Odzież profesjonalnego montażysty
Warunki zamówienia
1.
2.
3.
4.
5.

Możliwość zamówienia odzieży przysługuje jedynie klientom AG Centrum.
Kompletny formularz zamówienia należy złożyć do opiekuna handlowego w AG Centrum.
Kolory widziane na monitorze czy wydruku mogą różnić się od kolorów rzeczywistych.
Po złożeniu zamówienia nie ma możliwości jego modyfikacji ani anulowania.
AG Centrum składa zamówienia u producentów powyższych towarów raz na miesiąc, zawsze 11-ego dnia każdego m-ca. Jeśli nie jest to dzień roboczy – wówczas pierwszego dnia roboczego po 11stym. Czas realizacji zamówienia wynosi do 35 dni od tego terminu. W przypadku braku rozmiaru lub koloru zamówionego przez Zamawiającego towaru, AG Centrum każdorazowo poinformuje o
tym Zamawiającego. Termin realizacji może się wydłużyć.
6. Każdy zamówiony produkt będzie oznakowany logotypami marki AG Centrum – Zenit oraz adresem www.agcentrum.pl w miejscach najbardziej do tego odpowiednich. Miejsca te ustala AG
Centrum. Termin realizacji zamówienia może się wydłużyć.
7. Forma płatności za zamówiony towar jest zgodna ze standardową formą płatności przewidzianą dla Zamawiającego w ramach współpracy z AG Centrum.
8. Wszelkie opisy produktów pochodzą ze stron ich producentów i AG Centrum nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
9. AG Centrum udziela rękojmi na towary na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.
10. Cena produktu może ulec zmianie. Przed realizacją zamówienia, klient zostanie poinformowany o ewentualnej różnicy w cenie.

Symbol: Czapka Buffalo

13,00 zł

Czapka sześciopanelowa z
daszkiem, z wywietrznikami oraz
regulowanym zapięciem na
metalową klamrę. 100% grubej
bawełny zamszowanej. Kolory:
granat, niebieski, czerwony.

Symbol: Czapka MB 7584

13,00 zł

Dopasowana czapka dzianinowa bez
ronda. Dwuwarstwowy splot, waga 53g.
Wykonana ze 100% poliakrylu. Kolory:
granatowa i czarna (z wąskimi
czerwonymi lamówkami.

Symbol: Czapka Bronx

13,00 zł

Czapka zimowa, unisex. Wykonana ze 100%
akrylu. Kolory: czerwony, czarny.

Oferta dla warsztatów współpracujących z AG Centrum. UWAGA! Podane ceny są cenami netto. Odzież zostanie oznakowana markami AG Centrum.
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Symbol: T-shirt ST 2100

Symbol: Polo ST 3000

13,00 zł

T-shirt 100% bawełna, 185 g, 100%
bawełna. Kolor niebieski.

Tabela
rozmiarów
dla polo i
t-shirt
S
M
L
XL
XXL
XXXL

Wzrost
(cm)
166-173
171-179
177-184
128-188
185-191
185-191

Obwód
klatki
(cm)
86-93
94-101
102-109
110-117
118-125
126-133

23,00 zł

Polo z krótkim rękawem, 170 g, 100%
bawełna, splot pique. Kolor niebieski.

Obwód
talii
(cm)
74-81
82-89
90-99
100-109
110-119
120-129

Obwód
bioder
(cm)
92-96
100-104
108-112
116-120
124-128
132-136

Symbol: T-shirt rękaw ST 2130 22,00 zł

T-shirt z długim rękawem, 185 g, 100%
bawełna. Kolor granatowy. S-XXL

Symbol: Polo rękaw ST 3400

33,00 zł

Polo z długim rękawem, 170 g, 100% bawełna.
Kolor granatowy. S-XXL

Oferta dla warsztatów współpracujących z AG Centrum. UWAGA! Podane ceny są cenami netto. Odzież zostanie oznakowana markami AG Centrum.
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Symbol: Bluza JN 355

125,00 zł

Bluza polarowa z kapturem osłaniającym podbródek,
kontrastowe wykończenie kaptura, 55% poliester, 45% bawełna.
Kolory: granatowy, niebieski. Wymiary w cm.

Symbol: Bluza JN 994

110,00 zł

Bluza męska z kapturem o luźnym kroju wykonana z niezwykle
miękkiej dzianiny w odcieniu melanżu. Miękki wierzch. Posiada
mankiety z dodatkiem elastanu, dwuwarstwowy kaptur ze
ściągaczem i taśmą wzmacniającą na karku w kontrastowym
kolorze oraz kieszeń "kangurka". Wykonana z 60% bawełny i 40%
poliestru. Kolory: szary melanż, czerwony melanż.

Oferta dla warsztatów współpracujących z AG Centrum. UWAGA! Podane ceny są cenami netto. Odzież zostanie oznakowana markami AG Centrum.
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Symbol: Kamizelka TRA 806

125,00 zł

Pikowany bezrękawnik z wodoodpornego materiału.
Wyściółka kołnierza z polaru z długim włosiem. Ocieplina
Thermo-Guard. Podszewka z poliestrowej tafty. Materiałowe
wzmocnienia na ramionach. Dwie kieszenie dolne zapinane na
zatrzaski. Kolory: granatowy, czarny, szary, czerwony. Wymiary
w cm.

Symbol: Polar SG80

88,00 zł

Ciepły polar ze ściągaczem dolnym, srebrny korpus zamka,
uchwyt w kolorze polaru. Gęsta struktura chroni przed zimnem.
100% poliester, Gramatura: 320 g/m²320 g. Wymiary w cm.

Oferta dla warsztatów współpracujących z AG Centrum. UWAGA! Podane ceny są cenami netto. Odzież zostanie oznakowana markami AG Centrum.
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Symbol: Kamizelka JN 1090

167,00 zł

Lekki dwustronny bezrękawnik męski z ociepliną DuPont Sorona.
Bezrękawnik można łatwo spakować w wewnętrzną kieszeń.
Posiada dwie kieszenie zewnętrzne i wewnętrzne, elastyczne
wykończenie mankietów oraz zamek w szwie bocznym
umożliwiający zdobienie. Materiał zewnętrzny wykonany ze
100% poliamidu a podszewka i ocieplenie ze 100% poliestru.
Kolor granatowy z błękitnymi wykończeniami.

Symbol: Kurtka JN 1092

209,00 zł

Lekka dwustronna kurtka męska z ociepliną DuPont Sorona.
Kurtkę można łatwo spakować w wewnętrzną kieszeń. Posiada
dwie kieszenie zewnętrzne i wewnętrzne, elastyczne
wykończenie mankietów oraz zamek w szwie bocznym
umożliwiający zdobienie. Materiał zewnętrzny wykonany ze
100% poliamidu a podszewka i ocieplenie ze 100% poliestru.
Kolor granatowy z błękitnymi wykończeniami.

Oferta dla warsztatów współpracujących z AG Centrum. UWAGA! Podane ceny są cenami netto. Odzież zostanie oznakowana markami AG Centrum.
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Symbol: Kurtka JN 1041

135,00 zł

Wygodna, funkcjonalna kurtka outdoorowa wykonana z materiału rip-stop z powłoką TPU zapobiegającego rozdarciom. Wiatroszczelna i wodoodporna
(słup wody 1500 mm). Ukryty zamek główny z osłoną podbródka, kaptur chowany w kołnierzu, zamki i kieszeń na rękawie w kontrastowym kolorze,
dwie kieszenie boczne zapinane na zamek, zapinana na zamek kieszeń na rękawie, kieszeń wewnętrzna zapinana na zamek, kieszeń na telefon
komórkowy, odblaskowa lamówka na kołnierzu, regulacja kaptura i obwodu dołu za pomocą elastycznego ściągacza ze stoperem, zamek z tyłu
umożliwiający zdobienie. Wykonana ze 100% poliestru. Kolory: granatowy, czarny, czerwony. Wymiary w cm.

Oferta dla warsztatów współpracujących z AG Centrum. UWAGA! Podane ceny są cenami netto. Odzież zostanie oznakowana markami AG Centrum.
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Symbol: Kurtka JN 824

258,00 zł

Kurtka Softshell z ciepłą podszewką. Materiał wiatro- i
wodoodporny (słup wody 2000 mm), oddychający i
przepuszczający parę wodną (2000 g/m2 /24h). Kołnierz
wyłożony polarem, odpinany kaptur, partie ramion wzmocnione
materiałem CORDURA. Kieszenie boczne, kieszeń na piersi i
kieszeń wewnętrzna zapinane na zamek, kieszeń na piersi z
patką i zintegrowaną wewnętrzną kieszonką na telefon
komórkowy. Odblaskowe detale na rękawach i plecach. Materiał
zewnętrzny, podszewka i ocieplenie: 100% poliester. Kolor
niebieski.

Symbol: Kurtka JN 1000

217,00 zł

Kurtka zimowa typu softshellz 3-warstwowego materiału z
membraną TPU. Wiatro-i wodoodporna (słup wody 5000 mm),
Właściwości oddychające i przepuszczające parę wodną.
Podczepiany ocieplany kaptur z ciepłym polarowym kołnierzem.
Zamki wentylacyjne pod pachami, odblaskowe lamówki na
ramionach i kieszeniach przednich. Dwukierunkowy zamek,
regulacja kaptura i obwodu dołu za pomocą elastycznego
ściągacza. Materiał zewnętrzny: 95% poliester i 5% elastan,
podszewka i ocieplenie: 100% poliester. Kolory: jasny niebieski,
czerwony.

Oferta dla warsztatów współpracujących z AG Centrum. UWAGA! Podane ceny są cenami netto. Odzież zostanie oznakowana markami AG Centrum.
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Symbol: Kurtka ID 0875

275,00 zł

Funkcjonalny, lekki softshell z kapturem i kontrastowymi detalami. Jakość ID Tech®: trzywarstwowy materiał z elastyczną warstwą
zewnętrzną. Bezszwowe kieszenie. Funkcjonalna, wiatro i wodoodporna membrana. Model slimline. 100% poliester. 190 g. GAME.
Oddychalność 4 000 g/m2/24h, Wodoodporność 8 000 - 10 000 mm. Kolory: czarny, turkus,
niebieski,
czerwony.
czerwony.

Oferta dla warsztatów współpracujących z AG Centrum. UWAGA! Podane ceny są cenami netto. Odzież zostanie oznakowana markami AG Centrum.
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Symbol: Spodnie ogrodniczki na wymiar

39,00 zł

Symbol: Spodnie z odpinaną nogawką na wymiar

Spodnie ogrodniczki szyte na wymiar pod klienta.
Skład: 65%Poliester , 35% Bawełna , gramatura 245 g
Kolor granatowy.
Rozmiar podany wg: wzrost / obwód w pasie. Wymiary w cm.

72,00 zł

Spodnie z odpinaną nogawką, na wymiar pod klienta.
Skład: 65% Poliester, 35% Bawełna , gramatura 205 g .Na każdej nogawce
kieszeń zapinana na suwak (oznakowanie na bocznych kieszeniach). Kolor
granatowy. Rozmiar podany wg: wzrost / obwód w pasie. Wymiary w cm.

Symbol: Spodnie TRJ 331 ocieplane

115,00 zł

Męskie spodnie wykonane z tkaniny Polycotton170 g z trwałą impregnacją zewnętrzną. Posiadają ciepłą i miłą w dotyku podszewkę (ocieplane),
półelastyczną talię, szlufki na pasek, liczne kieszenie z ukrytymi zamkami, dwie obszerne naszywane kieszenie przednie z patkami, kieszeń boczną
prawą z oblamowaniem oraz dwie kieszenie tylne (jedna oblamowana) zamykane na zamek.
Długość nogawki w trzech opcjach: krótka, standardowa, długa. Kolor czarny.
Rozmiar podany wg: obwód w pasie w cm (wybrany jeden z poniższych najbardziej zbliżony do realnego wymiaru / długość wewnętrzna nogawki (jedna z 3 możliwych)
Obwód pas

76

81

84

Wewnętrzna długość nogawki
Krótka
Standardowa
Długa

86,5

91,5

96,5

101,5

106,5

111,5

117

122

Ok. 74 cm (73,66)
Ok. 79 cm (78,74)
Ok. 84 cm (83,82)

Oferta dla warsztatów współpracujących z AG Centrum. UWAGA! Podane ceny są cenami netto. Odzież zostanie oznakowana markami AG Centrum.
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Symbol: Zestaw mat serwisowych

Symbol: Spodnie ogrodniczki JN 833 royal

195,00 zł

121,00 zł

Materiał ekoskóra, krawędź zewnętrzna lamówka dziana
wiskozowa, nici z jedwabiu wiskozowego odporne na warunki
zewnętrzne (spełniające normę EN 12590:1999).
W zestawie łącznie 3 sztuki mat – 1 szt. na maskę, 2 sztuki na
nadkola.

Spodnie robocze na szelkach z funkcjonalnymi
detalami, regulowanym pasem i szelkami. Wytrzymała i trwała
mieszanka materiałów, elastyczny, regulowany pas ze szlufkami,
górny panel z regulowanymi, elastycznymi szelkami, kieszenie
na nakolannikach wzmocnione poliamidem CORDURA,
kilka kieszeni na narzędzia, dwie kieszenie zapinane na zamek,
odblaskowe detale z przodu i z tyłu. Wykonane z 65% poliestru i
35% bawełny; kolor: niebieski. Wartości w cm
Symbol: Pokrowiec na fotel

39,00 zł

Pokrowiec wykonany z nieprzemakalnego i olejoodpornego
materiału; mocowany za pomocą taśmy z zatrzaskami.

Oferta dla warsztatów współpracujących z AG Centrum. UWAGA! Podane ceny są cenami netto. Odzież zostanie oznakowana markami AG Centrum.

