
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXOWEAR 
 
 
 

BARE IT ALL 



 

 

NAJLEPSZA 
OCHRONA 
PRZED ŻYWIOŁAMI  

 
 
 
 
 
 
 

DLACZEGO CIĄGLE WRACAMY DO WODY?  
PONIEWAŻ MAMY TO WE KRWI; TO CZĘŚĆ TEGO, KIM JESTEŚMY. 

 
Nowa linia kombinezonów, bluz, spodni, spodenek i akcesoriów ExoWear chroni przed żywiołami, dzięki czemu możesz spędzać 

więcej czasu w wodzie. Technologia OMNIRED™ zastosowana w tkaninie ExoWear zapewnia komfort termiczny, odbijając ciepło 

z powrotem w stronę ciała. Efekt: doskonała ochrona w wodzie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NURKOWANIE, KAJAKARSTWO, PŁYWANIE NA DESCE? 
NAJWAŻNIEJSZE TO SPĘDZAĆ JAK NAJWIĘCEJ CZASU W WODZIE.” 



 

 

 
JAK EXOWEAR NA NOWO DEFINIUJE OCHRONĘ PRZED ŻYWIOŁAMI 

 
Budowa linii ExoWear ma na celu – podobnie jak nasza skóra, ale jeszcze skuteczniej – utrzymać ciepło ciała i zapewnić 
mocne warstwy ochrony, komfortu, oddychalności i elastyczności. ExoWear uzyskuje ten efekt dzięki technologii OMNIRED™, 
doskonałym materiałom i innowacyjnemu wzornictwu. 

   
   
   
   
      OCIEPLENIE OCHRONA KOMFORT    Warstwa wewnętrzna, membrana i 

warstwa zewnętrzna tworzą 3-

warstwową tkaninę ExoWear, która 

chroni przed żywiołami. Warstwy są 

hydrofobowe, wiatroszczelne, 

oddychające, szybkoschnące, 

odprowadzające wilgoć i 

antybakteryjne. 

Udowodniono naukowo, że technologia 

OMNIRED™ zapewnia większą 

ochronę termiczną niż podobne 

technologie. Termoreaktywne minerały 

osadzone w tkaninie przekształcają 

ciepło ciała w energię cieplną i odbijają 

je z powrotem w stronę ciała. 

Swoboda ruchów w wodzie jest 

niezbędna. 4-Way Stretch ExoWear 

jest jeszcze lepszy niż standardowy 

2-Way Stretch. Dzięki rozciąganiu się 

we wszystkich kierunkach zapewnia 

większą elastyczność i oddychalność 

materiału. 



 

 

 EXO  
   

1 WARSTWA ZEWNĘTRZNA TECHNOLOGIA TKANINY 
3-WARSTWOWEJ  

  
  
2 MEMBRANA  JAK TO DZIAŁA?  
  
3 WARSTWA WEWNĘTRZNA  

1. WARSTWA ZEWNĘTRZNA 
 

HYDROFOBOWA  
Zewnętrzna warstwa produktów ExoWear posiada trwałe wykończenie hydrofobowe, aby zapewnić powłokę 

ochronną, która wchłania mniej wody i skraca czas schnięcia. 

 
2. MEMBRANA 

 
WIATROSZCZELNA  
Wiatroszczelna i oddychająca membrana ExoWear zapewnia wyjątkową ochronę przed wiatrem podczas 

uprawiania sportów wodnych o dużym wysiłku. Wiatroszczelna technologia reguluje temperaturę ciała, 

zapobiegając wychłodzeniu przez wiatr. 
 

ODDYCHAJĄCA  
Ważnym elementem zachowania komfortu na wodzie jest umożliwienie ciału oddychania. Dzięki właściwościom 

ExoWear polegającym na odprowadzaniu wilgoci podczas pocenia, para wodna przechodzi przez mikrowłókna 

membrany odprowadzając pot na zewnątrz. Odzież i akcesoria ExoWear są 10 razy bardziej oddychające niż 

produkty konkurencyjne.                                                                                                                                                  

4 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
3. WARSTWA WEWNĘTRZNA 
 

 
SZYBKIE SCHNIĘCIE I ODPROWADZANIE WILGOCI  
Warstwa wewnętrzna wykorzystuje efekt kapilarny, który odciąga wilgoć od ciała w kierunku zewnętrznej warstwy, zaś 

hydrofobowy materiał odpycha wodę, przyspieszając czas schnięcia kombinezonu. 

 
ANTYBAKTERYJNA  
Ochrona antybakteryjna Microban zapewnia dodatkowy poziom ochrony przed szkodliwymi mikroorganizmami, takimi 

jak bakterie, które mogą powodować plamy, nieprzyjemne zapachy i pogorszenie jakości kombinezonu. 

 
TECHNOLOGIA OMNIRED™ to nowa generacja technologii podczerwieni, naukowo przetestowana w celu 

zapewnienia ciepła termicznego, ochrony i szybszej regeneracji w każdych warunkach. 

 
 
 
 
 
 
 

MOŻLIWOŚĆ KONFIGURACJI 
 
MODUŁOWA KONSTRUKCJA EXOWEAR POZWALA NA ŁĄCZENIE I DOPASOWYWANIE ULUBIONYCH 
ELEMENTÓW, TAK ABY PASOWAŁY DO OSOBISTEGO STYLU LUB POTRZEB ZWIĄZANYCH ZE 
SPORTAMI WODNYMI



 

 

 
EXOWEAR PEŁNY KOMBINEZON MĘSKI  

 
 

Ten kombinezon z tylnym zamkiem zapewnia pełną ochronę ciała przed 

żywiołami. Posiada strzemiona na stopy, ułatwiające zakładanie pod 

piankę i zapewniające nieprzesuwanie się kombinezonu w przypadku 

używania bez dodatkowej odzieży w ciepłych wodach lub podczas 

aktywności na powierzchni. 

 

• Technologia 3-warstwowej tkaniny 

• 2 mm elastyczny neopren Elastek na szyi, nadgarstkach i kostkach, 

służący zwiększeniu komfortu i poprawieniu uszczelnienia 

• Bardzo długa taśma ściągająca z wytłoczonym wzorem, zapewniająca 

dodatkową przyczepność 

• Wszyte formowane wykończenie kołnierza z wytłoczonym wzorem, służące 

lepszej przyczepności 

• Strzemiona na stopy, zapewniające nieprzesuwanie się materiału 

• Płaskie szwy na całej długości 

• Rozmiary: S, M, ML, L, XL, 2XL, 3XL, (MLS, MLT, LS, LT, XLS, XLT, 2XLS)  
 
 
 
 
 

MĘSKA BLUZA Z DŁUGIM RĘKAWEM 
 

Noszona samodzielnie lub pod piankę zapewnia doskonałą ochronę przed 

zimnem i słońcem. Możliwość łączenia ze spodniami lub spodenkami w celu 

uzyskania maksymalnej wielofunkcyjności. 

 

• Technologia 3-warstwowej tkaniny 

• 2 mm elastyczny neopren Elastek na szyi i nadgarstkach, służący 

zwiększeniu komfortu i poprawieniu uszczelnienia 

• Obszycie lamówką wzdłuż brzegu materiału, zapewniające lepsze wykończenie 

• Płaskie szwy na całej długości 

• Rozmiary: S, M, ML, L, XL, 2XL, 3XL 
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EXOWEAR 
 
MĘSKA BLUZA ZAPINANA Z PRZODU NA ZAMEK  
Zapinana na zamek z przodu od góry, aby zapewnić ciepło oraz regulować 

temperaturę ciała. Ta wielofunkcyjna bluza jest idealna na zmienne warunki i może być 

używana samodzielnie lub noszona z bezrękawnikiem. 

• Technologia 3-warstwowej tkaniny 

• 2 mm elastyczny neopren Elastek na szyi i nadgarstkach, służący zwiększeniu komfortu                       

i poprawieniu uszczelnienia 

• Wytrzymały przedni zamek YKK o długości 53 cm w celu łatwego zakładania/zdejmowania                    

i regulacji temperatury ciała 

• Płaskie szwy na całej długości 

• Rozmiary: S, M, ML, L, XL, 2XL, 3XL 

 
 
SPODNIE MĘSKIE  
Te wielofunkcyjne spodnie posiadają wysoki krój z neoprenowym pasem w talii i są 

wyposażone w strzemiona na stopy, aby utrzymać materiał na swoim miejscu. 

Możliwość połączenia z dowolną bluzą lub bezrękawnikiem w celu uzyskania dodatkowej 

ochrony. 

• Technologia 3-warstwowej tkaniny 

• 2 mm elastyczny neopren Elastek w pasie i na kostkach, służący zwiększeniu komfortu   

i poprawieniu uszczelnienia. Wysoka talia pozwala utrzymać spodnie na swoim miejscu 

• Strzemiona na stopy, zapewniające nieprzesuwanie się materiału 

• Płaskie szwy na całej długości 

• Rozmiary: S, M, ML, L, XL, 2XL, 3XL 

 
SPODENKI MĘSKIE  
Doskonałe ocieplenie i wielofunkcyjność w wodzie i na wodzie – te wysokie w pasie 

spodenki z neoprenowym pasem w talii i na nogawkach z pewnością będą stabilnie 

dopasowane i zapewnią doskonałą ochronę. Możliwość połączenia z dowolnym topem lub 

bezrękawnikiem, aby uzyskać dodatkową ochronę. 

• Technologia 3-warstwowej tkaniny 

• 2 mm elastyczny neopren Elastek w pasie i na nogawkach, służący zwiększeniu 

komfortu i poprawieniu uszczelnienia. Wysoka talia umożliwia utrzymanie spodenek na 

swoim miejscu 

• Płaskie szwy na całej długości 

• Rozmiary: S, M, ML, L, XL, 2XL, 3XL 

 



 

 

EXOWEAR  
 

BEZRĘKAWNIK (UNISEX)  
 

Bezrękawnik zapewnia maksymalną swobodę ruchów, 

chroniąc plecy, jednocześnie umożliwiając 

maksymalną mobilność dzięki dużym otworom na 

ramiona. Świetny jako samodzielna odzież lub pod 

kombinezon, zapewniając dodatkowe ocieplenie. 

 

• Technologia 3-warstwowej tkaniny 

• Duże otwory na ramiona gwarantujące mobilność i wygodę 

• Płaskie szwy na całej długości 

• Rozmiary: XS, S, M, ML, L, XL, 2XL, 3XL  
 
 
 
 
 
 

BEZRĘKAWNIK Z KAPTUREM (UNISEX) 
 

Bezrękawnik z kapturem zapewnia ciepło i ochronę pleców, 

szyi i głowy, jednocześnie umożliwiając maksymalną 

mobilność dzięki dużym otworom na ramiona. Świetny jako 

samodzielna odzież lub pod kombinezon jako dodatkowe 

ocieplenie. 

 
• Technologia 3-warstwowej tkaniny 

• Duże otwory na ramiona, zapewniające mobilność i wygodę 

• 2 mm elastyczny neopren Elastek, służący zwiększeniu komfortu i poprawieniu 

uszczelnienia 

• Płaskie szwy na całej długości 

• Rozmiary: 2XS, XS, S, M, ML, L, XL, 2XL, 3XL 

 
 



 

 

 
EXOWEAR 

 
PEŁNY KOMBINEZON DAMSKI 
 
Ten kombinezon z tylnym suwakiem zapewnia pełną ochronę ciała przed 

żywiołami. Posiada strzemiona na stopy, ułatwiające zakładanie pod piankę i 

zapewniające nieprzesuwanie się stroju w przypadku używania bez dodatkowej 

odzieży w ciepłych wodach lub podczas aktywności na powierzchni. 

 

• Technologia 3-warstwowej tkaniny 

• 2 mm elastyczny neopren Elastek na szyi, nadgarstkach i kostkach, 

służący zwiększeniu komfortu i poprawieniu uszczelnienia 

• Bardzo długa taśma ściągająca z wytłoczonym wzorem, zapewniająca dodatkową przyczepność 

• Wszyte formowane wykończenie z wytłoczonym wzorem, służące lepszej przyczepności 

• Strzemiona na stopy, zapewniające nieprzesuwanie się materiału 

• Płaskie szwy na całej długości 

• Rozmiary: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, (4T, 6T, 8T, 6+, 8+, 10+, 12+) 

 
 
 
 
 
DAMSKA BLUZA Z DŁUGIM RĘKAWEM 
 
Noszona samodzielnie lub pod piankę zapewnia doskonałą ochronę przed 

zimnem i słońcem. Możliwość łączenia ze spodniami lub spodenkami w celu 

uzyskania maksymalnej wielofunkcyjności. 

 

• Technologia 3-warstwowej tkaniny 

• 2 mm elastyczny neopren Elastek na szyi i nadgarstkach, służący 

zwiększeniu komfortu i poprawieniu uszczelnienia 

• Obszycie lamówką wzdłuż brzegu materiału, zapewniające lepsze wykończenie 

• Płaskie szwy na całej długości 

• Rozmiary: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 

 

 

   



 

 

DAMSKA BLUZA ZAPINANA Z PRZODU NA ZAMEK  
Zapinana na zamek, aby zapewnić ciepło, ochronę oraz regulować temperaturę 

ciała. Ta wielofunkcyjna bluza jest idealna na zmienne warunki i może być 

używana samodzielnie lub z bezrękawnikiem. 

• Technologia 3-warstwowej tkaniny 

• 2 mm elastyczny neopren Elastek na szyi i nadgarstkach, służący zwiększeniu komfortu 

i poprawieniu uszczelnienia 

• Wytrzymały przedni zamek YKK o długości 53 cm w celu łatwego 

zakładania/zdejmowania i regulacji temperatury ciała 

• Płaskie szwy na całej długości 

• Rozmiary: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 

 
 

SPODNIE DAMSKIE  
Te wielofunkcyjne spodnie posiadają wysoki krój z neoprenowym pasem w talii i są 

wyposażone w strzemiona na stopy, aby utrzymać materiał na swoim miejscu. Możliwość 

połączenia z dowolną bluzą lub bezrękawnikiem w celu uzyskania dodatkowej ochrony. 

• Technologia 3-warstwowej tkaniny 

• 2 mm elastyczny neopren Elastek w pasie i na kostkach, służący zwiększeniu 

komfortu  i poprawieniu uszczelnienia. Wysoka talia pozwala utrzymać spodnie na 

swoim miejscu. 

• Strzemiona na stopy, zapewniające nieprzesuwanie się materiału 

• Płaskie szwy na całej długości 

• Rozmiary: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14  
 

SPODENKI DAMSKIE  
Doskonałe ocieplenie i wielofunkcyjność w wodzie i na wodzie – te wysokie w pasie 

spodenki z neoprenowymi pasem w talii i na nogawkach z pewnością będą stabilnie 

dopasowane i zapewnią doskonałą ochronę. Możliwość łączenia z dowolnym topem lub 

bezrękawnikiem, aby uzyskać dodatkową ochronę. 

• Technologia 3-warstwowej tkaniny 

• 2 mm elastyczny neopren Elastek w pasie i na nogawkach, służący 

zwiększeniu komfortu i poprawieniu uszczelnienia. Wysoka talia umożliwia 

utrzymanie spodenek na swoim miejscu 

• Płaskie szwy na całej długości 

• Rozmiary: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14                                                                                        10 



 

 

EXOWEAR 
 
RĘKAWICZKI  
Rękawiczki o anatomicznym kształcie są od strony dłoni wykonane z zamszu 

Amara, zapewniając lepsze czucie i elastyczność podczas każdej aktywności 

związanej ze sportami wodnymi. Wysoko wycięty nadgarstek po wewnętrznej 

stronie ułatwia zakładanie rękawic. 

 

• Technologia 3-warstwowej tkaniny 

• Anatomiczny kształt i zamsz Amara od strony dłoni, zapewniający lepsze czucie i elastyczność 

• Płaskie szwy na całej długości 

• Rozmiary: 2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL 

 
 
SKARPETY  
Zapewniają wyjątkową ochronę termiczną stóp. Można je nosić samodzielnie lub z 
butami. 

 
• Technologia 3-warstwowej tkaniny 

• Wytłoczony wzór na spodzie stopy, zapewniający dodatkową przyczepność 

• Płaskie szwy na całej długości 

• Rozmiary: 2XS – XS, S – M, L – XL, 2XL – 3XL 
 
 
 
 
KAPTUR  
Doskonała ochrona i dodatkowa ochrona termiczna głowy podczas aktywności w zimnej wodzie. 

 

• Technologia 3-warstwowej tkaniny 

• 2 mm elastyczny neopren Elastek przy twarzy, zapewniający wygodę i lepsze uszczelnienie 

• Długi kołnierz dla dodatkowego komfortu i bezpieczeństwa 

• Płaskie szwy na całej długości 

• Rozmiary: XS, S, M, L, XL, 2XL 
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EXOWEAR DLA MĘŻCZYZN 
 
WAGA KG 61-70 68-79 72-84 77-88 79-91 82-93 

WZROST CM 168-173 173-178 168-173 178-183 183-188 170-175 

KL.  
PIERSIOWA 

CM 89-94 94-99 99-104 99-104 99-104 104-109 

TALIA/ CM 74-79 79-84 84-89 84-89 84-89 89-94 

BIODRA CM 89-94 94-99 99-104 99-104 99-104 104-109 

TUŁÓW CM 70 72 70 75 78 71 

WEWN. DŁ. 
NOGAWKI 

CM 76 79 77 81 84 77 

ROZMIAR S M MLSHORT 
(NISKI) 

ML MLTALL 
(WYSOKI) 

LSHORT  
(NISKI)  

TABELA ROZMIARÓW 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WAGA cm 86-98 88-100 91-102 95-107 98-109 100-111 104-116 113-125 

WZROST cm 180-185 185-191 173-178 183-188 188-193 173-178 185-191 188-193 

KL.  
PIERSIOWA 

cm 104-109 104-109 109-114 109-114 109-114 114-119 114-119 119-124 

TALIA/ cm 89-94 89-94 94-99 94-99 94-99 99-104 99-104 104-109 

BIODRA cm 104-109 104-109 109-114 109-114 109-114 114-119 114-119 119-124 

TUŁÓW cm 76 79 71 78 81 72 79 81 

WEWN. DŁ. 
NOGAWKI 

cm 83 85 79 84 86 79 85 86 

ROZMIAR L LTALL  XLSHORT  XL XLTALL  2XLSHORT  2XL 3XL 



 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXOWEAR DLA KOBIET 
 

WZROST CM 157-163 160-165 165-170 163-168 168-173 163-168 165-170 
KLATKA 
PIERSIOWA 

CM 76-81 81-86 81-86 86-91 86-91 94-99 91-97 

TALIA CM 58-64 64-69 64-69 69-74 69-74 84-89 74-79 
BIODRA           CM 84-89 89-94 89-94 94-99 94-99 109-114 99-104 
WEWN.DŁ 
NOGAWKI 

          CM 75 77 81 79 84 79 81 

ROZMIAR 2 4 4TALL  6 6TALL  6+ 8 
 
 

WZROST CM 175-180 165-170 168-173 168-173 170-175 170-175 173-178 

KLATKA 
PIERSIOWA 

 CM 91-97 99-104 97-102 104-109 102-107 109-114 107-112 

TALIA CM 74-79 89-94 79-84 94-99 84-89 99-104 89-94 

BIODRA CM 99-104 114-119 104-109 119-125 109-114 125-130 114-119 

WEWN. DŁ.        
NOGAWKI 

CM 86 81 82 82 84 84 85 

ROZMIAR 8TALL   8+ 10 10+ 12 12+ 14 
 

 
 
 

TABELA ROZMIARÓW 



 

 

PIELĘGNACJA 
EXOWEAR 
 
Linia ExoWear zapewnia najwyższy poziom ochrony przed żywiołami i komfort na wiele lat użytkowania. Doskonałą jakość i 

ochronę kombinezonu można uzyskać, stosując się do kilku prostych zasad. 

  
PRANIE PIELĘGNACJA OGÓLNA 

• Prać ręcznie w chłodnej, słodkiej wodzie. • Unikać kontaktu z ostrymi detergentami, 

wybielaczami i środkami zmiękczającymi 

tkaniny. 

• W przypadku prania w pralce należy użyć 

zimnej wody, zastosować delikatny cykl 

 i użyć łagodnego detergentu. • Nie używać chloru. 

• Po każdym użyciu wyczyścić suwaki i 

regularnie smarować odpowiednim 

woskiem. 

• Chronić przed światłem słonecznym. 

• Unikać kontaktu z rzepami. 

• Nigdy nie używać suszarki, żelazka lub pralni 

chemicznej. Kombinezon skurczy się i 

zesztywnieje. 
 

SUSZENIE 
• Trzymać z dala od ostrych przedmiotów i 

powierzchni ściernych. 
• Po każdym użyciu powiesić na lewej stronie 

na wyściełanym plastikowym lub 

drewnianym wieszaku, z dala od 

bezpośredniego światła słonecznego. 

• Ostrożnie zakładać i zdejmować. Nie 

przytrzasnąć ani nie naciągać kombinezonu. 
• Po wyschnięciu przechowywać na 

wyściełanym wieszaku lub położyć na 

płasko. 

 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXOWEAR 
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