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Cześć!

Jesteśmy polskim producentem
odzieży. Szyjemy porządne, dobre
jakościowo ubrania. 

Razem stworzymy merch, zgodny
ze społecznością Twojej szkoły, firmy
czy organizacji. 

Katalog zapozna Cię z ofertą naszych
możliwości. 

w razie pytań, czekamy na kontakt,
kontakt@bluzybro.pl
698 322 763 



Jakość materiału

6 Lat doświadczenia

Darmowe projekty graficzne

Wachlaż produktów

Startery produktów
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Nasze atuty
zaufaj nam i Ty

Najwyższy standard szycia

trwałe i odporne polskie dzianiny

zaufanie budowane latami

wsparcie w projektowaniu

szeroki wybór spośród oferty

darmowe sample

polski sznyt wykończenia 

6+
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10 kolorów
280g/m2 | 250g/m2

10 kolorów | 280g/m2 10 kolorów | 280g/m2 10 kolorów | 280g/m2 3 kolory | 280g/m2

Bluza crewneck

Bluza croptop
3 warianty | 280g/m2

Bluza baseballowa Bluza z kołnierzykiem Bluza ze stójką Bluza polarowa

10 kolorów
280g/m2 | 250g/m2

Bluza z kapturem
10 kolorów

280g/m2 | 250g/m2

Bluza rozsuwana
10 kolorów | 280g/m2

Bluza oversize

Nasze bluzy
8 modeli | różne warianty
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Paleta kolorów
10 wariantów flagowego mięsistego materiału

zielony

szary melanż

błękitny

granatowy

kamelowy

bordowy

lawendowy

różowy

biały

czarny

280g/m2 | 250g/m2

280g/m2



Inne produkty
odzież skrojona pod Twoją branże

4 kolory
180g/m2 | 150g/m2

10 kolorów | 280g/m2 wachlarze możliwości

Koszulka

Spodnie dresowe Fartuch laboratoryjny
krój stworzony dla Ciebie

Twój projekt

?
2 wersje kolorystyczne

180g/m2

Longsleeve
3 kolory
210g/m2

Koszulka Polo
sportowa | techniczna
indywidualny projekt

Odzież fullprint

10 kolorów | 280g/m2

Szorty dresowe

?
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Akcesoria
wachlarze możliwości

2 kolory
150g/m2

indywidualny projekt również szyty w w Polsce produkty marketingowe

Ekotorba

Skarpety Bucket hat Gadżety reklamowe

10 kolorów
280g/m2

Workoplecak
projekt indywidualny
Etui na telefon

projekt indywidualny
Tkane szaliki



wysyłamy próbki byście
mogli sprawdzić naszą jakość

startery

razem aranżujemy kolekcję,
przygotowujemy grafiki i wizualizacje

projektowanie

krok w którym produkujemy
od podstaw odzież dla Ciebie 

szycie
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Współpraca
trzy kroki dzielące cię od brandingu który przykuwa oko
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custom

byebye 10bluzybro.pl

Dziękujemy za obejrzenie naszego
katalogu. Zachęcamy do kontaktu
telefonicznie, mailowo i na msg :)

Wspólnie stworzymy wizualizacje
oraz wybierzemy dla Was
najlepsze produkty.

To już wszystko!
Możemy zająć się szyciem.

Czekamy na kontakt,
kontakt@bluzybro.pl
698 322 763
bluzybro.pl 


