
ПРЕДНОСТИТЕ НА

 ИДНИНАТА НА 
РАБОТНАТА 
ОБЛЕКА Е ТУКА 



 Од локален до 
меѓународен 
производител 
 Чарлс Хјуз, син на мал фармер на дивиот атлантски брег,бил 
решен да ја има најдобрата работна облека и обувки кога ја 
отворил својота фабрика во 1904 година.Повеќе од 100 години 
подоцна неговите основни начела за исклучителен дизајн, 
квалитет, вредност и услуга се применуваат и денес. 

 Семејна сопственост 
 Portwest е семеен бизнис и продолжува да биде менаџиран од 
3-тата и 4-тата генерација на  семејството Хјуз. 

 O V E R  1 0 0  Y E A R S ’  E X P E R I E N C E 
I N  E V E R Y  S T I T C H 

1904 
 Чарлс Хјуз ја отворил 
својата прва продавница 
за обувки и текс тил во 
Ирска. 

2018 
 2 нови фабрики започнаа со 
производс тво во Бангладеш 
и Мјанмар 

2017 
 Por twest влег ува на 
авс талискиот пазар по 
к упувањето на Prime Mover 
Ltd. 

2014 
 Нови дис трибу тивни 
центри се отворени во ОАЕ 
и СА Д. 

2012 
 Отварање на првата фабрика 
на Por twest во Бангладеш. 

2007 
 Првиот европски магацин е 
отворен во Полска. 

2003 
 Продажбата се проширува 
на Европскиот пазар .

 Нов 10,000м2 магацин во 
Обединетото Кралс тво 

1980 
 Por twest влег ува на 
пазарот на Обединетото 
Кралс тво 

1984  
 Брендот Por twest е 
регис трирана трговска 
марка 

1945 
 Првата фабрика започнува 
со производс тво во Ирска. 

2018 
 Por twest го к упи Huski 
Explorer брендот 

1988 
 Започна производс твото во 
ВБ 

2019  Por twest го прошири 
магацинот во Полска на 
повеќе од 14 ,000м2 - 6 
глобални магацини 

2020 
 Нова фабрика во Етиопија 
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 ЗА 

 Со повеќе од 115 години искуство и наследство на квалитет, 
вредност и услуга, Portwest е етаблиран како светски лидер 
во дизајнот и производство на стилска, удобна, 
висококвалитетна работна облека и ЛЗС која ги исполнува 
меѓународно признаените стандарди. 

 Portwest внимателно ги слуша нашите клиенти и постојано го подобруваме 
нашиот асортиман дизајнирајки нови материјали со подобрена функционалност 
на нашите производи.Нашата обемна и уникатна колекција на работна 
облека,заштитни чевли и ЛЗС ги заштитуваат луѓето во целиот свет од различни 
индустрии како нафтената, заварувањето, рударството, земјоделството, 
транспортот,хемиската индустрија, градежништвото,складиштењето, 
производство и многу други. 

Ние сме специјалисти во заштита од опасности и ризици вклучувајки 
оган,електричен лак, хемикалии, течен метал,топлина,студ, видливост,дожд и 
ESD. Со глобална дистрибуција од базите во Обединетото Кралство, Ирска, 
Полска, ОАЕ, Австралија и САД, производствени капацитети во Бангладеш, 
Мјанмар, Кина и сега Етиопија, персонал за корисничка подршка во повеќе земји, 
Portwestе одлично позициониран да испорачува  подобрен квалитет и да ги 
намалува трошоците во секоја етапа од производството и дистрибуцијата како 
што и нашите клиенти очекуваат.

Нашиот голем тим на светска класа дизајнери специјализирани за огноотпорна 
работна облека, високовидлива работна облека,заштитни работни чевли, заштита 
на раце и лични заштитни средства (ЛЗС). Обезбедуваме развој на нови производи 
кои ќе ги задоволат променливите потреби на работниците од сите индустрии 
ширум светот. Ние единствено продаваме на препродавачи и дистрибутери. Наша 
цел е да бидеме Ваш единствен извор за безбедност, поткрепена со Portwest’s 
Product Promise за подобар квалитет,услуга и вредност. 

  6 магацини 
ширум светот  
 6 регионални 
продажни 
канцеларии 

 Por twest 
производни објек ти 
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 ONE STOP ПРОДАВНИЦА 
ЗА БЕЗБЕДНОСТ 

 Portwest има решение 
за сите Ваши 
безбедносни потреби. 
 Каталогот на Portwest е со над 1350 иновативни модели кои 
вклучуваат; огноотпорна облека, високовидлива облека, работна 
облека, ракавици, обувки, ЛЗС облека за заштита од опасности и 
ризици, облека за заштита од дожд и облека за готвачи. 

 ПРЕДНОСТ 

�  Вашиот единствен избор за 
безбедност - без потреба од 
дополнителни добавувачи 

�  Повеќе од 1350 модели и преку 23  
делови на услуги за проектиран 
дизајн 

240+  МОДЕЛИ СО 
ВИСОКАВИДЛИВОСТ 

120+  ОГНООТПОРНИ 
МОДЕЛИ 

175+  МОДЕЛИ ЗА ЗАШТИТА 
НА РАЦЕ 

140+ СТИЛОВИ НА РАБОТНА ОБЛЕКА

105+ СТИЛОВИ НА ОБЛЕКА ЗА ДОЖД

170+  ЛИЧНИ ЗАШТИТНИ СРЕДСТВА 

140+ СТИЛОВИ НА ОБУВКИ

 Водечки колекции 
на пазарот :



THE COMPLETE PORTWEST  

HIGH VISIBILITYRANGE        

 EN ISO 20471 www.portwest.com

170
STYLES

OVER

THE COMPLETE PORTWEST 

HIGH VISIBILITYRANGE        

EN ISO 20471 www.portwest.com

170
STYLES

OVER
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 Portwest никогаш нема 
да ви биде конкурент. 

 ПРОДАВАМЕ САМО 
НА ДИСТРИБУТЕРИ 

 Por twest продава иск лучиво на локалните 
безбедносни и индустриски дистрибутери и 
национални трговци. Нашите клиенти може да бидат 
уверени дека никогаш нема да се натпреваруваат со 
Portwest на сопствениот пазар. 

 ПРЕДНОСТ 

 Portwest Ви овозможува: 
�  Поддршка во продажбата 
�  Маркетинг поддршка 
�  Поддршка на е-трговија 



DX474
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 ДИЗАЈН И 
РАЗВОЈ 

 35 наградени дизајнери 
и продукт менаџери кои 
произведуваат водечки 
дизајни и иновации 
 Повратните информации од клиентите и комбинирањето со 
истражувањето на Portwest развојниот тим е прв чекор во 
креирањето на нов производ на Portwest. Portwest ги слуша 
потребите на клиентите и развива материјали со технички 
карактеристики потребни да ги  задоволат барањата на 
индустријата и да ги поминат меѓународните безбедносни 
стандарди. 

 Нови колекции: 

 ПРЕДНОСТ 

�  Најмодерни дизајни и иновативност 
�  Длабоко познавање на индустријата 
�  Лансирање на 100 нови производи 

годишно 
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 Без разлика на лансирање на нов производ или 
подобрен сервис, Portwest е секогаш иновативен. 
Последниот каталог на Portwest воведува преку 200 
иновативни нови производи. Со најсовремени 
дизајни во целиот асортиман нашите клиенти можат 
да бидат уверени дека Portwest ќе им ги даде 
најновите трендови и технологии. 

 Бидете во тек со 
најновите трендови 
и технологии 

 СЕКОГАШ 
ИНОВАТИВНИ 

�  Технологија на иновативни 
ткаенини со награден дизајн 

�  Нови завршни слоеви и 
премази на ткаенината 

 ПРЕДНОСТ 

 ПРВ ОД ОВОЈ ВИД НА БЕЗБЕДНОСТ 

 I N T E L L I G E N T  W O R K W E A R ™ 

 LONE WORKER SAFETY 
DEVICE 

 GPS LOCATOR V1 



AF53

A726

AF53

A726
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 ВРВНО 
ПРОИЗВОДСТВО 

 Portwest ги контролира 
сите етапи на 
производниот процес 
 Portwest директно го  контролира производствениот процес во сите 
етапи. Ткаенините се ексклузивно равиени и сите компоненти се 
грижливо одбрани и ригорозно тестирани. Користејки високи 
технолошки производствени системи  
Portwest испорачува постојан квалитет во импресивно време. 

�  Гарантиран квалитет 
� CSR/Етичко производство 
� Вертикално производство 

 ПРЕДНОСТ 

 Portwest дизајнира, произведува, складира и транспортира 
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 WRAP 
 Производствените капацитети 
на Portwest се сертифицирани 
со WRAP златен стандард. WRAP 
е светска најголема независна 
основна усогласена програма 
за одговорно производство во 
шив ачкиот производс твен 
сектор во фабриките. 

 ЕТИЧКО 
ПРОИЗВОДСТВО 

 Вработените во Portwest 
се соодветно платени 
 Во Portwest се инвестира во независен мониторинг кој гарантира 
добра практика. Избирајки да работите со Portwest на клиентите 
им се гарантира дека сите производи се произведени во фабрика 
со промовирана безбедност, законско, хумано и етичко 
производство. Сите производствени објекти на Portwest 
постојано се надгледувани, квалитетот се ревидира и проверува 
како дел од нашата заложба за етички и одговорни работни 
практики. 

�  4 фабрики во целосна сопственост 
�  2 х Бангладеш 
� 1 х Мјанмар 
� 1 х Етиопија (2020) 
� Повеќе од 3200 вработени 

 ПРЕДНОСТ 



2019 -202019 -202019 -20

MEMBER
2019-20 MEMBER

2019-2010

 Portwest може да ги увери 
клиентите дека сите 
производи ги исполнуваат 
нивните соодветни 
стандарди 
 Сертификатот од тест куќата гарантира дека облеката или 
ткаенината која е пратена таму ги исполнува стандардите. 
Тоа не е гаранција дека масовното производство ги 
исполнува стандардите. Специјалистите за квалитет на 
Portwest ги проверуваат сите ролни ткаенина, и секоја 
серија на компоненети кои се користат во нашите 
технички производи. Клиентите може да бидат уверени 
дека производите на Portwest се усогласени секој пат. 

 НЕЗАВИСНО ТЕСТИРАЊЕ 
И УСОГЛАСЕНОСТ 

231+  ПРОИЗВОДИ СО 
ВИСОК АВИДЛИВОСТ 
 СЕРТИФИЦИРАНО ОД ЕВРОПСК АТА КОМИСИЈА 

155+  ПРОИЗВОДИ ЗА 
ЗАШТИТА НА РАЦЕ 
 СЕРТИФИЦИРАНО ОД ЕВРОПСК АТА КОМИСИЈА 

119+  ОГНООТПОРНИ 
ПРОИЗВОДИ 
 СЕРТИФИЦИРАНО ОД ЕВРОПСК АТА КОМИСИЈА 

144+  ЛЗС 
 СЕРТИФИЦИРАНО ОД ЕВРОПСК АТА КОМИСИЈА 

121+  OБУВКИ  
 СЕРТИФИЦИРАНО ОД ЕВРОПСК АТА КОМИСИЈА 

 ПОВЕЌЕ ПРОИЗВОДИ КОИ СЕ 
СЕРТИФИЦИРАНИ СО 
АМЕРИК АНСКИ И 
АВСТРА ЛИСКИ СТАНД АРДИ  Член на: 

 ПРЕДНОСТ 
 872 CE - сертифицирани 
производи 



SPECIAL

2

3

1

11

 Portwest создава сопствени 
производи за илјадници корисници 
ширум светот секоја година. 

 ПОСЕБНО НАПРАВЕНО ДА 
ОДГОВАРА НА СИТЕ ПОТРЕБИ 

 Тимот за технички дизајн тесно соработува со клиентите за дизајнирање 

поединечни производи или целосни асортимани. Тие работат со независни 

овластени тела што овозможуваат сертификација на сите меѓународни 

стандарди. Portwest има различни опции за услуги и прилагодувања за да 

изберете. 

 ПРЕДНОСТ 

�  Посветен проект менаџер 
�  Брза испорака 
�  Специјализиран тим за дизајн 
�  Договори за чување на залихите 

 Опции прилагодени 
по желба: 

 Персонализирано: 
 Стандардни дизајни, 
персонализирано 
брендирање 

 Персонализирани промени: 
 Стандардни дизајни, 
персонализирани измени 

 Направено по порачка: 
 Целосно сопствени дизајни 

 C u s t o m S p e c i a l  е  ц е л о с н о 
п е р с о н а л и з и р а н а у с л у г а с о 
користење на прилагодени ткаенини 
и бои кои се направени по нарачка. 

 Custom Express е брза и ефикасна 
услуга со користење на ткаенини и 
бои за да се гарантира водечко 
производство во индустријата. 
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 Portwest има над 170 
преставници за продажба со 
седиште во повеќе од 50 земји 
 Portwest има над 170 менаџери за продажба со седиште во повеќе од 
50 земји, целосно подржани од нашиот тим за продажба по телефон 
на шест глобални локации.Клиентите можат да имаат доверба во 
посветените локални тимови за продажба на Portwest за да испорачаат 
персонализирана услуга. 

 ПРОФЕСИОНАЛЕН ГЛОБАЛЕН 
ТИМ ЗА ПРОДАЖБА 

 Менаџерите за 
продажба на Portwest 
Ви обезбедуваат: 

�  Совети и технички 
тренинг на 
производите 

�  Презентации на нови 
производи 

�  Техничка поддршка 
за крајни корисници 

�  Merchandising 
поддршка 

�  Познавање на 
меѓународниот и 
локалниот пазар 

 ПРЕДНОСТ 

 170 
претставници 
за продажба 
во повеќе од 
50 земји 



24/7/365
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 ВЕБ СТРАНА НА 
КУПУВАЧОТ 

 Брза,сигурна услуга - во 
секое време, на кое било 
место 
 Portwest B2B вебсајтот е заштитен со лозинка која им овозможува 
на  клиентите да проверат залиха на производите, да пласираат 
нарачка, да ја надгледуваат нивната сметка и да примаат потврда 
за нарачките за неколку минути. 

�  Проверка на залихата во реално 
време 

�  Побрзо нарачување - заобиколување 
на продажните канцеларии 

�  Менаџирајте ја Вашата сметка Online 

�  Спуштете ги маркетинг материјалите 

 ПРЕДНОСТ 
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 Portwest е посветен да 
им даде на клиентите 
тоа што сакаат и кога 
го сакаат, каде што 
сакаат. 
 Portwest има шест целосно полни магацини ширум светот 
во Обединетото Кралство, Ирска, Полска, САД,, Австралија 
и ОАЕ. 

 СКЛАДИШТА 
ШИРУМ СВЕТОТ 

�  Исполнетост 96% на линијата 
�  Испраќање во истиот ден 
�  6 целосно исполнети 

глобални магацини 

 ПРЕДНОСТ 

 НОВ МАГАЦИН 
ВО ПОЛСКА 
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 Од магацин на 
Portwest директно до 
крајните купувачи 
 Заштедете време и трошоци испраќајќи нарачки директно до 
Вашиот клиент од нашиот магацин користејки го Вашето 
пакување без дополнителни трошоци. Оваа услуга Ви 
заштедува трошоци за испраќање, ск ладирање и 
администрација. Едноставно пласирајте ја Вашата нарачка 
преку www.portwest.com 

 DROP SHIPPING 

�  Заштедувате на трошоци за 
превоз и административни и 
магацински трошоци 

�  Побрза испорака на краен купувач 
�  Ваш образец за пакување 
�  Без дополнителен трошок 

 МАГАЦИН НА К УПУВАЧОТ 

PORT WEST

 КРАЕН К УПУВАЧ 

 РЕГУЛАРНА ИСПОРАКА 

 �  Брзо 
 �  Едноставно 
 �  Заштеда на 

трошоци 

 DROP SHIPPING 

PORT WEST

 КРАЕН К УПУВАЧ 

 ПРЕДНОСТ 
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 680+ СТРАНИЦИ ИНДУСТРИСКИ 
КАТАЛОГ 

 Portwest има водечки 
каталог со 680+ страници 
и 1350+ производи во 
над 23 сектори 
 Достапен на 28 јазици, каталогот на Portwest е важна 
продажна помош за клиентите и купувачите. 

 Услуга за брендирање на 
насловната страна на каталогот 
 Portwest нуди услуга overprint  која ви овозможува да ја 
замените Portwest насловната страна на каталогот со 
Вашата персонализирана насловна страна. 

 Опции за насловна страна: 
•  Portwest брендирани насловни страни за каталог 
•  Пред-дизајнирани шаблони погодни за употреба со 

сопствено лого и таг-линија 
•  Генерални/ не-брендирани опции за насловница 
•  Купувачите може да поднесат сопствен дизајн за 

насловницата 

�  Персонализирана насловница 
на каталог 

�  Над 50% од трошоците се 
потпомогнати од Portwest 

�  Професионален каталог 
преведен на локални јазици 

�  Комплетно без неприлики - 
доставено до купувачите 

 ПРЕДНОСТ 



TX33
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 ПЛАН ЗА ОДРЖЛИВОСТ 
НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

 Portwest активно 
придонесува за почиста 
животна средина 
 Portwest многу сериозно ја сфаќа својата посветеност и одговорност 
кон животната средина. Ова е причината зошто имаме постојано план 
кој се развива и кој ќе овозможи континуирани подобрувања и 
ефикасности кои ќе помогнат да се намали емисијата на јаглерод и 
влијанието врз животната средина.Portwest се залага за одржлива 
политика на намалување, повторна употреба и рециклирање. 

 РЕЦИКЛИРАН ПОЛИЕСТЕР 
 Каде е можно, Portwest користи рециклиран 
полиес тер во облеката. Рецик лираниот 
полиестер се прави со топење на ПЕТ шишиња и 
равлекување во влакна. Овој процес бара 35% 
помалку енергија. Portwest го прави сето ова без 

загрозување на квалитетот на ткаенината. 

 Употребата на рециклиран полиестер 

гарантира: 

•  Намалена е зависност од нафта како суровина 

•  Намалена загаденост на воздухот, водата и 

почвата 

•  Намалување на отпадот и депониите 

 ЖИВОТНА СРЕДИНА 
•  Проширување на управуваните шуми на 300ha парк 

на Portwest е дел од нашата цел за намалување на 
јаглеродот. 

•  ISO 14001 сертификација во сите складишта во ВБ. 
•  Годишно учество на WWF часот на Земјата 
•  Целосна усогласеност со директивата WEEE & Battery 2013 

 РЕЦИКЛИРАН 
•  80% од сите кутии за пакување и картонски кутти може 

да се рециклираат 
•  Каталозите на Portwest  се испечатени на FSC 

сертифицирана хартија од одржливо управувани шуми. 

 ПРОИЗВОДСТВО И 
ТРАНСПОРТ 
•  Фабриките на Portwest се акредитирани 

од WRAP - (одговорно акредитирано 
производство во светот) 

•  Поморскиот транспорт на производи е префериран тип на 
транспорт 

 ПРОИЗВОДИ 
•  Асортиманот на Portwest вклучува многу парчиња облека 

изработена од рециклиран полиестер. 
•  Работиме кон зголемена употреба на органски памук 
•  Ткаенини и материјали со потекло од партнери 

компатибилни со REACH 

 ПРЕДНОСТ 

 ТИПИЧНО СЕ 
ПОТРЕБНИ 

20 РЕТ 
ШИШИЊА ЗА 

ДА СЕ 
ПРОИЗВЕДЕ 
ЕДНА ЈАКНА 
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 НАГРАДУВАНА 
КОМПАНИЈА 

 НАГРА ДА ЗА ИЗВОЗНИК НА 
ГОДИНАТА И ВКУПЕН ПОБЕДНИК НА 
НАГРА ДАТА ИЗВОЗНИК НА ГОДИНАТА 
2018-EXPORT INDUSTRY AWARDS 

 НАГРА ДА ЗА РАСТ НА БИЗНИСОТ И 
ФИНАНСИИТЕ ВО ИРСК А 2018 

 НАЈДОБРИ 1000 КОМПАНИИ ЗА 
ИНСПИРАЦИЈА НА ЕВРОПСК АТА 
ГРУПА ВО ЛОНДОН ЗА СТОКОВНА 
РАЗМЕНА 2018 

 EY ENTREPRENEUR OF THE YEAR 
INTERNATIONAL AND OVERALL 
WINNER 2017 
 ПРИЗНАНИЕ ЗА ДИРЕКТОРИТЕ НА PORT WEST 
К АКО ПРЕТПРИЕМАЧИ КОИ ПОСТИГНУВА АТ 
ВИСОК РАСТ. 

 DELOITTE НАЈДОБРО МЕНАЏИРАНА 
КОМПАНИЈА-2016, 2017, 2018 И 2019 
 PORT WEST ГО ПРЕПОЗНАВА АТ ПО ОПЕРАТИВНОСТ И 
ВИСОКО НИВО НА БИЗНИСОТ 

 THE PROFESSIONAL CLOTHING AWARDS 2017 
•  BEST FABRIC AND FIBRE INNOVATION AWARD HIGHLY 

COMMENDED 2017 
•  НАГРА Д А ЗА НА ЈДОБАР К АТА ЛОГ 

 ВИСОК А ПРЕПОРАК А 2017 

 BSIF SAFETY AWARDS 
•  CUSTOMER SERVIS AWARD COMMENDED 2017 

PRODUCT INNOVATION WINNER 2016 CUSTOMER 
SERVICE WINNER 2016 

 IBEC KEEPWELL MARK  2019
 ПРЕПОЗНАВАЊЕ НА PORT WEST 
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ГЛОБАЛНИ 
КОНТАКТИ

ПРЕДСТАВНИШТВО ФРАНЦИЈА
Тел:  +33 967 39 82 88
Email: info@portwest.fr

ПРОДАЖЕН ТИМ ГЕРМАНИЈА
Тел:  +49 211 240 9049
Email: info@portwest.de

ПРОДАЖЕН ТИМ ГРЦИЈА
Тел:  +30 2111 989 342
Email: info@portwest.gr

ПРОДАЖЕН ТИМ ШПАНИЈА
Тел:  +34 911 988 430
email: pedidos@portwest.es

ПРОДАЖЕН ТИМ ПОРТУГАЛИЈА
Тел:  +351 308 813 627
Email: encomendas@portwest.pt

КОНТАКТ ЗА СИТЕ ОСТАНАТИ ЗЕМЈИ:
Тел:  +44 (0) 1709 894 575   
Email: info@portwest.com

ЦЕНТРАЛНА КАНЦЕЛАРИЈА ИРСКА 
ПРОДАЖНО ПРЕТСТАВНИШТВО И 
МАГАЦИН
Portwest UC
Westport Business & 
Technology Park
Castlebar Road
Westport
Co. Mayo
F28 FY88, Ireland

ОБЕДИНЕТОТО КРАЛСТВО - ПРОДАЖНО 
ПРЕТСТАВНИШТВО И МАГАЦИН
Portwest Clothing Ltd
Fields End Business Park
Thurnscoe
South Yorkshire
S63 0JF, England

ПОЛСКА - ПРОДАЖНО 
ПРЕТСТАВНИШТВО И МАГАЦИН
Portwest Polska Sp. Z o.o. 
Alliance Silesia Logistics 
Center 
Hala nr 7
ul. Wiejska 49,
41-250 Czeladź
Poland

СРЕДЕН ИСТОК - ПРОДАЖНО 
ПРЕТСТАВНИШТВО И МАГАЦИН 
Portwest Middle East FZE
T5- 113 & 114
Sharjah Airport International 
Free Zone
P.O.Box 122014
Sharjah
United Arab Emirates

Тел: +353 (0) 98 26411
Email: info@portwest.com

Тел: +44 (0) 1709 894 575
Email: info@portwest.com

Тел: +48 32 353 0053
Email: biuro@portwest.pl

Тел: +971 6 5527765
Email: orders@portwest.ae

АВСТРАЛИЈА И НОВ ЗЕЛАНД - 
ПРОДАЖНО ПРЕТСТАВНИШТВО И 
МАГАЦИН:
Portwest Pacific Pty Ltd.
48-54 Burns Road
Altona
VIC 3018
Australia

САД - ПРОДАЖНО 
ПРЕТСТАВНИШТВО И МАГАЦИН 
Portwest LLC
1272 Omega Parkway 
Shepherdsville
Kentucky
40165
USA

Бесплатен телефонски број: 
+1 844 992 0111
Тел: +1 502 921 0111
Факс: +1 502 921 0555
Email: info@portwest.us

AU Тел: +61 1300 088 966
NZ Тел: +64 0800 880 208
Email:  
sales@portwest.com.au



� twitter.com/portwest      � linkedin.com/company/portwest       � facebook.com/portwest        � youtube.com/user/PortwestTV

 

 6 ГЛОБАЛНИ МАГАЦИНИ 
•  ВБ  •  ИРСКА  •  ПОЛСКА  •  САД 

•  АВСТРАЛИЈА  •  ОАЕ 

 НАЈБРЗО РАСТЕЧКА 
КОМПАНИЈА ЗА РАБОТНА 

ОПРЕМА ВО СВЕТОТ 

  6 магацини 
ширум светот  
 6 регионални 
продажни 
канцеларии 

 Por twest 
производни 
објек ти 
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