ochroną podbródka | Strong main 
zipper with chin protection

Tkanina | Fabric  

POLArOn x 200
rozmiary | Sizes 

S-M-L-xL-2xL-3xL-4xL
Technologie | Technology 

Bluza
Sweatshirt
224-P-BL

Trzy zewnętrzne kieszenie zapinane na zamki | Three outer 
pockets with zippers

profilowany kaptur | Profiled hood

mocny zamek główny zapinany wysoko pod szyję,  
z wykończeniem zapewniającym komfort | Strong main zipper 
fastened high to the neck, with a comfort ensuring finish

Tkanina | Fabric  

POLArOn x 300
rozmiary | Sizes 

S-M-L-xL-2xL-3xL-4xL
Technologie | Technology 

2018
NOWOŚĆ

NEW
NOWOŚĆ
NEW20

18

2018
NOWOŚĆ

NEW
NOWOŚĆ
NEW20

18
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Spodnie
 Trousers 
222 P-SP

Wygodny krój niekrępujący ruchów | Comfortable cut 
ensuring easy movements

Obszerne, wygodne kieszenie | Spacious, comfortable 
pockets

Elastyczny ściągacz z troczkami do regulacji obwodu  
w pasie | elastic ribbing with flat rope for waist 
circumference adjustment

Na końcach nogawek ściągacze zapobiegające 
przedostawaniu się wilgoci | elastic tapes at the ends  
of legs to prevent moisture penetration

Tkanina | Fabric  

POLArOn x 200
rozmiary | Sizes 

S-M-L-xL-2xL-3xL-4xL
Technologie | Technology 

Spodnie
Trousers 

224-P-SP

Wygodny krój niekrępujący ruchów | Comfortable cut ensuring 
freedom of movements

Trzy kieszenie zapinane na zamki | Three pockets with zippers

Wzmocnione kolana | Strengthened knees

Szeroki ściągacz z troczkami do regulacji obwodu w pasie | 
Wide ribbing with flat rope for waist circumference adjustment 

Tkanina | Fabric  

POLArOn x 300
rozmiary | Sizes 

xS-S-M-L-xL-2xL-3xL-4xL
Technologie | Technology 

2018
NOWOŚĆ

NEW
NOWOŚĆ
NEW20

18

2018
NOWOŚĆ

NEW
NOWOŚĆ
NEW20

18
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KURTKI W mYŚlIWSKIm STYlU 
przeznaczone dla osób, które swoim codziennym strojem 
podkreślają przywiązanie do łowieckiej pasji. Dzięki 
klasycznemu krojowi mogą być noszona na co dzień, albo 
wykorzystywana jako praktyczne okrycie na wyjścia w teren.

Wypełnienie z włókniny SUB ZERO sprawia, że kurtki są 
lekkie, a zarazem zapewniają doskonałą izolację cieplną  
w różnych warunkach atmosferycznych. liczne duże kieszenie 
oraz wzmocnienia na ramionach gwarantują wygodę podczas 
krótszych i dłuższych wypraw w teren.

JACKeT In HunTInG STYLe
Intended for people who emphasize their passion for hunting 
with their everyday outfit. Thanks to the classic cut, they can be 
worn both on a daily basis or as a functional outdoor cover.

Filling with Sub ZerO non-woven fabric makes jackets light 
and at the same time provides excellent thermal insulation 
in various weather conditions. numerous large pockets and 
reinforcements on the shoulders guarantee comfort during 
shorter and longer outdoor trips. 

Kurtka ocieplana
Warm jacket

643-O

mocny zamek główny | Strong main zipper

Na ramionach wzmocnienia zapobiegające zsuwaniu się paska 
torby lub broni | reinforced shoulders prevent slipping of bags 
and weapons belt

Na piersiach kieszenie wyłożone przyjemnym w dotyku 
materiałem| | Chest pockets finished with a pleasant in touch 
material

Z przodu obszerne kieszenie zapinane na napy | Large pockets 
on the front of the jacket, closed with snap buttons

Wewnętrzna kieszonka zapinana na zamek | The inner zippered 
pocket

Na plecach zaszewki ułatwiające poruszanie się i siadanie | 
Darts on the back to ensure easy movement and sitting

Tkanina | Fabric  

PIuMI  
rozmiary | Sizes 

S-M-L-xL-2xL-3xL
Technologie | Technology 

Kurtka  
w myśliwskim stylu

Warm jacket
641-O

Odpinany kaptur | Detachable hood 

Ramiona wzmocnione wytrzymałą tkaniną |  
Shoulders reinforced with durable fabric

Gumowe pagony zapobiegające zsuwaniu się paska broni lub 
torby | rubber shoulder stoppers prevent from slipping of a bag 
or a weapon’s belt

Wiele praktycznych kieszeni, w tym wewnętrzna na dokumenty 
zapinana na zamek | Many practical pockets, including inner 
zipped pocket for documents

Tkanina | Fabric  

POLIeSTer 
rozmiary | Sizes 

S-M-L-xL-2xL-3xL
Technologie | Technology 

www.graff-team.com



Kurtka myśliwska
Hunting jacket 

661

Głęboki odpinany kaptur z regulacją obwodu i usztywnianym 
daszkiem | Deep, detachable hood with adjustable 
circumference and reinforced peak

mocny dwustronny zamek główny | Strong two-way main 
zipper

Stoper na ramieniu zapobiegający zsuwaniu się paska broni | 
Anti-slip badge on the shoulder protecting against slipping of 
weapons strap

Opaska ostrzegawcza schowana w kieszonce na rękawie | 
Warning band hidden in a pocket on the sleeve

pakowne kieszenie główne z przodu | Capacious main pockets 
on the front

Tkanina | Fabric  

bAWeŁnA 
rozmiary | Sizes 

S-M-L-xL-2xL-3xL
Technologie | Technology 

Spodnie myśliwskie 
Hunting trousers 

761

Sześć praktycznych kieszeni, w tym zapinane na zamki i napy 
| Six practical pockets, including zippered and snapped pockets 

możliwość regulacji obwodu nogawek |  
The possibility of legs circumference adjustment

Tkanina | Fabric  

bAWeŁnA 
rozmiary | Sizes 

S – 170/176, M, L, xL, 2xL, 3xL – 176/182 | 
182/188

Technologie | Technology 
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Kalosze 
ocieplane

Warm 
wellingtons 

120

Stylowo wykończona cholewka wykonana w połączeniu naturalnego 
kauczuku i wysokogatunkowego tworzywa | Stylishly finished upper 
made of combination of natural rubber and high-quality material

Wzmocnienie w podbiciu zwiększające trwałość kaloszy | 
reinforcements in the instep increasing the durability

Całość osadzona na stabilnej podstawie o wysokości 4,5 cm | The whole 
boot placed on a stable base with a height of 4.5 cm

Konstrukcja podeszwy zapewniająca bardzo dobre użytkowanie w 
trudnych warunkach terenowych | The construction of sole ensures that 
wellingtons works very well in difficult terrain conditions

Wewnątrz podszewka z neoprenu o grubości 3,5 mm, zapewniająca 
wysoki komfort użytkowania do -10oC | The inner lining is made of 
neoprene with a thickness of 3.5 mm, providing high comfort of use up 
to -10oC

Boczny pasek spinający oraz elastyczna wstawka, pozwalające na 
prawidłowe dopasowanie do łydki, dodatkowo ułatwiające zakładanie 
i zdejmowanie butów | Side fastening strap and elastic inset, allowing 
proper fit to the calf, additionally making it easy to put on and off the boot

Całkowita wysokość 45 cm | The total height of 45 cm 
 
Rozmiary | Sizes  36 – 47

www.graff-team.com



W latach 50. groziło im niemal wyginięcie. Dziś żyje ich w polsce około 
3 tysięcy par.  mowa o gęsi gęgawiej, która była symbolem dziesiątej, 
jubileuszowej akcji “Ożywić pola”. 

To ogólnopolski program aktywnej edukacji ekologicznej dzieci  
i młodzieży o zagrożonych gatunkach i różnorodności biologicznej, także 
promocja łowiectwa jako ważnego elementu systemu ochrony przyrody. 

Głównym organizatorem jest miesięcznik “łowiec polski” i Zarząd 
Główny pZł. GRAff jest partnerem akcji od 2012 roku. To jedno  
z największych tego typu przedsięwzięć ekologicznych w kraju. 

Zadaniem dla uczestniczących w akcji szkół jest dosłowne ożywianie 
przyrody w swoim otoczeniu, głównie przez zakładanie i pielęgnacja 
remiz śródpolnych oraz oczek wodnych. młodzi ekolodzy biorą również 
udział w warsztatach, wykładach, konkursach, wycieczkach. podczas 
jubileuszowej edycji najwięcej czasu było poświęcone właśnie ochronie 
siedlisk gęgawy oraz innych gatunków ptaków wodno-błotnych  
w polsce. Warto wspomnieć, że w dziesięciu edycjach programu 
wzięło udział prawie 200 tysięcy osób: uczniów, nauczycieli, leśników 
i myśliwych.

OżYWIć pOlA - ROK GĘGAWY
revive fields project

in the 1950s they were almost extinct. today, about 3,000 of couples live in 
poland. We are talking about the greylag goose, which was a symbol of the 
tenth jubilee action „Revive fields”.

it is a nationwide program of active ecological education of children and 
youth on endangered species and biodiversity, as well as the promotion of 
hunting as an important element of the nature protection system.

The main organizer is the „Łowiec Polski” magazine and the Main Board 
of the polish Hunting association. Graff has been program partner since 
2012. this is one of the largest environmental projects of this kind in the 
country.

the task for the participating schools is to literally revive nature in their 
environment, mainly by planting and maintaining mid-field and pond 
remnants. young environmentalists also take part in workshops, lectures, 
competitions and trips. during the jubilee edition, the most time was devoted 
to the protection of the habitats of the geese and other species of wetland 
birds in poland. it is worth mentioning that almost 200,000 people took part 
in the ten editions of the program: pupils, teachers, foresters and hunters.  
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ZImOWY KOmplET mYŚlIWSKI
Ocieplany komplet myśliwski z miękkiej, nieszeleszczącej tkaniny z membraną BRATEX o wysokich parametrach 
paroprzepuszczalności i wodoszczelności 10 000 mm H2O/10 000 g/m2/24h. Ocieplenie warstwą SUB ZERO zapewnia komfort cieplny do 
-30°C. materiał pokryty jest warstwą ochronną Dry Care, dzięki czemu komplet jest odporniejszy na zabrudzenia i łatwo się czyści. Kurtka  
i spodnie zostały zaprojektowane tak, żeby zapewnić jak największą funkcjonalność i wygodę użytkowania, a dzięki zastosowanym 
rozwiązaniom, komplet jest lekki i trwały. 

WInTer HunTInG SeT  
Insulated hunting set made of soft, soundless fabric with a brATex membrane of high vapor permeability and water resistance 
of 10,000 mm H2O/10,000 g/m2/24h. Sub ZerO insulating layer provides thermal comfort up to -30°C. The fabric is covered with 
a Dry Care protective layer, thanks to which the set is more resistant to dirt and easy to clean. The jacket and trousers have been 
designed to provide the greatest functionality and convenience of use, and thanks to applied solutions, the set is light and durable.
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Tkanina | Fabric  

rS-1500 brATex 10 000/10 000
rozmiary | Sizes 

xS-S-M-L-xL-2xL-3xL-4xL-5xL
Technologie | Technology 

Wytrzymała czapka zimowa na polowania w mroźnych  
i wietrznych warunkach | Durable winter cap for hunting  
in cold and windy weather conditions

Z tyłu opaska odblaskowa | reflective band on the back

płynna regulacja obwodu | Smooth circumference regulation

Wiatro i wodoodporne | Windproof and waterproof 

Oddychające | breathable

Odszyte z elastycznej tkaniny | Made of elastic fabric

mocne szelki, z możliwością odpięcia od spodni | Strong 
suspenders which can be detached from trousers

pięć praktycznych kieszeni zapinanych na zamki i napy | Five 
practical pockets with zippers and snap buttons 

Regulacja obwodu pasa | Adjusting the waist circumference

Rozpinane nogawki z zakładkami umożliwiającymi włożenie 
butów | Open-leg trousers with pleats for boots insertion  

Spodnie myśliwskie
Hunting trousers  

755-O-B-1

Czapka ocieplana
Insulated cap

155-O-B

Kurtka myśliwska 
Hunting jacket 

655-O-B-1

Wiatro i wodoodporna | Wind and waterproof

Oddychająca | breathable

Odszyta z elastycznej tkaniny | Made of elastic fabric

mocny dwustronny zamek z listwą | Strong double-sided zipper 
with a flap 

Głęboki, odpinany kaptur wyłożony polarem, z regulacją 
obwodu | Deep, detachable hood lined with fleece, with 
adjustable circumference 

liczne wewnętrzne i zewnętrzne kieszenie, zapinane na 
zamek  
i napy | numerous inner and outer pockets with zippers and 
snap buttons 

Z tyłu kieszeń zapinana na zamek | Zipped pocket on the back

Rękawy z regulacją obwodu, wyposażone w wiatrołapy | 
Sleeves with adjustable circumference, equipped with wind 
catchers 

Tkanina | Fabric  

rS-1500 brATex 10 000/10 000
rozmiary | Sizes 

xS, S - 164/170, M, L, xL, 
2xL, 3xL, 4xL, 5xL -176/182 
| 182-188L

Technologie | Technology 

Tkanina | Fabric  

rS-1500 brATex 10 000/10 000
rozmiary | Sizes 

54-56-58 | 58-60-62
Technologie | Technology 

2018
NOWOŚĆ

NEW
NOWOŚĆ
NEW20

18

2018
NOWOŚĆ

NEW
NOWOŚĆ
NEW20

18
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Tkanina | Fabric  

brATex 3000/3000, Green HILS
rozmiary | Sizes 

S-M-L-xL-2xL-3xL
Technologie | Technology 

Kurtka myśliwska 
Hunting jacket 

660-O-B

Kieszenie boczne wyłożone polarem | Side pockets finished 
with fleece

Kurtka wykończona tkaniną przypominającą czesaną wełnę | 
Jacket finished with combed wool-like fabric 

Kieszeń na rękawie z ukrytą opaską odblaskową | Sleeve 
pocket with hidden reflective armband

Szeroka listwa zasłaniająca zamek główny i chroniąca przed 
wiatrem | Large back pocket The wide main zipper flap for 
protection against wind

Wykonane z bezszelestnej tkaniny DUO SHIElD | Made with soft and 
noiseless DuO SHIeLD fabric 

Regulowany obwód w pasie | regulators allow adjustment of waist 
circumference

Regulowana długość nogawek | Self-adjustment of legs length

Tkanina | Fabric  

DuO SHIeL 
rozmiary | Sizes 

S – 170/176, M, L, xL, 2xL, 3xL – 176/182 | 182/188
Technologie | Technology 

Spodnie myśliwskie 
ocieplane 

Warm hunting trousers 
760-P-1
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Tkanina | Fabric  

rS-1500 brATex 10 000/10 000
rozmiary | Sizes 

xS-S-M-L-xL-2xL-3xL-4xL-5xL
Technologie | Technology 

Kurtka myśliwska 
Hunting jacket 

655-O-B 

Wiatro i wodoodporna | Wind and waterproof

mocny dwustronny zamek z listwą | Strong double-sided zipper with  
a protecting flap

Głęboki, odpinany kaptur wyłożony polarem, z regulacją obwodu 
| Deep, detachable hood lined with fleece, with adjustable 
circumference 
 
liczne wewnętrzne i zewnętrzne kieszenie, zapinane na zamek 
i napy | numerous inner and outer pockets with zippers and snap 
buttons 

Z tyłu kieszeń zapinana na zamek | Zipped pocket on the back 

Rękawy z regulacją obwodu, wyposażone w wiatrołapy | Sleeves with 
adjustable circumference, equipped with wind catchers

Tkanina | Fabric  

POLIeSTer
Technologie | Technology 

Podpinka do kurtki 
myśliwskiej 

Removable fill liner for 
hunting jacket 

644-O

Trzy zewnętrzne kieszenie zapinane na zamek | Three outer 
pockets with zippers 

Dwie wewnętrzne kieszenie  | Two inner pockets

przy zamku i szyi, wykończenia antypilingowe | Anti-pilling 
finishing at the zipper and neck

Wewnątrz srebrna podszewka kumulująca ciepło | Silver lining 
inside the jacket which accumulates heat

lekka, zajmująca niewiele miejsca | Light, space-saving

rozmiary | Sizes 

xS-S-M-L-xL-2xL-3xL-4xL-5xL

Czapka
Cap
108

DOSTĘpNA WYłąCZNIE Z KURTKą 655-O-B

AVAILAbLe OnLY WITH A 655-O-b JACKeT

www.graff-team.com



Spodnie myśliwskie 
Hunting trousers  

755-O-B

mocne szelki, z możliwością odpięcia od spodni | Strong 
suspenders, with the possibility of detaching from trousers

pięć praktycznych kieszeni zapinanych na zamki i napy | 
Five practical pockets with zippers and snaps

Regulacja obwodu pasa | Waist circumference adjustment

Rozpinane nogawki z zakładkami umożliwiającymi włożenie 
butów | Open-leg trousers with pleats for shoes

rozmiary | Sizes 

xS, S - 164/170, M, L, xL, 2xL, 3xL, 
4xL, 5xL -176/182 | 182-188L

Tkanina | Fabric  

rS-1500 brATex 10 000/10 000
Technologie | Technology 

prążkowana faktura | ribbed structure

metalowe logo z przodu | Metal logo on the front

Zapewnia komfort nawet w wilgotnych warunkach | Provides comfort  
even in humid conditions

Czapka
Cap
108

Tkanina | Fabric  

WOOL 
rozmiary | Sizes 

UNIWERSAlNY | unIVerSAL
Technologie | Technology 
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Regulowany obwód w pasie | Adjustable waist circumference 

 Naszyte obszerne kieszenie zapinane na zatrzaski | Specious pockets sewn on 
the inner part of the trousers, fastened with snaps

Dodatkowa kieszeń zewnętrzna zapinana na zamek | Additional side pocket 
with zip 

Tylna kieszonka zapinana na zatrzask | back pocket with snap

 Długi suwak odpinany dwustronnie, zabezpieczony materiałową listwą 
ochronną | Long two way zipper, built with protective strip 

 Z tyłu i na goleniach dodatkowe wzmocnienia z wytrzymałej tkaniny | 
Strengthening of the trousers back and leg with extra tough fabric 

 Rozpinane nogawki z regulowanym obwodem | Zipped leg, adjustable circuit

Regulowane, elastyczne szelki | Adjustable elastic suspenders

Kurtka myśliwska 
ocieplana 

Warm hunting jacket 
653–O–B 

Odpinany kaptur z regulacją obwodu i głębokości | Detachable hood with 
adjustable circumference and depth

Elementy odblaskowe ukryte w kapturze i rękawie kurtki | reflective 
elements hidden in the hood and sleeve of the jacket

liczne obszerne kieszenie zewnętrzne zapinane na zatrzaski i zamki | 
Special external pockets with a snap button fastening

Dodatkowa kieszeń z ładownicą na amunicję | Additional pocket for 
ammunition pouches

Z tyłu dwie obszerne, odpinane pionowo kieszenie | Two large, 
removable vertical pockets on the back of the jacket

podszewka w części lędźwiowej wykończona ciepłym polarem | 
Protective flap of the main zipper finished with fleece

Tkanina | Fabric  

brATex® 5000/5000
Technologie | Technology rozmiary | Sizes 

S-M-L-xL-2xL-3xL-4xL

Spodnie myśliwskie 
ocieplane

Warm hunting pants 
753–O–B

Tkanina | Fabric  

brATex® 5000/5000
Technologie | Technology rozmiary | Sizes 

S-M-L-xL-2xL-3xL-4xL

CIEpłE KURTKI pRZEZNACZONE DO 
NISKICH TEmpERATUR -15°C I -30°C
Sprawdzą się podczas długich polowań w mroźne dni. Specjalna warstwa izolująca 
z włókniny ocieplającej Sub ZerO zapewnia maksymalny komfort termiczny przy 
ograniczonej do minimum objętości i masie. Dla zapewnienia wodoodporności, 
paroprzepuszczalności i oddychalności kurtki posiadają membranę brATex. 
Zewnętrzna tkanina została pokryta specjalną apreturą DrY CAre, dzięki czemu 
kurtki są odporniejsze na wilgoć i zabrudzenia oraz łatwe w czyszczeniu. Materiał 
zewnętrzny jest cichy i idealnie sprawdza się w lesie.

WArM JACKeTS FOr LOW  
TeMPerATureS -15 °C AnD -30 °C
They will perfectly work during long hunts on frosty days. A special insulating 
layer made of Sub ZerO nonwoven fabric ensures maximum thermal comfort 
with minimal volume and weight. To ensure waterproofness, breathability and va-
por permeability, jackets are equipped with brATex membrane. The outer fabric 
has been finished with a special DrY CAre finishing, thanks to which jackets are 
more resistant to moisture and dirt and easy to clean. The outer material is quiet 
and is ideal for the forest.

www.graff-team.com



654-O-B-1 
654-O-B-2

754-O-B-1 
754-O-B-2

Dwustopniowa regulacja obwodu mankietów | Two-step adjustment of the 
cuffs circumference

liczne wewnętrzne i zewnętrzne kieszenie na zamki i napy – w tym na 
plecach i na rękawie | Many inner and outer pockets with zippers and snap 
buttons  – including on the back and on the sleeve

Elastyczny ściągacz ze stoperem na dole kurtki | elastic stopper at the 
bottom of the jacket

Wewnętrzne szelki | Internal suspenders

Odpinany kaptur | Detachable hood

Ramiona i łokcie wzmocnione tkaniną odporną na przetarcia | Shoulders 
and elbows reinforced with extra fabric resistant to abrasions

pomarańczowa opaska ostrzegawcza chowana na rękawie | Orange 
warning band inside of the sleeve pocket

Zimowa kurtka 
myśliwska

Winter hunting 
jacket

Zimowe spodnie 
myśliwskie

Winter hunting 
pants 

 Trzystopniowa regulacja obwodu nogawek | 3-way adjustable circumference 
cuffs

 liczne otwarte i zamykane kieszenie na nogawkach | Many open  
and closed pockets on the legs

 Szerokie szelki odpinane z przodu | Wide suspenders, removable  
at front

 Elastyczny ściągacz ze stopperami na plecach | elastic welt with stoppers 
on the back

 Wysoki stan | High waist of trousers

Tkanina | Fabric  

brATex® 8000/8000
Technologie | Technology rozmiary | Sizes 

S-M-L-xL-2xL-3xL

Tkanina | Fabric  

brATex® 8000/8000
Technologie | Technology rozmiary | Sizes 

S – 170/176, M, L, xL, 2xL, 3xL – 176/182 | 182/188
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958-CZ 958-BI958-PI

Koszulka EKO PROJEKT
T-shirt EKO PROJEKT

 Wykonana z wysokiej jakości bawełny | 
Made of high quality cotton

 mocny ściągacz pod szyją | Strong ribbing 
under the neck

 Wygodny uniwersalny krój | Comfortable 
universal cut

Tkanina | Fabric  

COTTOn
Technologie | Technology rozmiary | Sizes 

S-M-L-xL-2xL-3xL

www.graff-team.com



RYBY NIE mAJą GłOSU, DlATEGO BĘDą pOTRZEBOWAć WASZYCH 
GłOSóW! 
 
W tym roku ruszamy już z piątą edycją Graff Eko-projektu, którego celem jest promowanie proekologicznych nawyków 
oraz zarybianie polskich rzek. Idea jest prosta: symbolem akcji jest koszulka z rybą. 

KUpUJąC KOSZUlKĘ KUpUJESZ JEDNą CEGIEłKĘ, A JEDNA CEGIEłKA TO JEDNA RYBA.
 
W tym roku do koszulki będzie również dołączona eko-torba, w którą będzie można zapakować śmieci z łowiska. 
Naprawdę niewiele potrzeba, żeby zostawić po sobie czyste łowisko. A którą rzekę w tym roku zarybimy? O tym możecie 
zdecydować sami, śledźcie nas na facebook.com/Graffpoland  Do tej pory dzięki Wam udało nam się zarybić cztery 
polskie rzeki ponad 3100 sztukami szlachetnych gatunków ryb.

fisH Have no voice, so tHey Will need your votes!
 
This year, we are launching the fifth edition of Graff Eco-Project, which aims to promote pro-ecological habits and stocking 
polish rivers.
The idea is simple: the action symbol is a t-shirt with a fish.

WHen buYInG A T-SHIrT, YOu buY One brICK AnD One brICK IS One FISH.

This year, the T-shirt will also be accompanied with an eco-bag, in this way you will be able to pack garbage from the fishery. 
It really does not take much to leave a clean fishery.
and which river will we stock this year? you will decide, follow us on facebook.com/Graffpoland.
So far, thanks to you, we have managed to restock four Polish rivers with over 3,100 fine fish species.
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Komplet wędkarski. Kurtka | Winter fisihing set. Jacket  
217-O-B

Obszerne kieszenie na pudełka wędkarskie | Large 
pockets for fishing boxes

Kieszenie zapinane na wodoszczelne zamki | 
Pockets with waterproof zippers

Kieszenie na ręce wyłożone ciepłą dzianiną | Hand 
pockets lined with warm knit

Dodatkowa kieszonka na rękawie | Additional 
pocket on the sleeve

Wewnętrzne kieszenie na rękawice | Inner pockets 
for gloves

Głęboki kaptur z listwą ochronną na twarz | Deep 
hood with a protective strip for the face

Szeroka listwa przy zamku głównym | A wide flap 
at the main zipper

Wiele praktycznych zaczepów na akcesoria 
wędkarskie| Many practical hooks for fishing 
accessories

Tkanina | Fabric  

brATex 8000/8000
Technologie | Technology rozmiary | Sizes 

S – 170/176, M, L, xL, 2xL, 3xL, 4xL – 176/182 I 182/188

Naramienniki z tworzywa zapobiegające zsuwaniu 
się paska torby wędkarskiej| | Shoulder badges 
made of anti-slip material protecting against 
slipping of fishing bag

Ściągacze w pasie i u dołu kurtki | elastic fastening 
rope at the waist and at the bottom of the jacket

Rękawy wzmocnione wytrzymałą tkaniną, 
zakończone regulacją obwodu na mankietach | 
Sleeves reinforced with strong fabric, circumference 
regulation on the cuffs

Elementy odblaskowe zwiększające 
bezpieczeństwo | reflective elements to increase 
user’s safety 

Kurtka wypełniona warstwą wkładu 
wypornościowego float | Jacket filled with a Float 
buoyancy layer

Klejone szwy|  Taped seams

www.graff-team.com



WARmGUARD. ZImOWY KOmplET 
WĘDKARSKI DO -50°C  
przeznaczony do trudnych warunków atmosferycznych. Doskonałą odporność na 
deszcz, wiatr i śnieg zapewnia zastosowana w komplecie membrana BRATEX®. 
Użyta ocieplina SUB ZERO zapewnia komfort cieplny i chroni przed wychłodzeniem. 
Dodatkową ochronę przed wilgocią i zabrudzeniami stanowi apretura DRY CARE.

Elementem zwiększającym bezpieczeństwo użytkownika jest wkład wypornościowy 
flOAT, w sytuacji zagrożenia życia pomagający unosić się na wodzie. Dzięki wykorzystaniu 
wymienionych technologii, waga kompletu została obniżona, przy zachowaniu jego 
istotnych właściwości.

WArMGuArD. WInTer FISHInG SeT TO -50 °C 
Designed for difficult weather conditions. excellent resistance to rain, wind and snow 
thanks to the usage of brATex® membrane. The Sub ZerO insulation layer  provides 
thermal comfort and protects against hypothermia. The DrY CAre aperture is an additional 
protection against moisture and dirt. 

The buoyancy insert FLOAT is an element which increase the safety of the user, it helps to 
float on the water in life-threatening situations. by using these technologies, the weight of the 
set has been reduced, while maintaining its essential characteristics.

Komplet wędkarski. Spodnie | Winter fishing set. Trousers 
217-O-B

Szerokie, elastyczne szelki | Wide, flexible 
suspenders

Obszerne kieszenie zapinane na rzepy | Large 
pockets with velcros

Dodatkowe kieszenie zamykane na wodoodporne 
zamki | Additional pockets with waterproof zippers

mocny zamek główny z wewnętrzną i zewnętrzną 
listwą ochronną | Strong main zipper with inner and 
outer protective flaps

Kolana wzmocnione wytrzymałym, nieprzemakalnym 
materiałem | Knees reinforced with strong, waterproof 
material

Rozpinane nogawki z zakładkami ułatwiającymi 
włożenie butów | Zipped legs with pleats to facilitate 
putting on shoes 

Tkanina | Fabric  

brATex 8000/8000
Technologie | Technology rozmiary | Sizes 

S – 170/176, M, L, xL, 2xL, 3xL, 4xL – 176/182 I 182/188

Regulacja obwodu nogawek | Legs circumference 
regulation

Elementy odblaskowe podnoszące 
bezpieczeństwo w drodze do i z łowiska | 
reflective elements which improve the safety of 
the user while traveling to and from the fishing 
grounds

Spodnie wypełnione warstwą wkładu 
wypornościowego float | Jacket filled with a Float 
buoyancy layer
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Tkanina | Fabric  

brATex 8000/8000
Technologie | Technology rozmiary | Sizes 

S-M-L-xL-2xL-3xL-4xL

Obszerne kieszenie na pudełka wędkarskie | 
extensive pockets for fishing boxes

Kieszenie zapinane na wodoszczelne zamki | 
Pockets with waterproof zippers

Kieszenie na ręce wyłożone ciepłą dzianiną | 
Hand pockets lined with warm a knitwear

Dodatkowa kieszonka na rękawie | Additional 
pocket on the sleeve

Wewnętrzne kieszenie na rękawice | Inner 
pockets for gloves

Głęboki kaptur z listwą ochronną na twarz | Deep 
hood with a protective lath on the face

Szeroka listwa przy zamku głównym | A wide 
cover at the main zipper

Wiele praktycznych zaczepów na akcesoria 
wędkarskie | Many practical hooks for fishing 
accessories

Komplet wędkarski. Kurtka | Winter fisihing set. Jacket  
214-O-B

Naramienniki z tworzywa zapobiegające 
zsuwaniu się paska torby wędkarskiej | Shoulder 
pads to prevent fishing bag’s strap from slipping

Ściągacze w pasie i u dołu kurtki | elastic rope 
with pullers at the waist and at the bottom of the 
jacket

Rękawy wzmocnione wytrzymałą tkaniną | 
Sleeves reinforced with durable fabric

Elementy odblaskowe zwiększające 
bezpieczeństwo | reflective elements to increase 
safety of the user

Kurtka wypełniona warstwą wkładu 
wypornościowego float | Jacket filled with  
a „Float” buoyancy insert

Klejone szwy | Taped seam
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WYpORNOŚCIOWY KOmplET WĘDKARSKI 
flOAT GUARD
Zaprojektowany z myślą o aktywnych wędkarzach łowiących nawet w ekstremalnych 
warunkach. Za sprawą membrany BRATEX® o podwyższonych parametrach 
paroprzepuszczalności i wodoszczelności (8000 mm H2O/8000 g/m2/24 h) zapewnia komfort 
termiczny dzięki odprowadzaniu nadmiaru wilgoci z wnętrza odzieży, a jednocześnie chroni 
przed deszczem, śniegiem i wiatrem. ponadto wierzchnia warstwa odzieży została pokryta 
apreturą DRY CARE, co sprawia, że strój jest odporniejszy na zabrudzenia oraz jeszcze lepiej 
zabezpiecza przed wilgocią. Dokładnie przemyślane rozmieszczenie pojemnych kieszeni  
i zaczepów na akcesoria wędkarskie nadaje odzieży unikatowy, funkcjonalny charakter.

flOAT GUARD to wyjątkowy komplet wypornościowy, wypełniony wielowarstwową pianką 
poliuretanową, która zwiększa zdolność użytkownika do utrzymywania się na wodzie  
w sytuacjach zagrożenia.

FISHInG FLOATInG SeT FLOAT GuArD
Fishing Floating Set FLOAT GuArD is designed for active anglers, who fish even in the extreme 
weather conditions. brATex membrane with improved parameters of vapor permeability and 
water resistance (8000 mm H2O/8000 g/m2/24h) ensures the thermal comfort by draining 
moisture away from inside the garment. At the same time it protects against rain, snow and 
wind. Moreover, the outer layer was covered with the DrY CAre coating what causes that fabric 
is more resistant to dirt and it has improved protection against moisture.

FLOAT GuArD is an unique floating set filled with polyurethane multilayer foam which enhances 
the user’s buoyancy in emergency situations.

rozmiary | Sizes 

S-M-L-xL-2xL-3xL-4xL

Tkanina | Fabric  

brATex 8000/8000
Technologie | Technology rozmiary | Sizes 

S – 170/176, M, L, xL, 2xL, 3xL , 4 xL– 176/182 I 182/188

Szerokie, elastyczne szelki | Wide, elastic 
suspenders

Obszerne kieszenie zapinane na rzepy | Spacious 
pockets fastened with velcro

Dodatkowe kieszenie zamykane na wodoodporne 
zamki | Additional pockets with waterproof zippers

mocny zamek główny z wewnętrzną i zewnętrzną 
listwą ochronną | Strong main zipper with inner and 
outer protective cover

Kolana wzmocnione wytrzymałym, 
nieprzemakalnym materiałem | Knees reinforced 
with durable, waterproof fabric

Rozpinane nogawki z zakładkami ułatwiającymi 
włożenie butów | Trousers with open-legs and 
pleats for making it easy to put on shoes

Regulacja obwodu nogawek | Legs circumference 
adjustment

Komplet wędkarski. Spodnie | Winter fishing set. Trousers 
214-O-B

Elementy odblaskowe podnoszące bezpieczeństwo 
w drodze do i z łowiska | reflective elements which 
increase safety on the way to and from the fishing 
ground

Spodnie wypełnione warstwą wkładu 
wypornościowego float | Trousers filled with  
a „Float” buoyancy insert

Klejone szwy | Taped seams

47



GRAff TEAm

Graff to nie tylko tworzenie odzieży outdoorowej z pasji do 
wędkarstwa, to także bycie jego częścią, a koniec roku równie 
dobrze może być początkiem czegoś nowego. 

29  grudnia  2018 roku powstał Klub Wędkarski GRAff TEAm. 
połączył pasjonatów z całej polski, którzy teraz będą tworzyć 
wspólną historię. I wspólne mistrzostwo. Ten obecnie najmłodszy 
klub w Okręgu Nadnoteckim pZW ma w składzie doświadczonych, 
niezwykle utytułowanych zawodników. Barwy Team Graff 
reprezentują: Andrzej Zieliński (prezes i zawodnik), drugi 
trener reprezentacji pZW oraz kadry narodowej w wędkarstwie 
podlodowym, Dariusz Jankowski (kapitan) wielokrotny drużynowy 
mistrz i wicemistrz świata i polski oraz indywidualny mistrz 
polski z 2013 roku w wędkarstwie podlodowym, Sławomir żołądź, 
wicemistrz świata z 2011 roku, drużynowy wicemistrz świata  
z 2012 roku i czterokrotny drużynowy mistrz polski oraz piotr 
mirecki i Robert Gacoń.

Graff is not just about creating outdoor clothing with a passion for 
fishing, it’s also being part of it, and the end of the year might be the 
beginning of something new.

on december 29, 2018, the Graff team angling club was 
established. it combined enthusiasts from all over poland who will 
now create a history and mastery. this is currently the youngest club in 
the “Nadnotecki PZW Fishing District”. It is composed of experienced 
and competitors who won a lot of titled. Team Graff’s colors are 
represented by: Andrzej Zieliński (president and competitor), the 
second coach of the pZW national team and national team in ice 
Fishing, Dariusz Jankowski (captain) multiple Polish team champion 
and runner up and individual polish champion from 2013 in the ice 
fishing, Sławomir Żołądź, runner up in the World Cup of 2011, runner-
up in the 2012 team World cup and four-time team champion of 
Poland and Piotr Mirecki and Robert Gacoń.

ANDRZEJ ZIElIńSKI

prezes i zawodnik GRAff TEAm  | Graff team president and competitor  

II trener reprezentacji pZW w wędkarstwie podlodowym, Kazachstan 2018 |  
ii coach of the pZW national team in the ice fishing, Kazakhstan 2018

II trener kadry narodowej XIII mistrzostwa Świata w wędkarstwie 
podlodowym, Ukraina 2016 | ii coach of the national team Xiii World cup  
in ice fishing, ukraine 2016

2016 Grand prix polski w wędkarstwie podlodowym o puchar pZW, III m. 
drużynowe | 2016 Polish Grand Prix of PZW Cup in the ice fishing, III place in 
team championship 

Redaktor telewizyjnego programu wędkarskiego „Z wędką nad wodę  
w polskę i Świat” | Editor of the fishing TV series „With a fishing rod on water in 
Poland and the World”

Autor artykułów o tematyce wędkarstwa podlodowego i spinningowego | 
Author of articles about ice and spinning fishing. 

przewodnik wędkarski friskecamp Rusksele Szwecja | fishing guide of 
friskecamp rusksele sweden

DARIUSZ JANKOWSKI

Kapitan GRAff TEAm | Captain of the GRAff TEAm

Dwukrotny drużynowy vicemistrz świata w wędkarstwie podlodowym |  
Two-time team vice-champion in the ice fishing. 

Ośmiokrotne drużynowe mistrzostwo polski i czterokrotnie v-ce 
mistrzostwo | eight time Polish Team Champion and four-time v-ce 
Champion.

2013 mistrz polski w wędkarstwie podlodowym | 2013 Polish Champion  
in ice fishing 

projektuje wędziska i wykonuje je pod indywidualne zapotrzebowanie 
wędkarzy, wykonuje własnoręcznie przynęty sztuczne do metody 
spiningowej i podlodowej | Fishing rods designer. rods are made for the 
individual needs of anglers. He personally makes artificial baits for the 
spinning and ice-fishing methods. 

przewodnik wędkarski w polsce i na świecie | Fishing guide in Poland  
and around the world. 

www.graff-team.com



pIOTR mIRECKI

Zawodnik GRAff TEAm | GrAFF TeAM competitor 

2016 drużynowe mistrzostwa polski w wędkarstwie podlodowym IV m. | 
2016 Polish Team Championship in Ice Fishing - IV place. 

Redaktor i współzałożyciel programu telewizyjnego „Z wędką nad wodę  
w polskę i świat” | editor and co-founder of the television program  
„With a fishing rod on water in Poland and the world”.

podróżnik, ulubiona metoda wędkowania to spinning, łowi też metodą 
spławikową, gruntową, trollingową, wertikalną i podlodową  | The traveler 
and the free spirit, his favorite method of fishing is spinning, he also fishes 
using methods like: float, ground, trolling, vertical and ice methods. 

SłAWOmIR żOłąDź

Zawodnik GRAff TEAm | GrAFF TeAM competitor 

2015 drużynowe mistrzostwo polski w wędkarstwie podlodowym | 2015 
Polish Team Championship in ice fishing

2014 drużynowe mistrzostwo polski w wędkarstwie podlodowym,  
IV m. drużynowe mistrzostwa Świata w wędkarstwie podlodowym, Białoruś |  
2014 Polish Team Championship in ice fishing, IV place. Team World 
Championship in ice fishing, belarus

2013 drużynowe mistrzostwo polski w wędkarstwie podlodowym | 2013 
Polish Team Championship in ice fishing

2012 drużynowe mistrzostwo polski w wędkarstwie podlodowym,  
II m. mistrzostwa Świata drużynowe, Kazachstan | 2012 Polish Team 
Championship in ice fishing, II place. World Team Championship, Kazakhstan

2011 Vice mistrz Świata, Ukraina | 2011 Vice World Champion, ukraine

Gość programów telewizyjnych o tematyce wędkarskiej | A guest on many 
fishing programs

ROBERT GACOń

Zawodnik GRAff TEAm | GrAFF TeAM competitor 

2016 drużynowy mistrz Okręgu | 2016 Team Champion of the District 

2012 indywidualny mistrz koła, III m. drużynowe mistrzostwa polski | 2012 
Individual Champion of the District, III place in the Polish Team Championship 

2009-2012 starty w mistrzostwach polski | 2009-2012 competitor in the 
Polish Championships
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Tkanina | Fabric  

brATrex 20 000/20 000   
rozmiary | Sizes 

S-M-L-xL-2xL-3xL-4xL-5xL
Technologie | Technology 

Wodoodporna i oddychająca | Waterproof and 
breathable

Klejone szwy | Taped seams

Główny wodoodporny, mocny zamek YKK® | 
Strong, waterproof YKK® zipper

Kieszenie zewnętrzne i wewnętrzne zapinane 
na zamki antybryzgowe | external and internal 
pockets fastened with waterproof zippers 

Głęboki kaptur z listwą ochronną, usztywnionym 
daszkiem i regulacją obwodu | Deep hood with  
a protective strip, stiffened peak and 
circumference regulation 

podszewka z siateczki, wykończenia z polaru | 
Mesh lining for improved air circulation. Fleece 
finishes

Kurtka wędkarska 
Fishing jacket  

631-B

2018
NOWOŚĆ

NEW
NOWOŚĆ
NEW20

18
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Spodnie wędkarskie 
Fishing trousers 

731-B

KOmplET WĘDKARSKI STWORZONY  
DlA pROfESJONAlISTóW
prosty, minimalistyczny styl. funkcjonalne rozwiązania opracowane z prawdziwymi 
wędkarzami. 3-warstwowa membrana BRATEX® 20 000 mm H2O/20 000 g/m2/24 h  
z klejonymi szwami zapewnia 100% wodoodporność i oddychalność. Komplet zabezpieczony 
jest również powłoką TEflON® nadającą mu maksymalną odporność na wodę i brud.  
W kurtce zastosowano wodoodporny zamek błyskawiczny YKK® oraz zamki antybryzgowe 
w przy kieszeniach. Spodnie z wysokim stanem zaprojektowane zostały tak, aby zachować 
maksymalną swobodę ruchów. 

A FISHInG SeT CreATeD FOr  
PrOFeSSIOnALS
Simple, minimalist style. Functional solutions developed with real anglers. The 3-layer 
brATex® membrane 20,000 mm H2O / 20,000 g / m2 / 24 h with tapped seams provide 100% 
waterproofness and breathability. The set is also protected with TeFLOn® coating that gives 
the maximum resistance to water and dirt. The jacket features a waterproof YKK® zipper and 
water-proof zippers in the pockets. High-waist trousers are designed for maximum freedom of 
movement.

2018
NOWOŚĆ

NEW
NOWOŚĆ
NEW20

18

Wodoodporne i oddychające | Waterproof and breathable

Klejone szwy | Taped seams

Wysoki stan | High waist

mocny zamek główny zabezpieczony szeroką listwą zamykaną na 
rzepy | Strong main zipper secured with a wide strip closed with 
velcro

Regulowane szelki odpinane z przodu | Adjustable suspenders 
detachable at the front

Obszerne kieszenie zapinane na rzepy | Spacious pockets with 
velcro

Rozpinany dół nogawek | Opened bottom part of legs 

Tkanina | Fabric  

brATrex 20 000/20 000   
rozmiary | Sizes 

S–170/176, M, L, xL, 2xL, 3xL, 4xL, 5xL–176/182 | 182/188
Technologie | Technology 
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Tkanina | Fabric  

brATrex 20 000/20 000   
rozmiary | Sizes 

S-M-L-xL-2xL-3xL-4xL-5xL
Technologie | Technology 

Wodoodporna i oddychająca | Waterproof and 
breathable

Klejone szwy | Taped seams

Główny wodoodporny, mocny zamek YKK® | 
Strong, waterproof YKK® zipper

Kieszenie zewnętrzne i wewnętrzne zapinane 
na zamki antybryzgowe | external and internal 
pockets fastened with waterproof zippers 

Głęboki kaptur z listwą ochronną, usztywnionym 
daszkiem i regulacją obwodu | Deep hood with  
a protective strip, stiffened peak and 
circumference regulation 

podszewka z siateczki, wykończenia z polaru | 
Mesh lining for improved air circulation. Fleece 
finishes

Kurtka wędkarska 
Fishing jacket  

631-B-1

2018
NOWOŚĆ

NEW
NOWOŚĆ
NEW20

18

WERSJA lImITOWANA | LIMITeD eDITIOn

Spodnie wędkarskie 
Fishing trousers 

731-B

2018
NOWOŚĆ

NEW
NOWOŚĆ
NEW20

18

Tkanina | Fabric  

brATrex 20 000/20 000   
rozmiary | Sizes 

S–170/176, M, L, xL, 2xL, 3xL, 4xL, 5xL–176/182 | 182/188
Technologie | Technology 

Wodoodporne i oddychające | Waterproof and breathable

Klejone szwy | Taped seams

Wysoki stan | High waist

mocny zamek główny zabezpieczony szeroką listwą zamykaną  
na rzepy | Strong main zipper secured with a wide strip closed  
with velcro

Regulowane szelki odpinane z przodu | Adjustable suspenders 
detachable at the front

Obszerne kieszenie zapinane na rzepy | Spacious pockets with 
velcro

Rozpinany dół nogawek | Opened bottom part of legs 

www.graff-team.com
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 Wiele praktycznych kieszeni zewnętrznych  
i wewnętrznych | Many practical pockets on the outside 
and inside of the jacket

 podszewka z siateczki poprawiająca cyrkulację powietrza 
| Mesh lining allowing air circulation

Wykończenia z polaru | Fleece finishes

Wodoodporne zamki | Waterproof zippers

 praktyczne zaczepy na przynęty i przybory wędkarskie | 
Practical catches on the bait and gear

Klejone szwy | All seams sealed

Kurtka wędkarska
Fishing jacket

629–B
Tkanina | Fabric  

brATex 8000/8000
rozmiary | Sizes 

S-M-L-xL-2xL-3xL
Technologie | Technology 

729–B

Spodnie wędkarskie
Fishing trousers

Klejone szwy | Taped seams

Regulacja obwodu w pasie | regulators allow adjustment 
of waist circumference

Wzmocnione kolana i tył spodni | reinforced trouser legs 
and back

Tylna kieszeń zapinana na zamek  | back pocket with 
zipper

Kieszenie boczne zapinane na zamek oraz rzepy | Side 
pockets with zipper and velcro

Elastyczne szelki | elastic suspenders

Tkanina | Fabric  

brATex 8000/8000
rozmiary | Sizes 

S – 170/176, M, L, xL, 2xL, 3xL – 176/182 | 182/188
Technologie | Technology 

www.graff-team.com



630–B

730–B

Kurtka wędkarska 
Fishing jacket

Spodnie wędkarskie 
Fishing trousers

 Wiele praktycznych kieszeni zewnętrznych  
i wewnętrznych | Many practical pockets on the outer 
and inner part of the jacket

Zwijany kaptur | retractable hood

 Rozpinane kieszenie wentylacyjne na plecach | Zipped 
ventilation pockets at the back

 podszewka z siateczki poprawiająca cyrkulację 
powietrza | Mesh lining allowing air circulation

Wykończenia z polaru | Fleece finishing

Klejone szwy | All seams sealed

Klejone szwy | Taped seams

Regulacja obwodu w pasie | regulators allow adjustment of 
waist circumference

Wzmocnione kolana i tył spodni | reinforced trouser legs 
and back

Tylna kieszeń zapinana na zamek | back zippered pocket 

Kieszenie boczne zapinane na zamek oraz rzepy | Side 
pockets with zipper and velcro

Tkanina | Fabric  

brATex 8000/8000
rozmiary | Sizes 

S-M-L-xL-2xL-3xL
Technologie | Technology 

Tkanina | Fabric  

brATex 8000/8000
rozmiary | Sizes 

S – 170/176,  
M, L, xL, 2xL, 3xL – 176/182 | 182/188

Technologie | Technology 
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foto plener

642–O

570-WS

Kurtka wędkarska
Fishing jacket

Odpinany kaptur | Detachable hood

Gumowe, wzmacniane naramienniki | rubber reinforced 
shoulder pads

liczne wewnętrzne i zewnętrzne kieszenie | numerous 
inner and outer pockets

Zaczepy na przynęty i akcesoria wędkarskie | Hooks for 
baits and fishing accessories

Kurtka polarowa 
Water Stop

Water Stop fleece 
jacket

Nieprzewiewna i przeciwdeszczowa | Wind and rainproof

Silikonowe opaski na mankietach zabezpieczające przed 
wodą | Silicone wristbands on the cuffs to protect against 
water penetration 

Kieszonka na piersi z zamkiem antybryzgowym | Chest 
pocket with waterproof zipper

Wewnętrzna kieszeń na dokumenty | Inner pocket for 
documents

Regulacja obwodu | Circumference regulation

Tkanina | Fabric  

PIuMI
rozmiary | Sizes 

S-M-L-xL-2xL-3xL
Technologie | Technology 

Tkanina | Fabric  

brATex 3000/3000 POLArOn x 400
rozmiary | Sizes 

S-M-L-xL-2xL-3xL
Technologie | Technology 

www.graff-team.com



foto plener

818–S–P

Na przodzie obszerna kieszeń wykończona kontrastową 
tkaniną, z otworem umożliwiającym | Spacious front 
pocket finished with contrast fabric and with opening 

szybkie chowanie małych przedmiotów | for quick hiding 
of small objects

pod szyją ściągacz zapinany na zamek  | Strong zipper 
at the neck 

Gumowa zawieszka na przybory wędkarskie | rubber 
hanger for fishing tools

Sweter z polaru
Fleece sweater

Z przodu praktyczna kieszeń zapinana na wodoodporny 
zamek, wykończona wodoodporną tkaniną, z otworem 
umożliwiającym szybkie chowanie małych przedmiotów | 
Practical front pocket with waterproof zipper, finished with 
a waterproof fabric and opening for quick hiding of small 
objects

Elastyczne ściągacze na rękawach i pod szyją | elastic 
ribbing on the sleeves and collar

Gumowa zawieszka na niezbędne przybory wędkarskie | 
rubber hanger for useful tools

Wzmocnienia na łokciach | reinforcements on the elbows

Tkanina | Fabric  

POLArOn x 300
rozmiary | Sizes 

S-M-L-xL-2xL-3xL
Technologie | Technology 

Tkanina | Fabric  

POLArOn x 300
rozmiary | Sizes 

S-M-L-xL-2xL-3xL
Technologie | Technology 

819–S–P

Sweter z polaru 
Fleece sweater 
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605–B–CL

Kurtka wędkarska 
Climate

Fishing jacket 
Climate

Obszerny kaptur z możliwością regulacji obwodu i głębokości | 
extensive hood adjustable in circumference and depth

mocny zamek główny wykończony dwoma listwami 
chroniącymi przed wiatrem i wodą | Strong main zipper finished 
with two wind/waterproof flats

pojemne kieszenie zewnętrzne na piersiach | roomy outer 
pockets on the chest

Na plecach zakładka z siatką poprawiającą cyrkulację  
powietrza | The tab on the back with a mesh to facilitate  
air circulation

Klejone szwy | Taped seams

przedłużony tył kurtki lower back | extended back of the jacket

Tkanina | Fabric  

brATex 5000/5000
rozmiary | Sizes 

S-M-L-xL-2xL-3xL
Technologie | Technology 

505–WS–CL

Kurtka Softshell 
Softshell jacket 

pakowne kieszenie, w tym zapinane na zamki | roomy 
zipped pockets

Zaczep na akcesoria wędkarskie | Hook for fishing 
accessories 

mocny zamek główny | Strong central zipper

Ramiona wzmocnione dodatkową warstwą tkaniny | Arms 
reinforced with an additional layer of fabric

Odblaskowe elementy zwiększające bezpieczeństwo 
| reflective elements to increase user’s safety

Tkanina | Fabric  

brATex 8000/8000
rozmiary | Sizes 

S-M-L-xL-2xL-3xL
Technologie | Technology 

805–KO–CL

Koszula 
wędkarska 
Fishing shirt

 Wygodny krój podkreślający sylwetkę | Comfortable 
fit cut

 pakowne kieszenie na piersiach, w tym kieszonka 
zapinana na zamek | Capacious chest pockets, 
including a zippered pocket

 możliwość podwinięcia rękawów i podpięcia ich 
patkami | The possibility of turning up sleeves and 
fasten them on hems  

 Zakładka na plecach z siatką poprawiającą 
cyrkulację powietrza | The tab on the back with the 
net, facilitate air circulation

Tkanina | Fabric  

SOFT ArMOur
rozmiary | Sizes 

S-M-L-xL-2xL-3xL
Technologie | Technology 

Spodnie wędkarskie 
Fishing trousers

www.graff-team.com



705–CL

705–KR–CL

Spodnie wędkarskie 
Fishing trousers

Krótkie spodenki 
wędkarskie  
Short fishing  

trousers 

 Z tyłu i na kolanach wzmocnienia z wytrzymałej tkaniny | 
reinforcements on the trousers seat and knees made of  
an additional layer of fabric 

 Obszerne kieszenie typu cargo na nogawkach | extensive 
cargo type pockets on the legs of trousers

  Odpinana dolna część nogawek | The detachable lower 
part of the legs

 W komplecie płócienny pasek zapinany na zatrzask | 
Webbing strap with a clip is included in the set

 Z tyłu i na kolanach wzmocnienia z dodatkowej warstwy 
tkaniny | reinforcements on the trousers seat and knees 
made of  
an additional layer of fabric 

 Obszerne kieszenie typu cargo na nogawkach | extensive 
type of cargo pockets on the legs of trousers

 Troczek na klucze wszyty w kieszeń | retinaculum key 
sewn into a pocket

 W komplecie płócienny pasek zapinany na zatrzask | 
Webbing strap with clip is included in the set

Tkanina | Fabric  

SOFT ArMOur
rozmiary | Sizes 

S–170/176, M, L, xL, 2xL, 3xL–176/182 | 
182/188

Technologie | Technology 

Tkanina | Fabric  

SOFT ArMOur
rozmiary | Sizes 

S-M-L-xL-2xL-3xL
Technologie | Technology 

705–B-CL

Spodnie wędkarskie 
Fishing trousers

Wodoodporne i oddychające | Waterproof and breathable

Z tyłu wzmocnienia z wytrzymałej tkaniny| reinforcement made of 
durable fabric placed on the back of the trousers

Dwie obszerne wpuszczane kieszenie | Two large recessed pockets

Z boku kieszeń zapinana na antybryzgowy zamek | Side pocket with 
waterproof zipper

35-centymetrowy podwójny suwak na nogawkach | 35-centimeter 
double slider zipper on the legs

W komplecie płócienny pasek zapinany na zatrzask | The set includes 
a canvas belt fastened with a latch

Tkanina | Fabric  

brATex 5000/5000
rozmiary | Sizes 

S–170/176, M, L, xL, 2xL, 3xL–176/182 | 182/188
Technologie | Technology 

2018
NOWOŚĆ

NEW
NOWOŚĆ
NEW20

18
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Tkanina | Fabric  

SOFT ArMOur
rozmiary | Sizes 

S-M-L-xL-2xL-3xL
Technologie | Technology 

Tkanina | Fabric  

SOFT ArMOur
rozmiary | Sizes 

54-56-58 | 58-60-62
Technologie | Technology 

Tkanina | Fabric  

SOFT ArMOur
rozmiary | Sizes 

54-56-58 | 58-60-62
Technologie | Technology 

305-CL

Obszerne kieszenie na niezbędny ekwipunek | Large 
pockets for all the necessary equipment 

Wiele praktycznych zaczepów, w tym na plecach na 
podbierak | Many practical hooks, including the hook 
for landing on the back

Barki wzmocnione dodatkową warstwą tkaniny | 
Shoulders reinforced with an additional layer of fabric

Kamizelka Climate
Climate vest

103–CL

101–CL

Kapelusz 
wędkarski 
Fishing hat

Elementy poprawiające cyrkulację powietrza | elements that 
improve air circulation

Szerokie rondo doskonale chroni uszy i kark | Wide brim 
perfectly protects ears and neck

Daszek zachowujący nadany kształt  | Stay-in-shape peak

Dodatkowa ochrona na kark | Additional neck protection

płynna regulacja obwodu | Smooth circumference regulation

Czapka wędkarska
Fishing cap

Kapelusz 
wędkarski 
Fishing hat

Czapka 
wędkarska
Fishing cap

www.graff-team.com



Tkanina | Fabric  

SOFT ArMOur
rozmiary | Sizes 

S-M-L-xL-2xL-3xL
Technologie | Technology 

Tkanina | Fabric  

SOFT ArMOur
rozmiary | Sizes 

54-56-58 | 58-60-62
Technologie | Technology 

Tkanina | Fabric  

SOFT ArMOur
rozmiary | Sizes 

54-56-58 | 58-60-62
Technologie | Technology 

905–CL

102–CL

100–CL

Koszulka
T-shirt

Elastyczna dzianina niekrępująca ruchów | elastic fabric which does not 
constrain body movements

Elastyczne kieszonki na podstawowy sprzęt wędkarski | Flexible pockets 
for basic fishing equipment

lekki z elastycznej tkaniny o splocie rip-stop  | Light weighted, made of elastic 
fabric with a rip-stop weave

Elementy poprawiające cyrkulację powietrza | elements that improve air 
circulation

Daszek zachowujący nadany kształt | Stay-in-shape peak

płynna regulacja obwodu | Smooth circumference regulatio

Kapelusz 
wędkarski 
Fishing hat

Czapka 
wędkarska
Fishing cap
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Koszulka dwupak
T-shirt duopack

957-OL-1

957-C-1 957-L-1

957-C-2 957-L-2

Koszulka 
T-shirt

 Wzmocniony ściągacz pod szyją |  
reinforced ribbing at the neck

 Wytrzymała bawełna wysokiej klasy | Durable high-quality cotton

 Do wyboru trzy wzory: oliwka, moro i las | Three patterns to choose 
from: olive, camo and forest

957-OL-2

Koszulka 
T-shirt

 Wzmocniony ściągacz pod szyją |  
reinforced ribbing at the neck

 Wytrzymała bawełna wysokiej klasy | Durable high-quality cotton

 Do wyboru trzy wzory: oliwka, moro i las | Three patterns to 
choose from: olive, camo and forest

Tkanina | Fabric  

COTTOn 
rozmiary | Sizes 

S-M-L-xL-2xL-3xL
Technologie | Technology 

Tkanina | Fabric  

COTTOn 
rozmiary | Sizes 

S-M-L-xL-2xL-3xL
Technologie | Technology 
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Tkanina | Fabric  

COTTOn 
rozmiary | Sizes 

S-M-L-xL-2xL-3xL
Technologie | Technology 

959-OL

Koszulka dwupak
T-shirt duopack

Kolor: oliwkowy | Color: olive

połączenie bawełny i elastycznych włókien | 
Combination of cotton elastic fibers 

podwójne szwy przy rękawach i u dołu | Double stitch 
on sleeves and at the bottom

pod szyją okrągły wzmocniony ściągacz | Durable 
round ribbing at the neck

Tkanina | Fabric  

COTTOn 
Technologie | Technology rozmiary | Sizes 

xS-M-L-xL-2xL-3xL-4xL

957-OL-2-DL 957-L-2-DL

Koszulka z długim 
rękawem

Long sleeve T-shirt

mocna, przewiewna bawełna | Strong, breathable cotton

Wzmocniony ściągacz pod szyją  | reinforced puller placed under the neck

Do wyboru dwie wersje: oliwkowa i motyw mieszanego lasu | Two versions to 
choose from: olive and with mixed forest theme

rozmiary | Sizes 

S-M-L-xL-2xL-3xL
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GrAFF bIOACTIV DuO SKIn 300
KOlEKCJA DAmSKA | WOMen’S COLLeCTIOn

901–D

901–1–D

Koszulka  
termoaktywna 

damska
Thermoactive T-shirt 

women’s

 płaskie szwy | Flat seams

Antystatyczna | Antistatic

Oddychająca | breathable

Bakteriostatyczna | Bacteriostatic

 Dwa kolory do wyboru: oliwkowy i czarny | 
Two colors to choose from: olive and black

Tkanina | Fabric  

DuO-SKIn 300
Technologie | Technology rozmiary | Sizes 

S-M-L-xL-2xL-3xL-4xL-5xL
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Bielizna termoaktywna z serii GRAff BIOACTIV świetnie chroni 
skórę zarówno przed przegrzaniem, jak i przed wychłodzeniem. 
Odprowadza wilgoć na zewnątrz oraz szybko schnie, dzięki 
czemu zapobiega wydzielaniu się przykrego zapachu potu. 
Bielizna GRAff BIOACTIV jest bakteriostatyczna, antyalergiczna, 
delikatna oraz sprężysta, więc idealnie przylega do ciała. Jest 
antystatyczna, bakteriostatyczna i antyalergiczna.

Swoje właściwości zawdzięcza zastosowaniu dwuwarstwowej 
dzianiny DUO SKIN 300. Jej zewnętrzną warstwę tworzą włókna 
poliamidowe. Z kolei wewnętrzną – mikrowłókna o unikatowej 
strukturze, poddane specjalnej obróbce i pokryte jonami srebra.

Thermo-active underwear from the GRAFF BIOACTIV collection 
perfectly protects skin from overheating and cooling. it allows 
moisture to escape and dries quickly, thus preventing the 
unpleasant sweat small to accrue.  GRAFF BIOACTIV underwear is 
bacteriostatic, antiallergic, delicate and elastic, so it fits perfectly to 
the body. it is antistatic, bacteriostatic and antiallergic.

it owes its properties to the usage of the duo sKin 300 knitwear. its 
outer layer is made of polyamide fibers. What is more, the inner layer 
is made of microfibres of a unique structure, subjected to special 
treatment and covered with silver ions.

902-D

902-1-D

Tkanina | Fabric  

DuO-SKIn 300
Technologie | Technology rozmiary | Sizes 

S-M-L-xL-2xL-3xL

 płaskie szwy | Flat seams

Antystatyczny | Antistatic

Oddychający | breathable

Bakteriostatyczny | Bacteriostatic

 Dwa kolory do wyboru: oliwkowy i czarny | Two 
colors to choose from: olive and black

Golf termoaktywny, 
damski

Thermoactive T-shirt 
women’s
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903–D
903–1–D

Koszulka 
termoaktywna 

damska
Thermoactive 

T-shirt women’s

płaskie szwy | Flat seams

Antystatyczna | Antistatic

Oddychająca | breathable

Bakteriostatyczna | Bacteriostatic

 Dwa kolory do wyboru: oliwkowy  
i czarny | Two colors  

to choose from: olive and black

Tkanina | Fabric  

DuO-SKIn 300
Technologie | Technology rozmiary | Sizes 

S-M-L-xL-2xL-3xL-4xL
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904–D

900–1–D

904–1–D

Legginsy 
termoaktywne  

damskie
Thermoactive 

leggings, women’s

Spodenki 
termoaktywne 

damskie
Thermoactive 

shorts, women’s

 płaskie szwy | Flat seams

 Antystatyczne | Antistatic

 Oddychające | breathable

 Bakteriostatyczne | Bacteriostatic

 Dwa kolory do wyboru: oliwkowy 
i czarny | Two colors to choose 
from: olive and black

 płaskie szwy | Flat seams

 Antystatyczne | Antistatic

 Oddychające | breathable

 Bakteriostatyczne |  
Bacteriostatic

 Dwa kolory do wyboru: oliwkowy  
i czarny | Two colors to choose from: 
olive and black

Tkanina | Fabric  

DuO-SKIn 300
Technologie | Technology rozmiary | Sizes 

S-M-L-xL-2xL-3xL-4xL

Tkanina | Fabric  

DuO-SKIn 300
Technologie | Technology rozmiary | Sizes 

S-M-L-xL-2xL-3xL-4xL

900–D
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GrAFF bIOACTIV DuO SKIn 300
KOlEKCJA mĘSKA | Men’S COLLeCTIOn

901

Koszulka 
termoaktywna 

męska
Thermoactive T-shirt 

men’s

płaskie szwy | Flat seams

Antystatyczna | Antistatic

Oddychająca | breathable

Bakteriostatyczna | 
Bacteriostatic

 Dwa kolory do wyboru: 
oliwkowy i czarny | Two 
colors to choose from: olive 
and black

Tkanina | Fabric  

DuO-SKIn 300
Technologie | Technology rozmiary | Sizes 

S-M-L-xL-2xL-3xL-4xL-5xL

901–1

902

Golf 
termoaktywny, 

męski
Thermoactive 

turtleneck men’s

płaskie szwy | Flat seams

Antystatyczny | Antistatic

Oddychający | breathable

Bakteriostatyczny | Bacteriostatic

 Dwa kolory do wyboru: oliwkowy  
i czarny | Two colors to choose 
from: olive and black

Tkanina | Fabric  

DuO-SKIn 300
Technologie | Technology rozmiary | Sizes 

S-M-L-xL-2xL-3xL-4xL-5xL

902–1
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900

904

Kalesony  
termoaktywne 

męskie
Thermoactive  

underpants,  
men’s

Spodenki  
termoaktywne 

męskie
Thermoactive 
shorts, men’s

 podwyższony stan | High waisted

 płaskie szwy | Flat seams

 Antystatyczne | Antistatic

 Oddychające | breathable

 Bakteriostatyczne | Bacteriostatic

 Dwa kolory do wyboru: oliwkowy i czarny | 
Two colors to choose from:  
olive and black

podwyższony stan | High waisted

płaskie szwy | Flat seams

Antystatyczne | Antistatic

Oddychające | breathable

Bakteriostatyczne | Bacteriostatic

 Dwa kolory do wyboru: oliwkowy  
i czarny | Two colors to choose from: 
olive and black

Tkanina | Fabric  

DuO-SKIn 100
Technologie | Technology rozmiary | Sizes 

S-M-L-xL-2xL-3xL-4xL-5xL

Koszulka  
termoaktywna 

męska
Thermoactive  
T-shirt men’s

903

płaskie szwy | Flat seams

Antystatyczna | Antistatic

Oddychająca | breathable

Bakteriostatyczna | Bacteriostatic

 Dwa kolory do wyboru: oliwkowy i czarny | 
Two colors to choose from: olive and black

903–1

900–1

Tkanina | Fabric  

DuO-SKIn 300
Technologie | Technology rozmiary | Sizes 

S-M-L-xL-2xL-3xL-4xL-5xL

Tkanina | Fabric  

DuO-SKIn 300
Technologie | Technology rozmiary | Sizes 

S-M-L-xL-2xL-3xL-4xL-5xL

904–1
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Bielizna termoaktywna GRAff dzięki zastosowaniu dzianiny DUO 
SKIN 100 wykonanej z włókien poliamidowych i mikrowłókien  
z wprowadzonymi na stałe jonami srebra, ogranicza rozwój bakterii na 
skórze, a co za tym idzie minimalizuje powstawanie przykrego zapachu 
potu. Jest delikatna i sprężysta, więc dobrze dopasowuje się do ciała, 
pozostawiając maksymalną swobodę ruchu. Jest antystatyczna, 
bakteriostatyczna i antyalergiczna.

Bielizna termoaktywna GRAff, to bielizna która oddycha, dlatego 
nazywamy ją drugą skórą. Chroni zarówno przed przegrzaniem jak  
i przed wychłodzeniem. Dzięki swojej strukturze szybko odprowadza pot, 
a zastosowanie płaskich szwów redukuje ryzyko powstawania otarć.  

GrAFF thermo-active underwear thanks to the usage of the DuO SKIn 
100 fabric made of polyamide fibers and microfibers with permanently 
placed silver ions, reduces the growth of bacteria on the skin, and 
minimizes the formation of unpleasant odor of sweat. It is delicate and 
elastic, so it fits the body well, leaving you with the maximum freedom 
of movement. It is antistatic, bacteriostatic and antiallergic.

GrAFF thermo-active underwear is the underwear which breathes, 
that is why we call it “the second skin”. It protects against overheating 
and against overcooling. Thanks to its structure it quickly wicks away 
sweat, and the use of flat seams reduces the risk of abrasions.

GrAFF bIOACTIV DuO SKIn 100
KOlEKCJA mĘSKA | Men’S COLLeCTIOn

911

911–1
Koszulka 

termoaktywna 
męska 

Thermoactive 
T-shirt men’s

płaskie szwy | Flat seams

Antystatyczna | Antistatic

Oddychająca | breathable

Bakteriostatyczna | Bacteriostatic

 Dwa kolory do wyboru: oliwkowy  
i grafitowy | Two colors to choose 
from: olive and graphite

Tkanina | Fabric  

DuO-SKIn 100
Technologie | Technology rozmiary | Sizes 

S-M-L-xL-2xL-3xL

Koszulka 
termoaktywna 

męska
Thermoactive  
T-shirt men’s

www.graff-team.com



912

912–1

Golf 
termoaktywny, 

męski 
Thermoactive 
T-shirt men’s

 płaskie szwy | Flat seams

Antystatyczna | Antistatic

Oddychająca | breathable

Bakteriostatyczny | Bacteriostatic

 Dwa kolory do wyboru: oliwkowy  
i grafitowy | Two colors to choose from: 
olive and graphite

913

913–1

Koszulka 
termoaktywna 

męska
Thermoactive  
T-shirt men’s

płaskie szwy | Flat seams

Antystatyczna | Antistatic

Oddychająca | breathable

Bakteriostatyczna | Bacteriostatic

 Dwa kolory do wyboru: oliwkowy  
i grafitowy | Two colors to choose from: 
olive and graphite

Tkanina | Fabric  

DuO-SKIn 300
Technologie | Technology rozmiary | Sizes 

S-M-L-xL-2xL-3xL

Tkanina | Fabric  

DuO-SKIn 300
Technologie | Technology rozmiary | Sizes 

S-M-L-xL-2xL-3xL
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Kalesony 
termoaktywne 

męskie
Thermoactive 

underpants, 
men’s

podwyższony stan | High waisted

płaskie szwy | Flat seams

Antystatyczne | Antistatic

Oddychające | breathable

Bakteriostatyczne | Bacteriostatic

 Dwa kolory do wyboru: oliwkowy i grafitowy | Two 
colors to choose from: olive and graphite

Tkanina | Fabric  

DuO-SKIn 300
Technologie | Technology rozmiary | Sizes 

S-M-L-xL-2xL-3xL

914–1

914

911–D

911–1–D

Koszulka 
termoaktywna 

damska
Thermoactive 

T-shirt women’s

 płaskie szwy | Flat seams

Antystatyczna | Antistatic

Oddychająca | breathable

Bakteriostatyczna | Bacteriostatic

 Dwa kolory do wyboru: oliwkowy 
i grafitowy | Two colors to choose 
from: olive and graphite

Tkanina | Fabric  

DuO-SKIn 300
Technologie | Technology rozmiary | Sizes 

S-M-L-xL-2xL-3xL

GrAFF bIOACTIV DuO SKIn 100
KOlEKCJA DAmSKA | WOMen’S COLLeCTIOn
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913–D

Koszulka 
termoaktywna 

damska
Thermoactive 

T-shirt women’s

płaskie szwy | Flat seams

Antystatyczna | Antistatic

Oddychająca | breathable

Bakteriostatyczna | Bacteriostatic

 Dwa kolory do wyboru: oliwkowy i grafitowy | 
Two colors to choose from: olive and graphite

912–D

912–1–D

Golf 
termoaktywny, 

damski
Thermoactive 

T-shirt women’s

 płaskie szwy | Flat seams

Antystatyczna | Antistatic

Oddychająca | breathable

Bakteriostatyczny | Bacteriostatic

 Dwa kolory do wyboru: oliwkowy i grafitowy | Two 
colors to choose from: olive and graphite

Legginsy 
termoaktywne 

damskie
Thermoactive 

leggings, women’s

płaskie szwy | Flat seams

Antystatyczne | Antistatic

Oddychające | breathable

Bakteriostatyczne | Bacteriostatic

 Dwa kolory do wyboru: oliwkowy 
i grafitowy | Two colors to choose 
from: olive and graphite

Tkanina | Fabric  

DuO-SKIn 100
Technologie | Technology rozmiary | Sizes 

S-M-L-xL-2xL-3xL

Tkanina | Fabric  

DuO-SKIn 100
Technologie | Technology rozmiary | Sizes 

S-M-L-xL-2xL-3xL

914–D

Tkanina | Fabric  

DuO-SKIn 100
Technologie | Technology rozmiary | Sizes 

S-M-L-xL-2xL-3xL

914–1–D

913–1–D
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Czapka  
Cap

110-C

Czapka  
Cap

101

 możliwość regulacji obwodu | 
Adjustable circumference

 Daszek zachowujący nadany mu 
kształt | Stay-in shape peak 

 Wykonana z bawełny rip stop | 
Made of rip-stop cotton

Czapka
Cap
102

Rozmiar: uniwersalny | Size: universal

Regulowane zapięcie z tyłu | 
Adjustable snap at the back

Sześcioczęściowa konstrukcja i 
wewnętrzna podszewka | Six-part 
construction and inner lining

Daszek zachowujący nadany kształt | 
Stay-in shape peak

Czapka  
z daszkiem 
Peaked cap

107-A

Czapka  
z daszkiem 
Peaked cap

107-OL-1

płynna regulacja rozmiaru | Smooth 
size adjustment

Daszek zachowujący nadany mu 
kształt | Stay-in shape peak

mocne wykończenie | A strong finish

Boczne wywietrzniki | Side vents

płynna regulacja rozmiaru | Smooth 
size adjustment

Daszek zachowujący nadany mu 
kształt | Stay-in shape peak

mocne wykończenie | A strong finish

Boczne wywietrzniki | Side vents

płynna regulacja rozmiaru | Smooth 
size adjustment

Daszek zachowujący nadany mu 
kształt | Stay-in shape peak

mocne wykończenie | A strong finish

Boczne wywietrzniki | Side vents

Czapka
Cap
103

Rozmiar: uniwersalny | Size: universal

Regulowane zapięcie z tyłu | 
Adjustable snap at the back

Sześcioczęściowa konstrukcja i 
wewnętrzna podszewka | Six-part 
construction and inner lining

Daszek zachowujący nadany kształt | 
Stay-in shape peak

2018
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Kapelusz wędkarski
Fishing cap 

Daszek zachowujący nadany 
kształt | Stay-in-shape peak

płynna regulacja obwodu | 
Smooth circumference regulation

Daszek zachowujący nadany kształt  
| Stay-in-shape peak

Dodatkowa ochrona na kark | 
Additional neck protection

płynna regulacja obwodu | Smooth 
circumference regulation

lekki z elastycznej tkaniny o splocie rip-stop 
| Light weighted, made of elastic fabric with a 
rip-stop weave 

Elementy poprawiające cyrkulację powietrza | 
elements that improve air circulation

Kapelusz 
wędkarski
Fishing hat

102-CL

Kapelusz  
wędkarski 
Fishing hat

103-CL

Elementy poprawiające cyrkulację 
powietrza | elements that improve air 
circulation

Szerokie rondo doskonale chroni 
uszy  
i kark | Wide brim perfectly protects 
ears and neck

Czapka 
wędkarska
Fishing cap

100-CL

Czapka 
wędkarska
Fishing cap

101-CL

Kapelusz z szerokim rondem, wykonany z bawełny 
rip-stop | Wide-brimmed hat made of rip-stop cotton

Zatrzaski umożliwiające przypięcie ronda po 
bokach kapelusza | Snaps for attachment of brim on 
the sides of the hat

Do wyboru dwie wersje: oliwka i moro | Two 
versions to choose from: olive and camo

możliwość dodania moskitiery 01-m | Possibility to 
add a mosquito net 01-M

105-C/105-C-M

105-OL/105-OL-M 105-C/105-C-M
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prążkowana faktura | ribbed structure

metalowe logo z przodu | Metal logo on the front

Zapewnia komfort nawet w wilgotnych warunkach | Provides comfort even in humid conditions

Czapka 
Cap
108

154-O-B
155-O-B

Czapka 
ocieplana 

Insulated cap

Czapka 
ocieplana 

Insulated 
cap

 Wytrzymała czapka zimowa  
na polowania w mroźnych  
i wietrznych warunkach | Durable 
winter cap for hunting in cold and 
windy weather conditions

150-O-B 160-O-B

Czapka 
ocieplana 

Insulated 
cap

Czapka 
ocieplana 

Insulated 
cap

 Wytrzymała czapka zimowa  
na polowania w mroźnych  
i wietrznych warunkach | Durable 
winter hat for hunting in cold and 
windy conditions

 Zimowa czapka myśliwska z syntetycznym futrem 
na przedzie i nausznikach. Stanowi uzupełnienie 
do kurtki 650-O-B i spodni 750-O-B | Winter 
hunting hat with synthetic fur on the front and on 
earflaps. It complements the 650-O-b jacket and 
trousers 750-O-b

Czapka 
Cap
109

Czapka 
Cap

110

Tkanina | Fabric  

brATex 5000/5000

Technologie | Technology rozmiary | Sizes 

54-56-58 | 58-60-62

 Wytrzymała czapka zimowa na polowania w mroźnych  
i wietrznych warunkach | Durable winter cap for hunting  
in cold and windy weather conditions

 

2018
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Szalik
Scarf  

06

 miękki, ciepły szalik 
polarowy  
w ostrzegawczym, 
pomarańczowym 
kolorze | A soft,  
warm fleece scarf in  
a warning orange 
color112-O-B

Czapka 
ocieplana 

Insulated 
cap

Bardzo ciepła czapka. 
Chroni przed wiatrem  
i utrzymuje ciepło | Warm 
cap. It protects against wind 
and keeps user warm

Tkanina | Fabric  

brATex 8000/8000

Technologie | Technology rozmiary | Sizes 

54-56-58 | 58-60-62

Tkanina | Fabric  

brATex 8000/8000

Technologie | Technology rozmiary | Sizes 

54-56-58 | 58-60-62

Ocieplana 
kominiarka 

Warmed 
balaclava

 Kominiarka zapewnia doskonałą ochronę twarzy i głowy  
w mroźne, wietrzne dni | balaclava provides excellent face and 
head protection on cold and windy days

 Anatomiczny kształt sprawia, że doskonale dopasowuje się 
do kształtu głowy | Anatomical shape makes that balaclava 
perfectly adapts to the user’s head112-O-P

012-O-B

Rękawice 
wędkarskie

Fishing gloves
 Ciepłe rękawice przeznaczone dla wędkarzy podlodowych 
i nie tylko. Zapewniają komfort cieplny nawet przy 
temperaturach  do -20C | Warm gloves designed not only 
for ice anglers but also for other users. They provide thermal 
comfort even at temperatures down to -20C

Tkanina | Fabric  

brATex 8000/8000

Technologie | Technology rozmiary | Sizes 

54-56-58 | 58-60-62
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04

03

05

Brelok 
wędkarski 

Fishing key fob 

 Brelok wykonany z wytrzymałego 
materiału, wyposażony w elastyczną 
sprężynkę z możliwością blokowania 
zaczepu | Key fob made of durable 
material, equipped with a flexible 
spring with the possibility of blocking 
the hook

Torba 
wędkarska 
Fishing bag

 Wytrzymała torba o pojemności ok. 70 
litrów, wykonana z wysokiej jakości 
syntetycznego materiału odpornego na 
przetarcia | Durable bag with a capacity 
of approx. 70 liters made of high quality 
synthetic material resistant to abrasion.

02

Pianka na 
muchy krótka 

Foam fly  
patch – short 

 pianka wykonana z wysokiej jakości 
tworzywa sztucznego. Od spodu 
wyposażona w rzep ułatwiający montaż 
na odzieży | Foam made of high quality 
material. back side equipped with velcro 
which facilitates fixing on clothing

Pianka na 
muchy długa 
Foam fly patch 

– long 

 pianka wykonana z wysokiej jakości 
tworzywa sztucznego. Od spodu wyposażona 
w rzep ułatwiający montaż na odzieży | Foam 
made of high quality material. back side 
equipped with velcro which facilitates fixing 
on clothing

Chest circumference

Adomnal circumferece

 | Heigt

 | Heigt

 | Waist cicmference

 | Waist cicmference

 | Hip circumferece

 | Bust circumference

 |

 |
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BRATEX® dzięki specjalnej strukturze należy do grupy 
paroprzepuszczalnych oddychających, takich jak GORETEX, 
SYmpATEX, HYDROTEX. Jest to tkanina wierzchnia laminowana 
z paroprzepuszczalną membraną (mleczną lub przezroczystą). 
Charakteryzuje się wysoką wodo i wiatroszczelnością, a zarazem 
przepuszcza pot, który w postaci pary wodnej wydostaje się na 
zewnątrz odzieży.

Zastosowana membrana o mikroporowatej strukturze (ok. 1,4 
mld porów na 1 cm2, każdy dużo mniejszy niż kropla wody) nie 
pozwala na przedostawanie się wilgoci do wnętrza odzieży. pory są 
jednak znacznie większe od cząsteczki pary wodnej, co umożliwia 
swobodne odprowadzanie wilgoci na zewnątrz. parametry osiągane 
przez tkaninę BRATEX® to wodoszczelność wynosząca od 3 000 do 
20 000 mm H2O/m2 i przepuszczalność pary wodnej do 20 000 g/
m2/24h. 

BRATEX® daje użytkownikom komfort suchej skóry w każdej 
sytuacji. pot wydzielany podczas wysiłku niemal natychmiast 
przenika do zewnątrz odzieży, dzięki czemu skóra normalnie 
oddycha

i użytkownik nie ma  przykrego uczucia wilgoci pod ubraniem. przy 
zastosowaniu bielizny termoaktywnej Graff Bioactive oraz polarów  
z dzianiny pOl ARON-X, odzież z membraną BRATEX® tworzy 
THERmO -system. Dlatego strój uszyty z tkaniny BRATEX® sprawi, 
że nawet w najcięższych warunkach klimatycznych każdy będzie 
czuł się w nim sucho, komfortowo i bezpiecznie.

 
 

brATex®, thanks to its special structure, belongs to the group of vapor 
permeable and breathable fabrics such as GOreTex, SYMPATex, 
HYDrOTex. It is a laminated fabric with a vapor permeable membrane 
(translucent or transparent). It stands out with high waterproof and 
windproof qualities, at the same time allowing for perspiration.  
The moisture is easily discarded in the form of vapor. 

The used membrane, with a micro-porous structure (circa 1,4 
billion pores per 1cm2, each one much smaller than a drop of water) 
prevents moisture from penetrating inside of the clothing. The pores 
are however much larger than vapor particles, which allows the 
moisture to be easily discarded. The parameters of the brATex® 
fabric are: waterproofness from 3 000 to 20 000 mm H2O/m2 and 
vapor permeability up to 20 000 g/m2/24h.

brATex® grants the user the comfort of dry skin, in any situation. 
Perspiration produced by the body during physical activity, is almost 
instantly discarded outside of the clothing, thanks to which the skin 
can breathe normally without the unpleasant feeling of moisture 
underneath the clothing. Combined with Graff bioactive thermo 
active underwear and POLArOn-x fleeces, brATex® membrane 
clothing creates the THerMO-system. That is why clothing made out 
of the brATex® fabric, will make everyone feel dry, comfortable and 
safe when facing even the most difficult weather conditions.

Dzięki podobieństwu do grubo czesanej wełny, do złudzenia 
przypomina w pełni naturalne tkaniny jak sukno czy loden. 
materiał GREEN HIllS, wykonany z mieszanki wełny oraz włókien 
syntetycznych, chroni przed wiatrem, w znacznym stopniu stawia 
opór wilgoci oraz – podobnie jak wełna – utrzymuje ciepło wewnątrz 
odzieży. ponadto tkanina podklejona jest paroprzepuszczalną 
membraną BRATEX®, co podnosi jej walory użytkowe. Dodatkowym 
atutem GREEN HIllS jest jej lekkość i szybkie wysychanie.

Thanks to its similarity to combed wool, it remarkably resembles 
fully natural fabrics such as cloth or Loden. The Green HILLS fabric 
is made out of a combination of wool and synthetic fibers. It protects 
from wind, moisture, and similarly to wool, maintains the temperaturę 
inside the clothing. Furthermore, the fabric includes a vapor permeable 
membrane brATex®, which enhances its usefulness. Additional 
advantages of Green HILLS are its light weight and quick drying.

pOlARON-X jest wysokiej jakości materiałem zapewniającym 
utrzymanie optymalnej temperatury ciała, przy jednoczesnej 
niewielkiej wadze. Wszystkie produkty wykonane z pOlARON-X 
zapewniają komfort bez względu na warunki atmosferyczne. materiał, 
dzięki nowoczesnej strukturze zapewnia swobodne oddychanie skóry. 
Specjalna warstwa dzianiny pochłania wydzieloną podczas wysiłku 
wilgoć i odprowadza ją na zewnątrz.

 

POLArOn-x is a high quality material, which ensures maintaining a 
proper body temperature, while simultaneously being very light. All 
products made from POLArOn-x ensure the user’s comfort, regardless 
of the weather conditions. Thanks to a state-of-the-art. structure, the 
fabric ensures a proper air circulation of the skin. A special layer of the 
fabric absorbs the perspiration, produced by the body during physical 
activity, and transfers it outside the clothing.

www.graff-team.com



SOfT ARmOUR to tkanina składająca się z włókien 
nylonowych najwyższej klasy, gwarantujących wyjątkową lekkość 
i przewiewność. Zastosowano w niej specjalny splot rip-stop, 
w którym w regularnych odstępach rozmieszczono włókna o 
podwyższonej wytrzymałości, co sprawia że materiał ten jest 
bardzo mocny i odporny na uszkodzenia. Tkanina SOfT ARmOUR 
została zabezpieczona przed promieniowaniem UV wysokim filtrem 
Upf 30+ w znacznym stopniu chroniącym skórę pod ubraniem oraz 
zapobiegającym płowieniu kolorów.

Struktura tkaniny i samych włókien nylonowych sprawia, że woda 
jest błyskawicznie absorbowana, a następnie ulega rozprowadzeniu 
na dużej powierzchni materiału, co przyspiesza jej wchłanianie.

W procesie finalnej obróbki tkanina SOfT ARmOUR 
zaimpregnowana jest apreturą DRY CARE®, co zwiększa jego 
odporność na zabrudzenia i wilgoć z zewnątrz. Specjalne 
wykończenie tkaniny powoduje, że jest ona przyjemna w dotyku.

SOFT ArMOur is a fabric consisting of the highest quality nylon 
fibers, which ensure incredible lightness and airiness. A special 
ripstop weaving method, in which fibers of an enhanced durability 
are regularly interlaced, results in that the fabric is very durable and 
tear resistant. The SOFT ArMOur fabric has been protected from uV 
rays with a high uPF 30+ filter, which significantly protects the skin 
underneath the clothing and helps to reduce color fading. 

The structure of the fabric and the nylon fibres, results in an 
instantaneous absorption of water, which is then dispersed over the 
large surface of the fabric, and expedites drying. During the final

stage of production process, the SOFT ArMOur fabric is treated 
with the DrY CAre® coating, which enhances its resistance to dirt 
and external moisture.

During the finishing, the SOFT ArMOur fabric is treated with 
the DrY CAre® coating, which enhances its resistance to dirt and 
moisture. The special finishing makes the fabric pleasant to the 
touch.

DUO SHIElD jest dwuwarstwową tkaniną, której wierzchnią 
warstwę stanowi elastyczna dzianina odporna na przetarcia i 
zabrudzenia. Jako podszewkę zastosowano ceniony przez naszych 
klientów pOlARON-X 300, utrzymujący ciepło oraz umożliwiający 
odprowadzenie potu w postaci pary wodnej. 

materiał DUO SHIElD poddano apreturze DRY CARE®, 
zapewniającej dodatkową ochronę przed wilgocią oraz różnego 
rodzaju zabrudzeniami.

DuO SHIeLD is a double layer fabric, with an elastic, tear and dirt 
resistant outer layer. The lining has been made of the POLArOn-x 300 
fabric which is valued by our customers, and which allows to maintain 
the appropriate body temperature and discard perspiration from the 
surface of the skin, in the form of vapor. The DuO SHIeLD fabric has 
been finished with DrY CAre®, ensuring additional protection from 
moisture and dirt.

Tkanina pokryta powłoką TEflON® nadaje jej maksymalną 
odporność na wodę i brud. Sprawia, że tłuste plamy i zabrudzenia są 
łatwo usuwalne. Zwróć uwagę na zasady użytkowania i konserwacji.

Znak towarowy firmy Dupont dla wyrobów tekstylnych 
zastrzeżony.

The fabric coated with  TeFLOn® provides the maximum 
resistance to water and dirt. Thanks to its features oily stains and dirt 
can be easily removed. Pay attention to the usage and maintenance 
instructions. DuPont registered trademark for textile products.
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DUO SKIN jest dwuwarstwową dzianiną wzbogaconą jonami 
srebra, dzięki czemu zyskała właściwości bakteriostatyczne. 
Sekretem dzianiny DUO SKIN jest unikatowa struktura, przez co 
bielizna wykonana z szybko absorbuje wilgoć i oddaje ją na zewnątrz w 
postaci pary wodnej. Wewnętrzna strona dzianiny jest szmerglowana, 
co tworzy „miękki chwyt” gwarantujący przyjemne poczucie ciepła.

DuO SKIn is a two-layer knitted fabric enriched with silver ions, 
thanks to which it gains bacteriostatic properties. Its secret is a unique 
structure, because of which the underwear made of DuO SKIn fabric 
quickly absorbs moisture and gives it to the outside in the form of 
vapor. The inside of the fabric is emerized, which creates a „soft grip” 
guaranteeing a pleasant feeling of warmth.

Nowoczesna apretura tworząca warstwę zabezpieczającą przed 
wchłanianiem wilgoci. powłoka DRY CARE jest neutralna dla skóry, nie 
podrażnia jej oraz nie wywołuje reakcji alergicznych. Dzięki impregnacji 
ubrania są odporniejsze na zabrudzenia i łatwiejsze w czyszczeniu. 
powłoka DRY CARE zachowuje swoje właściwości nawet po wielu 
praniach.

 

A state-of-the-art finishing that creates a layer which protects against 
moisture absorption. The DrY CAre coating is neutral to the skin, 
does not irritate it or cause allergic reactions. Thanks to the coating, 
the clothing is more resistant to dirt and easier to clean. DrY CAre 
maintains its properties even after many washes.

SUB ZERO jest warstwą izolującą stosowaną w odzieży zimowej. 
Dzięki swej strukturze, której mikrowłókna tworzą nieregularne 
komórki, SUB ZERO kumuluje cząstki ciepłego powietrza, chroniąc 
jednocześnie przed przenikaniem zimna do wnętrza ubrania. 
Tworząc włókninę ocieplającą SUB ZERO dążyliśmy do zapewnienia 
użytkownikom maksymalnego komfortu cieplnego, przy minimalnej 
wadze i objętości odzieży.

Sub ZerO is an insulating layer, used in winter clothing. Thanks 
to its structure, in which micro fibers create irregular cells, Sub ZerO 
accumulates warm air particles, simultaneously preventing cold from

penetrating inside the clothing. During the process of designing 
of the Sub ZerO fabric, we’ve strived to provide users with maximum 
thermal comfort, at a minimal weight and volume of the clothing.

Tkanina RS-1500 to wytrzymałe połączenie najwyższej jakości 
bawełny i włókien poliestrowych. Gęsty splot tkaniny stawia opór 
przelotnym deszczom, a oddychająca struktura umożliwia wydostawanie 
się potu na zewnątrz ubrania. RS-1500 zapewnia również ochronę przed 
promieniowaniem słonecznym. Naniesiona apretura DRY CARE sprawia, 
że powierzchnia tkaniny jest odporniejsza na zabrudzenia i łatwiejsza  
w czyszczeniu. Zastosowana w niektórych modelach powłoka 
antyinsektowa skutecznie chroni przed owadami: komarami, 
kleszczami, czy meszkami. 

The rS-1500 is a durable combination of the highest quality cotton and 
polyester fibers. Thanks to the thick weave of the fabric, it provides protection 
from rain showers and allows perspiration to be transferred outside the 
clothing. rS-1500 also ensures perfect protection from uVb rays. 

The applied DrY CAre finish makes the surface of the fabric more 
resistant to dirt and easier to clean. The anti-insect coating used in some 
models effectively protects against insects: mosquitoes, ticks and black 
flies.

www.graff-team.com



flOAT – wysokiej jakości wkład wypornościowy stosowany 
dla podniesienia parametrów pływalności użytkownika. Unikatowy 
system flO AT składa się z milionów pęcherzyków powietrza 
sprasowanych w miękką, lekką piankę. Zamknięta struktura pianki 
nie pozwala jej nasiąkać, dzięki czemu można mieć pewność, że 
właściwości wypornościowe pozostają niezmienne. Wkład flOAT 
jest niewiarygodnie lekki, a dzięki grubości nie przekraczającej 1 mm 
pozwala na łączenie wielu jego warstw. Dzięki dokładnemu stosowaniu 
się do zaleceń użytkowania właściwości flO AT pozostaną niezmienne 
przez długi czas.

 

FLOAT – is a high quality buoyancy insert, used in order to improve the 
buoyancy parameters of the user. The unique FLOAT system consists 
of millions of air bubbles, pressed into soft and light foam. The closed 
structure of the foam prevents it from soaking, thanks to which one can 
be certain that the buoyancy properties will remain unchanged. The 
FLOAT insert is incredibly light, and thanks to its thickness of 1 mm, 
it is possible to combine many of its layers. Precisely following usage 
guidelines results in the properties of FLOAT remaining unchanged for 
a long period of time.

Odzież uszyta w technologii WATER STOp to połączenie  membrany 
BRATEX® oraz pOlARON-X. paroprzepuszczalna membrana sprawia, 
że skóra pozostaje sucha i jednocześnie nie pozwala na przedostawanie 
się wilgoci i wiatru do wnętrza ubrania. Zastosowana w strojach WATER 
STOp dzianina pOlARON-X to doskonała warstwa izolująca, która 
umożliwia utrzymanie odpowiedniej ciepłoty ciała nawet w trudnych 
warunkach atmosferycznych, a przy tym nie prowadzi do przegrzania 
organizmu w chwilach wzmożonego wysiłku fizycznego. ponadto 
pOlARON-X jest lekki i szybkoschnący, co w połączeniu z membraną 
BRATEX® czyni go doskonałym wyborem na różne wypady w teren.

Clothing in the WATer STOP technology is made of a combination 
of the brATex® membrane and POLArOn-x. The vapor permeable 
membrane guarantees that the skin will remain dry, at the same time 
preventing moisture or wind from penetrating inside the clothing. 
The POLArOn-x fabric used in WATer STOP clothing, constitutes 
a perfect insulating layer, which allows to maintain a correct body 
temperature even during difficult weather conditions, and at the 
same time does not allow the body to overheat during excessive 
physical activity. Furthermore, POLArOn-x is light and quick-drying. 
Combined with the brATex® membrane makes it a perfect choice 
for outdoor trips.

THERmO-system to sposób dopasowania odzieży GRAff 
do panujących warunków pogodowych. polega na zapewnieniu 
użytkownikowi komfortu cieplnego dzięki cyrkulacji powietrza, 
odprowadzaniu wilgoci na zewnątrz, a także ochronie przed zimnem 
i wiatrem. Zasada działania systemu opiera się na prawach fizyki. 
Rosnąca pod ubraniem temperatura wypiera pot w postaci pary 
wodnej na zewnątrz odzieży, pozwalając na utrzymanie suchej skóry. 
Dodatkowo odpowiednie połączenie wszystkich warstw odzieży 
(BRATEX® + pOlARON-X + bielizna termoaktywna DUO SKIN) 
zapewnia odpowiedni komfort cieplny użytkownika. Za sprawą 
cyrkulacji powietrza THERmO -system nie dopuszcza do przegrzania 
organizmu. 

Istotną zaletę THERmO-system stanowi dynamika jego działania, 
zwiększająca lub zmniejszająca cyrkulację powietrza w zależności od 
temperatury panującej wewnątrz odzieży.

The THerMO-system is a method in which the GrAFF clothing 
adjusts to the current weather conditions. It consists in providing the 
user with thermal comfort thanks to air circulation, removing moisture, 
as well as cold and wind resistance. The principle behind the system 
is based on the laws of physics. The raising temperature of the body 
pushes moisture out in the form of vapor, allowing to keep the skin 
dry. Additionally, a proper combination of all of the layers of clothing 
(brATex® + POLArOn-x + DuO SKIn thermo active underwear) 
ensures thermal comfort for the user. Thanks to air circulation, 
THerMO-system does not allow the body to overheat. An important 
benefit of the THerMO-system is its functioning dynamics, which 
enhance or reduce the air circulation, depending on the temperature 
within the clothing.
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