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Iz lokalnega prodajalca v 
globalnega proizvajalca
 Charles Hughes, sin majhnega kmeta na divji atlantski obali, 
je bil prepričan, da ima najboljša delovna oblačila in obutev, ko 
je leta 1904 ustanavljal svoje podjetje. Več kot 100 let kasneje 
se njegova temeljna načela izjemnega oblikovanja, kakovosti, 
vrednosti in storitev še vedno uporabljajo. 

 Družinsko podjetje 
 Portwest je družinsko podjetje, ki ga upravljata že 3. in 4. 
generacija družine Hughes. 

 V E Č  K O T  1 0 0  L E T  I Z K U Š E N J  V 
V S A K E M  Š I V U 

1904 
 Charles Hughes odpre 
svojo prvo trgovino z 
obutvijo in oblačili na 
Irskem 

2018 
 Dve novi tovarni začenjata 
proizvodnjo v Bangladešu in 
Mjanmaru 

2017 
 Por twest vstopa na avstralski 
trg po nakupu podjetja Prime 
Mover Ltd 

2014 
 V Združenih arabskih 
emiratih in ZDA se odpro 
novi distr ibucijski centr i 

2012 
 Otvoritev prve tovarne 
Por twest v Bangladešu 

2007 
 Na Poljskem se odpre prvo 
evropsko skladišče 

2003 
 Prodaja se šir i na evropski 
trg .

 Novo 10.000m2 skladišče v 
Združenem kraljestvu 

1980 
 Por twest vstopi na angleško 
tržišče 

1984  
 Rojena je blagovna znamka 
Por twest 

1945 
 Prva tovarna začne svojo 
proizvodnjo na Irskem 

2018 
 Pr ime Mover Por twest pridobi 
blagovno znamko Huski 
Explorer 

1988 
 Začetek proizvodnje v 
Združenem kraljestvu 

2019 
 Por twest je razšir il skladišče 
na Poljskem na 14.000m2 - 6 
globalnih skladišč 

2020 
 Nova proizvodnja v Etiopiji 
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 O NAS 

 Z več kot 100-letnimi izkušnjami in dediščino kakovosti, 
vrednosti in storitev je Portwest trdno uveljavljen kot 
vodilni svetovalec pri oblikovanju in izdelavi elegantnih, 
udobnih in kakovostnih delovnih oblačil in OVO, ki 
ustrezajo priznanim mednarodnim standardom. 

 Pri Portwestu pazljivo poslušamo naše stranke in nenehno izboljšujemo 
ponudbo tako, da oblikujemo nove materiale in razvijamo inovativne funkcije 
na naših izdelkih. Naša obsežna in edinstvena zbirka delovnih oblačil, 
zaščitne obutve, delovnih rokavic in osebne varovalne opreme (OVO) ščiti 
ljudi po vsem svetu v različnih industrijskih panogah, kot so naftna in plinska, 
varilna, rudarstvo, kmetijstvo, prevozništvo, kemična industrija, 
gradbeništvo, skladiščenje, proizvodnja in še mnogo drugih. 

Smo specialisti za zaščito pred nevarnostmi, vključno z zaščito pred ognjem, 
električnim oblokom, kemikalijam, taljeno kovino, vročino, mrazom, 
vidnostjo, dežjem in ESD. Z globalno distribucijo iz baz v Združenem 
kraljestvu, na Irskem, Poljskem, ZAE, Avstraliji in ZDA, proizvodnimi obrati v 
Bangladešu, Mjanmaru, Kitajski in sedaj še Etiopiji, ter osebju za podporo 
strankam v mnogih državah. Podjetje je v odličnem položaju nudenja 
izboljšane kakovosti in zmanjšanja stroškov na vseh stopnjah proizvodnje in 
distribucije, ki jih naši kupci pričakujejo. 

Naša velika skupina nagrajenih vrhunskih oblikovalcev izdelkov, 
specializiranih za ognjevarna delovna oblačila, delovna oblačila za visoko 
vidnost, zaščitno obutev, zaščito rok in OVO. Prizadevamo si za razvoj novih 
izdelkov, ki ustrezajo spreminjajočim se potrebam delavcev v vseh panogah 
po vsem svetu. Prodajamo samo prodajnim posrednikom in distributerjem. 
Naš cilj je biti vaš edini vir za varnost, podprt s Portwestovo zaobljubo o 
izdelkih boljše kakovosti, storitvah in vrednosti. 

  6 globalnih 
skladišč  
 6 regionalnih 
prodajnih uradov 

 Proizvodni objekti 
Por twest 
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 V ENI TRGOVINI VSE ZA 
VARNOST 

 Portwest ima rešitev za 
vse kar potrebujete za 
vašo varnost 
 Portwestov katalog vsebuje več kot 1350 inovativnih slogov, ki 
vključujejo; ognjevarna oblačila, visoko vidna oblačila, delovna oblačila, 
rokavice, obutev, OVO, oblačila proti nevarnostim, oblačila za dež in 
oblačila za kuharje. 

 PREDNOST 

�  Vaš enotni vir za varnost - ni potrebe 
po več dobaviteljih 

�  1350+ modelov, več kot 23 kolekcij 
Storitev oblikovanja po meri 

240+ VISOKO VIDNIH MODELOV

120+ OGNJEVARNIH MODELOV

175+ MODELOV ZA ZAŠČITO ROK

140+ MODELOV DELOVNIH 
OBLAČIL

105+  DEŽNIH OBLAČIL 

170+ MODELOV OVO

140 +MODELOV OBUTVE

 Najpomembnejša 
tržna področja :



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 ne tekmuje s 
strankami 

 PRODAJA SAMO 
PREPRODAJALCEM 

 Portwest prodaja samo lokalnim varnostnim in 
industrijskim distributerjem ter nacionalnim trgovcem na 
drobno. Kupci so lahko prepričani, da jim nikoli ne bo 
treba neposredno konkurirati Portwestu na svojem trgu. 

 PREDNOST 

 Portwest zagotavlja: 
�  Podporo prodaji 
�  Podporo trženju 
�  Podporo spletni trgovini 



DX474
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 OBLIKOVANJE IN 
RAZVOJ 

 35 lastnih, nagrajenih 
oblikovalcev in produktnih 
vodij, ki proizvajajo 
vrhunske modele in 
inovacije 
 Povratne informacije kupcev v kombinaciji z raziskavami razvojne ekipe 
Portwest so prvi korak pri oblikovanju novega izdelka Portwest. 
Portwest posluša potrebe svojih strank in razvija materiale s tehnično 
zmogljivostjo, ki je potrebna za izpolnjevanje zahtev industrije in 
izpolnjevanje mednarodnih varnostnih standardov. 

 Nove kolekcije: 

 PREDNOST 

�  Vrhunski dizajni in inovacije 
�  Globinsko poznavanje industrije 
�  Letno dodanih 100 novih izdelkov 
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 Portwest je vedno inovativen, bodisi z novimi izdelki ali 
izboljšanimi storitvami. Zadnji katalog Portwest je 
predstavil 200 inovativnih novih izdelkov. Z najnovejšimi 
modeli v vsaki skupini lahko našim kupcem zagotovimo, 
da jim bo Portwest dal najnovejše trende in tehnologije. 

 Bodite na tekočem z 
najnovejšimi trendi in 
tehnologijami 

 VEDNO 
INOVATIVNI 

�  Inovativne tkanine 
� Nosljiva tehnologija 
� Nagrajeni dizajni 
�  Nove obloge in premazi tkanin 

 PREDNOST 

 PRVI SVOJE VRSTE ZA VARNOST 

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

 VARNOSTNA NAPRAVA 
LONE WORKER 

 GPS LOKATOR V1 



AF53

A726

AF53

A726
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 NAJSODOBNEJŠA 
PROIZVODNJA 

 Portwest nadzoruje vsako 
fazo proizvodnega procesa 
 Portwest neposredno nadzoruje proizvodni proces na vseh stopnjah. 
Tkanine so posebej razvite in vse komponente skrbno in natančno 
preizkušene. Z uporabo visokotehnoloških proizvodnih sistemov Portwest 
zagotavlja konstantno kakovost in impresivne časovne roke. 

�  Zagotovljena kakovost in varnost 
� CSR (družbeno odgovorno podjetništvo)/ 
� Etična proizvodnja 
� Nadzorovana proizvodnja 

 PREDNOST 

 Portwest načrtuje, izdeluje, shranjuje in pošilja 
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 WRAP 
 Portwestovi proizvodni obrati so 
certificirani z zlatim standardom 
WRAP. WRAP je največji svetovni 
neodvisni program za odgovorno 
proizvodnjo v sektorju zašitih 
izdelkov. 

 ETIČNA 
PROIZVODNJA 

 Portwest skrbi za 
dobrobit zaposlenih 
 Pri Portwestu vlagamo v neodvisno spremljanje, da zagotovimo dobro 
prakso. Z izbiro Portwesta, strankam zagotovljamo, da so vsi izdelki 
proizvedeni v tovarni, ki spodbuja varno, zakonito, humano in etično 
proizvodnjo. Vsi proizvodni objekti Portwest se stalno spremljajo, 
preverjajo kakovost in revidirajo kot del naše zavezanosti etičnim in 
odgovornim delovnim praksam. 

�  Lastniki 4 tovarn 
�  2 x Bangladeš 
� 1 x Mjanmar 
� 1 x Etiopija (2020) 
� Več kot 3200 zaposlenih 

 PREDNOST 



2019 -202019 -202019 -20

MEMBER
2019-20 MEMBER

2019-2010

 Portwest strankam 
zagotovlja, da so vsi 
izdelki skladni s 
potrebnimi standardi 
 Potrdilo testne hiše zagotavlja, da je oblačilo ali tkanina 
poslana testni hiši dosegla standard. To ni zagotovilo, da 
proizvodnja na veliko izpolnjuje standard. Portwest-ovi 
strokovnjaki za kakovost preverijo vsako balo tkanine in vsako 
serijo komponent, ki se uporabljajo v naših tehničnih izdelkih. 
Kupci so lahko prepričani, da proizvodi Portwest ustrezajo 
vsakokrat, ko opravijo nakup. 

 NEODVISNO TESTIRANJE 
IN SKLADNOST 

231+  VISOKO VIDNIH 
IZDELKOV 
 CERTIFIK AT CE 

155+  IZDELKOV Z A Z AŠČITO 
ROK 
 CERTIFIK AT CE 

119+  OGNJEVARNIH 
IZDELKOV 
 CERTIFIK AT CE 

144+  IZDELKOV OVO 
 CERTIFIK AT CE 

121+  IZDELKOV OBUT VE  
 CERTIFIK AT CE 

 VELIKO VEČ IZDELKOV 
POTRJENIH PO AMERIŠKIH IN 
AVSTR ALSKIH STANDARDIH 

 Član: 

 PREDNOST 
 872 s CE certificiranih 
izdelkov 



SPECIAL

2

3
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 Portwest vsako leto izdeluje 
izdelke po meri za tisoče strank 
po vsem svetu. 

 NAREJENO PO MERI ZA 
ZADOVOLJITEV VSEH POTREB 

 Ekipa tehničnih oblikovalcev tesno sodeluje s strankami pri oblikovanju 
posameznih izdelkov ali celotnih serij. Sodelujejo z neodvisnimi priglašenimi 
organi, ki omogočajo certificiranje po vseh mednarodnih standardih. 
Portwest ima izbiro različnih storitev in možnosti prilagajanja. 

 PREDNOST 

�  Določen vodja projekta 
�  Hitra dobava 
�  Specialistična ekipa oblikovalcev 
�  Sporazumi o zalogah 

 Možnosti po meri: 

 Personalizirana: 
 Standardne oblike, 
blagovna znamka po meri 

 Spremembe po meri: 
 Standardne oblike, 
spremembe po meri 

 Narejeno po naročilu: 
 Popolnoma prilagojeni 
modeli 

 Custom Special je popolnoma 
prilagojena storitev z uporabo 
prilagojenih tkanin in barv narejenih 
po naročilu. 

 Custom Express je hitra, učinkovita 
storitev z uporabo tkanin in barv iz 
zalog, kar zagotav l ja vodilne 
proizvodne čase v industriji. 
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 Portwest ima več kot 170 
prodajalcev s sedežem v 
več kot 50 državah 
 Portwest ima več kot 170 prodajalcev s sedežem v več kot 50 državah, v 
celoti podprtih z našo tele prodajno ekipo na šestih globalnih lokacijah. 
Stranke lahko zaupajo lokalnim prodajnim ekipam podjetja Portwest, da 
bodo nudili storitev po meri posameznika. 

 STROKOVNA GLOBALNA 
PRODAJNA EKIPA 

 Portwestove vodje prodaje 
zagotavljajo: 

�  Usposabljanje za 
tehnične izdelke in 
svetovanje 

�  Predstavitve novih 
izdelkov 

�  Tehnična podpora 
končnim uporabnikom 

�  Podpora pri trgovanju 

�  Lokalno in mednarodno 
poznavanje trga 

 PREDNOST 

 170 
prodajalcev 
v več kot 50 
državah 



24/7/365
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 SPLETNI PORTAL ZA 
KUPCE 

 Hitra in zanesljiva storitev 
- kadarkoli, kjerkoli 
 Portwestovo spletno mesto B2B zaščiteno z geslom 
omogoča strankam, da preverijo zaloge, oddajo naročilo, 
spremljajo svoj račun in prejmejo potrditve naročil v nekaj 
minutah. 

�  Preverite zalogo s trenutnim 
realnim popisom 

�  Hitrejše naročanje - zaobidete 
prodajni urad 

�  Upravljajte svoj račun na spletu 

�  Prenesite material za trženje 

 PREDNOST 
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 Portwest je zavezan, da 
da kupcem kar želijo, ko 
to želijo, kjer to želijo 
 Portwest ima šest polno založenih skladišč po vsem svetu v 
Angliji, Irski, na Poljskem, v ZDA, Avstraliji in Združenih 
Arabskih Emiratih. 

 SKLADIŠČENJE 
PO CELEM SVETU 

�  96% zajamčena dobava 
�  Odprema isti dan 
�  6 polno založenih skladišč po 

vsem svetu 

 PREDNOST 

 NOVO SKLADIŠČE 
NA POLJSKEM 
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 Iz Portwestovega 
skladišča naravnost do 
končnih uporabnikov 
 Kupci lahko prihranijo čas in denar tako, da naročila direktno 
pošljejo iz našega skladišča svojim kupcem z uporabo njihovega 
pakirnega lista brez dodatnih stroškov. Ta storitev prihrani kupcem 
prevozne stroške, skladiščenje in administrativne stroške. Kupci 
enostavno oddajo svoja naročila na spletnem mestu 
www.portwest.com. 

 DROP DOSTAVA 

�  Prihranite stroške dostave, 
skladišča in administracije 

�  Hitra dostava končnim strankam 
�  Pakirni list stranke 
�  Brez dodatnih stroškov 

 SKLADIŠČE ZA KUPCE 

PORT WEST

 KONČNI 
UPORABNIK 

 NAVADNA DOSTAVA 

 �  Hitro 
 �  Enostavno 
 �  Zmanjšanje 

stroškov 

 DROP DOSTAVA 

PORT WEST

 KONČNI UPORABNIK 

 PREDNOST 
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 INDUSTRIJSKI KATALOG Z VEČ KOT 
680 STRANMI 

 Portwest ima v industriji 
vodilni katalog s 680+ 
stranmi, ki vsebuje 1364+ 
izdelkov v 23 kolekcijah 
 Katalog Portwest je na voljo v 28 jezikih in je dragocena pomoč 
pri prodaji tako prodajalcem kot kupcem. 

 Storitev pretiska katalogov 
 Portwest ponuja storitev pretiska, ki strankam omogoča 
zamenjavo naslovnice kataloga z njihovo personalizirano 
naslovnico podjetja. 

 Možnosti pretiska: 
•  Naslovnice katalogov z Portwestovo blagovno znamko 
•  Predpripravljene predloge, primerne za uporabo s kupčevim 

lastnim logotipom in oznako 
•  Možnost splošne naslovnice/ ne z blagovno znamko 
•  Poslovni partnerji lahko za naslovnico oddate vašo lastno 

umetniško delo 

�  Personalizirana naslovnica 
kataloga 

�  Več kot 50% stroškov 
subvencionira Portwest 

�  Strokovni katalog preveden v 
različne jezike 

�  Popolnoma brez težav - 
dostavljeno direktno do strank 

 PREDNOST 



TX33
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 TRAJNOSTNI IN OKOLJSKI 
NAČRT 

 Portwest aktivno prispeva k 
čistejšemu okolju 
 Portwest sprejema svojo zavezanost in odgovornost do okolja zelo 
resno. Pri Portwestu imamo vedno razvijajoč se načrt, ki bo 
zagotavljal stalne izboljšave in učinkovitost, ki bodo pomagale 
zmanjšati odtis ogljika in vpliv na okolje. Portwest zagovarja 
trajnostno politiko zmanjševanja, ponovne uporabe in recikliranja. 

 RECIKLIRAN POLIESTER 
 Kjer je to mogoče, uporablja Portwest 
reciklirani poliester v številnih oblačilih. 
Reciklirani poliester je narejen s taljenjem PET 
steklenic in predenjem v vlakna. Ta postopek 
zahteva 35% manj energije. Portwest naredi 
vse to brez ogrožanja kakovosti tkanin. 

 Uporaba recikliranega poliestra zagotavlja: 
•  zmanjšano odvisnost od nafte kot surovine 
•  zmanjšano onesnaženje zraka, vode in tal 
•  zmanjšano količino odpadkov in odlagališč 

 OKOLJE 
•  Naš cilj za nevtralizacĳ o ogljika je razširitev upravljanih 

gozdnih površin na Portwestovem 300 ha velikem zemljišču. 

•  Certifi kat ISO14001 v skladišču Združenega kraljestva 

•  Vsakoletno sodelujemo pri WWF Uri Zemlje 

•  V celoti skladno z Direktivo o odpadni električni in 
elektronski opremi ter baterĳ ah 2013 

 RECIKLIRANJE 
•  80% vseh škatel in druge embalaže je možno reciklirati 

•  Portwest katalogi so natisnjeni na papirju s certifi katom FSC 
iz gozdov s trajnostnim upravljanjem. 

 PROIZVODNJA & TRANSPORT 
•  Tovarne Portwesta imajo certifi kat WRAP - (Etično odgovorna 

proizvodnja po vsem svetu) 

•  Prevoz blaga po morju je najprimernejši način prevoza 

 IZDELKI 
•  Portwest-ove kolekcĳ e vključujejo številna oblačila iz 

recikliranega poliestra 

•  Prizadevanje za večjo uporabo ekološkega bombaža 

•  Tkanine in materiali izvirajo od partnerjev, ki so skladni 
z uredbo REACH (kratica za registracĳ o, evalvacĳ o, 
avtorizacĳ o in omejevanje kemikalĳ ) 

 PREDNOST 

 PONAVADI JE ZA 
IZDELAVO ENE 

JAKNE 
POTREBNIH 

20 PET 
STEKLENIC 
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 NAGRAJENO 
PODJETJE 

 NAGRADA IZVOZNIK LETA IN SKUPNI 
DOBITNIK NAGRADE IZVOZNIK LETA 
2018 - NAGRADE ZA IZVOZNO 
INDUSTRIJO 

 NAGRADA ZA POSLOVNO IN 
FINANČNO ELEVACIJO NA IRSKEM 
2018 

 NAJBOL JŠIH 1000 PODJETIJ, KI SO 
SPODBUDIL A EVROPSKO LONDONSKO 
BORZO 2018 

 EY- MEDNARODNI PODJETNIK LETA 
TER SPLOŠNI ZMAGOVALEC 2017 
 PREPOZNAVA DIREKTORJEV PORT WEST-A KOT 
PODJETNIKI Z VISOKO RASTJO 

 DELOITTE NAJBOL JE UPRAVL JANO 
PODJETJE - 2016, 2017, 2018 & 2019 
 PORT WEST PREPOZNAN ZA DELOVANJE NA NA JVIŠJI 
RAVNI POSLOVANJA 

 NAGRADE ZA PROFESIONALNA OBL AČIL A 
2017 
•  VISOKO PREPOZNAVNA NAGRADA ZA RAZVOJ 

NA JBOL JŠE TK ANINE IN VL AKEN 2017 
•  NAGRADA ZA NA JBOL JŠI K ATALOG 
•  VISOK A PREPOZNAVNOST 2017 

 NAGRADE BSIF ZA VARNOST 
•  NAGRADA ZA POMOČ STRANK AM POHVAL JENI 2017 
• INOVACIJE IZDELKOV ZMAGOVALEC 2016 
• POMOČ STRANK AM ZMAGOVALEC 2016 

 OZNAK A IBEC KEEPWELL  2019
 PRIZNANI PORT WESTOV PROGRAM ZA PRIJAZNA 
DELOVNA MESTA 
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KONTAKTI PO 
CELEM SVETU

FRANCOSKA PRODAJNA EKIPA
Tel:  +33 967 39 82 88
Email: info@portwest.fr

NEMŠKA PRODAJNA EKIPA
Tel:  +49 211 240 9049
Email: info@portwest.de

GRŠKA PRODAJNA EKIPA
Tel:  +30 2111 989 342
Email: info@portwest.gr

ŠPANSKA PRODAJNA EKIPA
Tel:  +34 911 988 430
email: pedidos@portwest.es

PORTUGALSKA PRODAJNA EKIPA
Tel:  +351 308 813 627
Email: encomendas@portwest.pt

Za vse druge države se obrnite na:
Tel:  +44 (0) 1709 894 575   
Email: info@portwest.com

GLAVNA PISARNA 
IRSKA ZASTOPNIŠTVO & 
SKLADIŠČE:
Portwest UC
Westport Business & 
Technology Park
Castlebar Road
Westport
Co. Mayo
F28 FY88, Ireland

VELIKA BRITANIJA 
ZASTOPNIŠTVO & SKLADIŠČE:
Portwest Clothing Ltd
Fields End Business Park
Thurnscoe
South Yorkshire
S63 0JF, England

POLJSKA ZASTOPNIŠTVO & 
SKLADIŠČE:
Portwest Polska Sp. Z o.o. 
Alliance Silesia Logistics 
Center 
Hala nr 7
ul. Wiejska 49,
41-250 Czeladź
Poland

BLIŽNJI VZHOD ZASTOPNIŠTVO 
& SKLADIŠČE: 
Portwest Middle East FZE
T5- 113 & 114
Sharjah Airport International 
Free Zone
P.O.Box 122014
Sharjah
United Arab Emirates

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

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

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

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

AVSTRALIJA & NOVA 
ZELANDIJA ZASTOPNIŠTVO & 
SKLADIŠČE:
Portwest Pacific Pty Ltd.
48-54 Burns Road
Altona
VIC 3018
Australia

ZDA-ZASTOPNIŠTVO & 
SKLADIŠČE:
Portwest LLC
1272 Omega Parkway 
Shepherdsville 
Kentucky
40165
USA

Brezplačni telefon:  
+1 844 992 0111
Tel: +1 502 921 0111
Fax: +1 502 921 0555
Email: info@portwest.us

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



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

 

 6 GLOBALNIH SKLADIŠČ 
•  VB  •  IRSKA  •  POLJSKA  •  ZDA 

•  AUSTRALIJA  •  ZAE 

 NAJHITREJE RASTOČA 
PROIZVODNJA DELOVNIH 

OBLAČIL NA SVETU 

  6 globalnih 
skladišč  
 6 regionalnih 
prodajnih uradov 

 Proizvodni objekti 
Por twest 
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