Dickies®, світовий лідер в області виготовлення спецодягу, займається виробництвом зносостійкого,
довговічного і зручного одягу з 1922 року. Починаючи з нагрудних комбінезонів, ми наразі виготовляємо
повноцінні лінійки робочого одягу - штанів, сорочок, джинсів, верхнього одягу, костюмів, тактичної
уніформи. Чоловіки і жінки, які працюють у важких умовах, довіряють нам і цінують продукцію за її
довговічність та незрівнянну цінність —продукція доступна в більш ніж 100 країнах, і ми даємо 100%
гарантію задоволеності клієнтам.
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Колекції

PROFESSIONAL
WHITES
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Зроблено, щоб працювати.

The best of
Dickies
heritage.

Уніформа Dickies серії Industrial Strength
розроблена з тією ж функціональністю і міцністю,
що і інші лінійки Dickies. Виготовляється з твілу
(саржа) (80 поліестер/20 коттон). Ці костюми
пропонуються для роздрібної торгівлі,
забезпечуючи комфорт і захист для працівників
охорони здоров'я. Ми перевіряли наші костюми
серії Industrial Strength через 75 циклів прання при
158 градусах за Фаренгейтом - і їх якість була
збережена. Вони зберігають якість, витримуючи
складний пральний процес, і зберігають властивості
гігієнічної безпечності для медпрацівників,
витримуючи тривалі робочі зміни і складні ситуації.

•

Сучасні класичні моделі для жінок і чоловіків та
моделі унісекс
Підходять для прання за високої температури та в
промислових пральнях
Професійність та витривалість

•

Міцний і надійний одяг

•

Комфортний одяг, що розтягується

•
•

Слоган: “Випрати. Одягнути. Повторити”.
ТКАНИНА: 80% поліестер / 20% бавовна, що розтягується
МОДЕЛЬ (посадка) / Стать: сучасна класика / унісекс
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Branding

Зразки етикеток

80% поліестер 20% бавовна
твіл, що тянеться
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Інформація про тканину
Міцна і надійна. Твіл (саржа) є міцною і комфортною
тканиною. У якості випробування збереження властивостей
та відповідності промисловим стандартам проводилося
прання загальною кількістю 75 разів при 158 градусів за
Фаренгейтом.

• 80% поліестер / 20% бавовна
• Поплін, що розтягується
• Довговічний
• Збереження кольору
• Випробувано в промисловій пральні
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Medical workers are passionate, tough and strong. Dickies EDS
Signature scrubs have strength and endurance, enough to stand
up to multiple wears on the job and many washes in between.

Слоган: “Міцні і надійні. Використовуйте костюми Dickies EDS

Різноманітність вибору тканин:

Signature для роботи”.

97% бавовна / 3% спандекс поплін,

Тканина: 55% бавовна / 45% поліестер поплін

95% поліестер/ 5% спандекс поплін і т.д...

МОДЕЛЬ (посадка) / Стать: сучасна класика / Contemporary / унісекс /

МОДЕЛЬ (посадка) / Стать: сучасна класика / Contemporary /

чоловічі

унісекс / чоловічі
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Branding

Зразки етикеток
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Інформація про тканину
Даний поплін м'який і простий у догляді. Бавовняне волокно
залишається комфортним протягом тривалого часу робочої
зміни. Дана тканина розрахована на важку роботу.

• 55% бавовна / 45% поліестер
• чесаний поплін
• м'який
• легкий догляд
• довговічний
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Груба робота вимагає одягу, розрахованого на
ще складніші умови.
Серія Authentic Dickies для чоловіків і жінок
виготовлена з м'якої тканини з
функціональними деталями. Костюми EDS
відомі своєю довговічністю, постійним
комфортом і зносостійкістю. Ви наполегливо
працюєте кожен день, і ваш одяг повинен
працювати так само, як і ви.
•

Посадка Contemporary

•

Професійно, надійно і стильно

•

Ефективність і зручність

•

Підходить для групового використання

The best of
Dickies
heritage.
•
•
•
•
•
•

Fashionable aesthetic
Topstitching detail
Signature camo print inside
Soft, cool hand
2-way stretch
Easy care

Слоган: “Зробіть кожен день екстраординарним завдяки м'яким, доступним, стрейчевим костюмам”.
Тканина: 95% поліестер / 5% спандекс, поплін, що тянеться на 4 боки, водовідштовхувальний
МОДЕЛЬ (посадка) / Стать: Contemporary / чоловічі
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Branding

Зразки етикеток
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Інформація про тканину
Міцна і надійна. Цей поплін виготовлений з тонкого і гладенького
поліефірного волокна, який є одночасно міцним і м'яким на дотик.
Чотирьохстороння розтяжність спандексу додає комфортності і зручності.
Додані вологовідштовхувальні елементи відводять вологу від тіла, щоб
забезпечити відчуття прохолоди і сухості.

• 95% поліестер / 5% спандекс
• поплін з чотирьохсторонньою розтяжністю
• Вологовідведення
• Легкий догляд
• Довговічний
• Стійкий колір
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ПРОФЕСІЙНІ
ХАЛАТИ

Тканина: 60% бавовна / 40% поліестер твіл
МОДЕЛЬ (посадка) / Стать: сучасна класика

ЛАБОРАТОРНІ ХАЛАТИ

Слоган: “Справжня якість, стиль і чудова посадка від легендарного бренду Dickies”.
РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТКАНИН:
65% поліестер / 35% бавовна поплін,
60% бавовна / 40% поліестер твіл і т.д...
МОДЕЛЬ (посадка) / Стать: сучасна класика / Contemporary / унісекс / чоловічий
Окремі
стилі пропонуються з технологією
*

і

і
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Найкраще з
Dickies.
Dickies Essence - поєднання
складних фактур, моди і
практичності. Він залишається
вірним своєму автентичному
бренду, зберігаючи
функціональність та якість.

•
•
•
•

Професійно і стильно
Зшитий зверху
Камуфляжний принт Signature
Легкий догляд

Досить МІЦНИЙ, щоб витримати все, досить М'ЯКИЙ, щоб зрозуміти все, і досить ЩІЛЬНИЙ, щоб врятувати
життя.
Слоган: “Досить МІЦНИЙ, щоб витримати все, досить М'ЯКИЙ, щоб зрозуміти все, і досить ЩІЛЬНИЙ, щоб врятувати життя”..
Тканина: 78% поліестер / 20% віскоза (Rayon) / 2% спандекс твіл
МОДЕЛЬ (посадка) / Стать: Contemporary
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Брендинг

Зразки етикеток

62

Інформація про тканину
2-сторонній стрейчевий тонкий твіл з поліестером забезпечує міцність,
збереження кольору і легкий догляд. Віскоза (Rayon) є природним
целюлозним волокном, м'яка, має властивості поглинання вологи і
забезпечує більший комфорт. Спандекс сприяє легкості руху для
мобільності того, хто носить такий одяг.

•
•
•
•
•
•

78% поліестер / 20% віскоза (Rayon) / 2% спандекс
2-сторонній стрейчевий тонкий твіл
М'який
Легкий догляд
Довговічний
Повітропроникний
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Запуск осінь/серпень 2019

Dickies Balance пропонує ідеальне поєднання
комфорту, руху, стилю, якості і функціональності. Ця
колекція пропонує основні компоненти "must have",
які втілюють міць, впевненість, легкість і
визначеність для професіоналів сфери охорони
здоров'я. Решта запевняють, що колекція приносить
плавний баланс в переході робота/особисте життя!

• Посадка Contemporary
• “Must Have”
• М'які і зручні
• Міцний і функціональний
• Багатовимірні стрейчеві в'язані вставки
• Легкий догляд

Слоган: “Ідеальний баланс для життя/роботи, стилізація і високі стандарти виробництва”.
Тканина: Self: 77% поліестер / 20% віскоза (Rayon) / 3% спандекс твіл
Контраст: 96% поліестер / 4% спандекс 2x2, вставка ребристої в'язки з водовідштовхувальними властивостями
МОДЕЛЬ (посадка) / Стать: Contemporary / чоловічі
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Брендинг

65

Інформація про тканину
Це супер м'який, двосторонній стрейч-твіл з поліестером,
який забезпечує міцність, збереження кольору і легкий в
догляді. Віскоза (Rayon) має властивості поглинання вологи
для більшого комфорту для користувача. Завдяки спандексу
забезпечується швидке відновлення форми і легкість руху.

•
•
•
•
•
•
•

77% поліестер/20% віскоза (Rayon) /3% спандекс
2-сторонній стрейчевий твіл
М'який
Зручний
Повітропроникний
Ідеальна драпіровка
Легкий догляд

Це міцна тканина ребристої в'язки, що
розтягується, і представляє собою суміш
волокон поліестеру і спандекса, яка має чудові
властивості відновлення форми, що робить одяг
більш мобільним і комфортним. За рахунок
водовідштовхувальних властивостей
забезпечується відчуття прохолоди і сухості.

•
•
•
•
•

96% поліестер/4% спандекс
2x2 ребриста в'язка
Вологовідведення
Поєднання м'якості та комфортного розтягування
Легкий догляд
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4-стороннє розтягування для полегшення руху; гладка на дотик, чудово виглядає

4-стороннє розтягування для полегшення руху; гладка на дотик, чудово виглядає.

Тканина: 75% поліестер / 21% віскоза (Rayon) / 4% стрейчевий спандекс-твіл, що розтягується на 4 сторони
МОДЕЛЬ (посадка) / Стать: Contemporary / чоловічий

67
67

Брендинг

Зразки етикеток
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Інформація про тканину

•
•
•
•
•

75% поліестер / 21% віскоза (Rayon) / 4% спандекс
стрейч твіл, що розтягується на 4 сторони
М'який і міцний
Легкий догляд
Ідеальна драпіровка
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Розроблений як активний одяг. Ми називаємо його корисним. Ви
можете сказати, що він - ідеальний.

Слоган: Gen Flex втілює в собі винятковий комфорт і функціональність.
Тканина: 52% бавовна / 45% поліестер / 3% спандекс твіл
МОДЕЛЬ (посадка) / Стать: Contemporary / чоловічий
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Брендинг

Зразки етикеток
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Інформація про тканину

•
•
•
•
•

52% бавовна/ 45% поліестер / 3% спандекс
2-сторонній стрейчевий твіл
М'який
Довговічний
Повітропроникний
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Натхненний спортом, призначений
відповідати тому, як ви працюєте. Dickies
Dynamix, потужні стилі, з поєднанням
підвищеної функціональності та спортивної
естетики. Унікальна еластична тканина
розроблена, щоб забезпечувати відчуття
прохолоди, сухості і легкості. Спортивна
функціональність відповідає професійним
можливостям.
• Вільна посадка (Contemporary)
•

Багатостороння розтягуваність

•

Спортивний

•

Професійна функціональність

•

Прохолодний, сухий і легкий

•

Легкий догляд

•

Особливі характеристики (тільки вибрані
стилі)

Слоган: “Динамічне поєднання високопотужних стилів, підвищеної функціональності і легкоатлетичної естетики”.
Тканина: 91% поліестер / 9% 4-х стрейчева текстурована мікрофібра з вологовідштовхувальними властивостями
Контраст (вибрані стилі) 96% поліестер / 4% ребристий спандекс і 87% поліестер / 13% Спандекс Меланж

* Колекція включає в себе принти для жінок і чоловіків.

Джерсі Топ: 100% поліестер геопоінтель і 87% поліестер / 13% Спандекс Меланж Джерсі
МОДЕЛЬ (посадка) / Стать: Contemporary / чоловічий
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Брендинг

Зразки етикеток

Термоетикетка (на спинку на рівні шиї)
Бірка

На виріб

Передня частина

Задня частина

Для принтів
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Брендинг
Пофарбована кнопка з лого Dickies
Стрічка-сіточка на спину (на ділянці шиї)

Темно-синій на білому для всіх чоловічих колекцій

Пофарбована прокладка для шнурка
Червоний на жовтому для всіх жіночих колекцій

Тональна зовнішня термоетикетка

Пофарбована застібкаблискавка на виверті з гумовим
наконечником

нефактичний розмір
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Інформація про тканину
Унікальна м'яка текстура мікрофібри
розроблена для збереження відчуття
прохолоди, сухості і легкості. Розтягуваність
спандексу, міцний, витривалий і стійкий до
зморщення матеріал.

Цей м'який в'язаний трикотаж
має ефект меланжу, створюючи
просторовий колір. Кожен колір є
унікальним і особливим.

Ця м'яка тканина (pointelle) в'яжеться зі складним
геометричним візерунком по цифровому шаблону.
Ажурний дизайн надає тканині властивостей
випаровування, зберігаючи сухість і комфорт на
цілий день.

•100% поліестер

•91% поліестер/9% спандекс

•87% поліестер/13% спандекс

•4-стороння стрейчева текстурована
мікрофібра
•М'яка і прохолодна на дотик
•Регулювання вологості

•Трикотаж Джерсі (неоднорідний за кольором) •Волокно Pointelle

•Легкий догляд

•Ефект "меланж"

•Випаровуючий

•М'який

•М'який

•Легкий догляд

•Легкий догляд
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Ця якісна прем'єр-колекції поєднує
стиль вуличного одягу та енергії з
естетикою. Для стилів (колекції для
жінок і чоловіків) характерні декоративні
тональні зовнішні шви, тональні етикетки
Dickies, заклепки з логотипом,
багатофункціональні кишені і зручні
петлі.
• Стиль "Street Wear"

The best of
Dickies
heritage.

• Еластичність і розтягуваність на 360º
•

Легкий догляд

•

М'який і міцний

•

Повітропроникний і
водовідштовхувальний матеріал

•

Унікальний зовнішній вигляд

Слоган: “Прем'єр-колекція з поєднанням стилю "street-wear" та енергії”.
Тканина: 81% поліестер / 13% віскоза (Rayon) / 6% спандекс 4-х стрейч суцільний
текстурований з водовідштовхувальними властивостями
МОДЕЛЬ (посадка) / Стать: Contemporary / чоловічий
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Брендинг

Зразки етикеток

Тональна зовнішня ткана етикетка

Термоетикетка на спину

Заклепка з логотипом
Бірка

Стрічка-лямка ½”

Передня сторона

Задня сторона

78

Інформація про тканину

Ця інноваційна текстурована тканина
виготовляється шляхом розподілу фасонної пряжі
по спеціально розробленій викрійці. Це створює
унікальний ефект підйому тканини (високо/низько)
по всій поверхні. Рівномірно насичений колір
досягається за допомогою двохетапного
дисперсного процесу фарбування в ванночці.
•

81% поліестер / 13% віскоза (Rayon) / 6% спандекс

•

4-х стрейчева суцільна

•

Водовідштовхувальна

•

М'який і міцний

•

Легкий догляд
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