
ПЕРЕВАГИ 

 МАЙБУТНЄ 
РОБОЧОГО 
ОДЯГУ ТУТ 

 PORTWEST 



 Від невеликого торговця 
тканинами до глобального 
виробника 
 Charles Hughes, син дрібного фермера з атлантичного 
узбережжя, мав твердий намір створити найкращі спецодяг 
та взуття, коли заснував свою справу в 1904 році. Більш ніж 
100 років по тому, його основні принципи виняткового 
дизайну, якості, вартості та сервісу, як і раніше 
застосовуються сьогодні. 

 У родинній власності 
 Portwest є сімейною справою, якою продовжує керувати 3-е 
і 4-е покоління родини Hughes. 

 П О Н А Д  1 0 0  Р О К І В  Д О С В І Д У  В 
К О Ж Н О М У  С Т І Б К У 

1904 
 Charles Hughes відкриває 
свій перший магазин 
взу т тя та тканин в 
Ірланді ї 

2018 
 2 нових заводи починають 
виробництво в Бангладеш і 
М’янмі 

2017 
 Por twest виходить на 
авс тралійський ринок після 
придбання Prime Mover Ltd 

2014 
 В ОАЕ і США відкрито нові 
ск лади готової продукці ї 

2012 
 Відкрит тя першого заводу 
Por twest в Бангладеш 

2007 
 У Польщі відкривається 
перший європейський ск лад 

2003  Продажі виходять 
на європейський ринок .

 Новий ск лад в 
Великобритані ї площею 
10000 кв.м. 

1980 
 Por twest виходить на ринок 
Великобритані ї 

1984  
 Бренд Por twest 
зареєс трований як 
товарний знак 

1945 
 Перша фабрика починає 
виробництво в Ірланді ї 

2018 
 Por twest к упує бренд Huski 
Explorer 

1988 
 Почати виробництво у 
Великобритані ї 

2019  Por twest розширює 
площу польського ск ладу до 
понад 14000 кв.м. - 6 
глобальних ск ладів 

2020 
 Новий завод в Ефіопі ї 
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 ПРО НАС 

 Завдяки більш ніж 100-річному досвіду і спадщини в області 
якості, вартості та сервісу, Portwest міцно утвердився, як 
світовий лідер в області дизайну і виробництва стильного, 
зручного, високоякісного робочого одягу і ЗІЗ, які відповідають 
визнаним міжнародним стандартам. 

 Portwest уважно прислухається до наших клієнтів і постійно удосконалює 
асортимент, розробляючи і використовуючи нові матеріали, а також розвиваючи 
функціонал нашої продукції. Наша велика і унікальна колекція робочого одягу, 
захисного взуття, робочих рукавичок і ЗІЗ захищає людей у всьому світі в різних 
галузях промисловості, таких як нафтогазова, зварювальна, гірничодобувна, 
сільськогосподарська, транспортна, хімічна, будівництво, складування, 
виробництво, і багато іншого. 

Portwest є експертом із захисту від небезпечних факторів, включаючи полум’я, 
електричну дугу, хімічні речовини, розплавлений метал, тепло, холод, низьку 
видимість, дощ і електростатичний розряд. Portwest пропонує міжнародні 
поставки зі складів в Великобританії, Ірландії, Польщі, ОАЕ, Австралії і США, 
виробничі потужності в Бангладеш, М’янмі, Китаї і тепер в Ефіопії, а також службу 
підтримки клієнтів у багатьох країнах. Компанія має унікальні можливості для 
поліпшення якості і скорочення витрат на кожній стадії виробництва і дистрибуції, 
на які розраховують наші клієнти. У Portwest велика команда розробників 
продукції, фахівців, які мають нагороди,  в області вогнестійкого робочого одягу, 
одягу високої видимості, захисного взуття, засобів захисту рук і ЗІЗ. Компанія 
прагне розробляти нові продукти для задоволення мінливих потреб працівників 
у всіх галузях по всьому світу. 

Portwest здійснює продажу тільки торговим посередникам і дистриб’юторам. 
Наша мета - стати вашим єдиним постачальником спецодягу, захисного взуття та 
ЗІЗ, і забезпечити “Гарантію Продукту Portwest” з кращими якістю, 
обслуговуванням і вартістю. 

  6 глобальних 
ск ладів  
 6 рег іональних 
офісів продажів 

 Виробничі 
пот у жнос ті 
Por twest 
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 УНІВЕРСАЛЬНИЙ МАГАЗИН З 
МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ 

 У Portwest є рішення 
для всіх потреб в 
безпеці 
 Каталог Portwest має понад 1350 інноваційних моделей, а саме: 
вогнестійкий одяг, одяг високої видимості, робочий одяг, 
рукавички, захисне взуття, ЗІЗ, захисний одяг, непромокальний 
одяг і одяг для кухарів. 

 ПЕРЕВАГИ 

�  Єдине джерело засобів безпеки - 
немає необхідності в декількох 
постачальників 

�  Понад 1350 моделей Понад 23 
Асортимена Послуга індивідуального 
дизайну 

240+  СВІТЛОВІДБИВАЛЬНІ 
МОДЕЛІ 

120+  ВОГНЕСТІЙКІ МОДЕЛІ 

175+  МОДЕЛІ ЗАСОБІВ 
ЗАХИСТУ РУК 

140+  РОБОЧИЙ ОДЯГ  
 ВИРОБИ 

105+  НЕПРОМОКАЮЧИЙ ОДЯГ   ВИРОБИ 

170+  ЗІЗ   ВИРОБИ 

140+  ВЗУТТЯ   ВИРОБИ 

 Провідний на ринку 
асортимент :



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 не конкурує з 
клієнтами 

 ТІЛЬКИ ПРОДАЖІ 
ДИЛЕРАМ 

 Portwest здійснює продажу тільки місцевим 
промисловим дистриб’юторам, які займаються 
безпекою, і національним роздрібним продавцям. 
Клієнти можуть бути впевнені, що їм ніколи не 
доведеться прямо конкурувати з Portwest на своєму 
власному ринку. 

 ПЕРЕВАГИ 

 Portwest забезпечує: 
�  Підтримка продажів 
�  Маркетингова підтримка 
�  Підтримка торгівлі через Інтернет 



DX474
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 ДИЗАЙН І 
РОЗРОБКА 

 35 удостоєних нагород штатних 
дизайнерів і конструкторів, які 
забезпечують передові 
розробки дизайну і інновації 
 Отримання відгуків від клієнтів і об’єднання їх з дослідженнями 
команди розробників Portwest - це перший крок у створенні 
нового продукту Portwest. Portwest прислухається до потреб своїх 
клієнтів і розробляє матеріали з технічними характеристиками, 
необхідними для задоволення галузевих вимог і відповідності 
міжнародним стандартам безпеки. 

 Нові колекції: 

 ПЕРЕВАГИ 

�  Новітні дизайни та інновації 
�  Глибоке знання галузі 
�  100 нових продуктів випускається 

щорічно 
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 Як при запуску нових продуктів, так і при поліпшенні якості 
обслуговування, Portwest завжди впроваджує нововведення. 
В останньому каталозі Portwest представлено понад 200 
нових інноваційних продуктів. Завдяки ультрасучасному 
дизайну в кожному асортименту, наші клієнти можуть бути 
впевнені, що Portwest надасть їм нові тенденції та технології. 

 Ми в курсі останніх 
тенденцій і 
технологій 

 ЗАВЖДИ 
ІННОВАЦІЙНИЙ 

�  Інноваційні тканини Технології 
придатні для предметів одягу  
Відзначений нагородами дизайн 

�  Нові види обробки і покриття 
тканин 

 ПЕРЕВАГИ 

 ПЕРШИЙ У СВОЄМУ РОДІ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 
БЕЗПЕКИ 

 Р А Ц І О Н А Л Ь Н И Й  Р О Б О Ч И Й  О Д Я Г  ™ 

 ЗАХИСНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ 
ПРАЦЮЮЧИХ ПООДИНЦІ 

 GPS-ЛОКАТОР V1 



AF53

A726

AF53

A726
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 УЛЬТРА-СУЧАСНЕ 
ВИРОБНИЦТВО 

 Portwest контролює 
кожен етап процесу 
виробництва 
 У Portwest безпосередньо контролюють виробничий процес на всіх 
етапах. Тканини розробляються ексклюзивно, і всі компоненти 
уважно відбираються і ретельно перевіряються. Використовуючи 
високотехнологічні виробничі системи, Portwest забезпечує 
постійну якість і вражаючі терміни виконання замовлення. 

�  Гарантована якість CSR/Етичного 
виробництва Вертикального виробництва 

 ПЕРЕВАГИ 

 Portwest розробляє, виробляє, зберігає і доставляє продукцію 
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 WRAP 
 Виробничі пот ужності Por twest 
с е р т и ф і ко в а н і  в і д п о в і д н о  д о 
стандарту WRAP Gold Standard. 
WRAP - найбільша в світі, незалежна 
виробнича програма нормативної 
відповідності для відповідального 
виробництва у швейній галузі. 

 ЕТИЧНА 
ПРОДУКЦІЯ 

 Portwest піклується 
про персонал 
 Portwest інвестує в незалежний моніторинг, щоб гарантувати 
передову практику. Вибираючи роботу з Portwest, клієнти 
отримують гарантію того, що вся продукція виробляється на 
фабриці з дотриманням безпечного, законного, гуманного та 
етичного виробництва. Всі виробничі потужності Portwest 
постійно контролюються, а якість випробовується і перевіряється 
в рамках нашої прихильності етичній та відповідальній трудовій 
практиці. 

�  4 заводи, що знаходяться в повній 
власності 

�  2 фабрики в Бангладеш, 
� 1 в М’янмі і 
� 1 в Ефіопії (2020р) 
� Персонал - понад 3200 працівників 

 ПЕРЕВАГИ 



2019 -202019 -202019 -20

MEMBER
2019-20 MEMBER

2019-2010

 Portwest може запевнити 
клієнтів, що всі продукти 
відповідають їх 
стандартам безпеки 
 Сертифікат з випробувального центру гарантує, що одяг 
або тканина, які відправлені в випробувальний центр, 
відповідають стандарту. Фахівці за якістю Portwest 
перевіряють кожен рулон тканини і кожну партію 
компонентів, що використовуються в наших технічних 
продуктах. Клієнти можуть бути впевнені, що продукти 
Portwest завжди відповідають стандартам. Клієнти 
можуть бути впевнені, що продукція Portwest відповідає 
вимогам при кожній покупці. 

 НЕЗАЛЕЖНІ ВИПРОБУВАННЯ І 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДНІСТЬ 

231+  СВІТЛОВІДБИВА ЛЬНІ 
ПРОДУКТИ 
 CE СЕРТИФІКОВАНИЙ 

155+  ЗАСОБИ ЗА ХИСТ У РУК 
 CE СЕРТИФІКОВАНИЙ 

119+  ВОГНЕСТІЙКІ 
ПРОДУКТИ 
 CE СЕРТИФІКОВАНИЙ 

144+  ПРОДУКЦІЯ ЗІЗ 
 CE СЕРТИФІКОВАНИЙ 

121+  ВЗУ Т ТЯ  
 CE СЕРТИФІКОВАНИЙ 

 БАГАТО ІНШОЇ ПРОДУКЦІЇ, 
ЯК А СЕРТИФІКОВАНА ЗА 
СТАНД АРТАМИ США І 
АВСТРА ЛІЇ 

 Є членом: 

 ПЕРЕВАГИ 
 872 продукту, відповідні CE 



SPECIAL
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3
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 Portwest створює продукти на 
замовлення для тисяч клієнтів 
по всьому світу щороку. 

 ВИГОТОВЛЕННЯ НА 
ЗАМОВЛЕННЯ ДЛЯ 
ЗАДОВОЛЕННЯ ВСІХ ПОТРЕБ 

 Команда технічного проектування працює в тісній співпраці з клієнтами для 
розробки окремих продуктів або повного асортименту. Вони співпрацюють з 
незалежними уповноваженими органами, що дозволяє провести сертифікацію 
за всіма міжнародними стандартами. Portwest пропонує різні варіанти 
обслуговування і варіанти індивідуального замовлення на вибір. 

 ПЕРЕВАГИ 

�  Спеціально виділений менеджер проекту 
�  Швидка доставка 
�  Команда фахівців з дизайну 
�  Угоди про створення запасу 

 Варіанти виготовлення на 
замовлення: 

 Індивідуалізований: 
 Стандартні дизайни, 
індивідуальні зміни 

 Зміни замовника: 
 Стандартні дизайни, 
індивідуальні зміни 

 Виготовлення на 
замовлення: 
 Повністю індивідуальні 
дизайни 

 Custom Special - це обслуговування 
пов ніс т ю на з амов ленн я, з 
використанням тканин і забарвлень, 
виготовлених за індивідуальним 
замовленням. 

 Custom Express - це швидке і 
ефек тивне обс луговування з 
використанням наявних тканин і 
забарвлень, що гарантує кращі в 
г а л у з і  т е р м і н и в и ко н а н н я 
замовлення. 
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 У Portwest працює понад 
170 продавців з більш ніж 
50 країн 
 У Portwest працюють понад 170 менеджерів з продажу з більш ніж 
50 країн, які повністю підтримуються командою продажів по 
телефону в шести місцях в світі. Клієнти можуть бути впевнені в 
тому, що спеціалізовані місцеві відділи продажів Portwest нададуть 
індивідуалізоване приватне обслуговування. 

 ПРОФЕСІЙНА КОМАНДА З 
МІЖНАРОДНОГО ЗБУТУ 

 Менеджери з продажу 
Portwest забезпечують: 

�  Технічне навчання і 
консультації стосовно 
продукту 

�  Демонстрації нового 
продукту 

�  Технічна підтримка 
для кінцевих 
користувачів 

�  Підтримка 
мерчендайзингу 

�  Знання місцевого та 
міжнародного ринку 

 ПЕРЕВАГИ 

 170 
продавців з 
більш ніж 50 
країн 



24/7/365
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 КЛІЄНТСЬКИЙ ВЕБ-
ПОРТАЛ 

 Швидке, надійне 
обслуговування - в будь-який 
час і в будь-якому місці 
 Захищений паролем портал B2B Portwest дозволяє клієнтам 
перевіряти залишки, розміщувати замовлення, стежити за своїм 
реєстраційним записом, і отримувати підтвердження замовлення 
протягом декількох хвилин. 

�  Перевірте запас на складі в системі 
обліку в режимі реального часу 

�  Прискорене замовлення - оминаючи 
регіональне представництво 

�  Керувати своїм обліковим записом 
онлайн 

�  Завантажити маркетингові матеріали 

 ПЕРЕВАГИ 
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 Portwest прагне 
надати клієнтам те, що 
вони хочуть, тоді, коли 
вони цього хочуть, і 
там, де вони хочуть 
 У Portwest шість повних глобальних складів у 
Великобританії, Ірландії, Польщі, США, Австралії і ОАЕ. 

 СКЛАДСЬКІ ТЕРМІНАЛИ 
ПО ВСЬОМУ СВІТУ 

�  Ступінь поповнення запасів 96% 
�  Відправлення день в день 
�  6 повних складів по всьому світу 

 ПЕРЕВАГИ 

 НОВИЙ СКЛАД У 
ПОЛЬЩІ 
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 Від складу Portwest 
безпосередньо до 
кінцевого споживача 
 Клієнти можуть заощадити час і витрати, відправляючи 
замовлення безпосередньо своїм клієнтам зі складу Portwest, 
використовуючи свою пакувальну відомість, без будь-яких 
додаткових витрат. Ця послуга економить витрати клієнтів на 
доставку, складування і адміністрування. Клієнти можуть 
просто розмістити замовлення на пряму поставку через сайт 
www.portwest.com. 

 ДРОПШИППІНГ 

�  Економить витрати на доставку, 
зберігання та адміністрування 

�  Більш швидка доставка кінцевому 
споживачу 

�  Пакувальна відомість клієнта 
�  Ніяких додаткових витрат 

 СК ЛА Д К ЛІЄНТА 

PORT WEST

 КІНЦЕВИЙ 
СПОЖИВАЧ 

 ЗВИЧАЙНА ПОСТАВКА 

 �  Швидко 
 �  Просто 

 �  Економія 
витрат 

 ДРОПШИППІНГ 

PORT WEST

 КІНЦЕВИЙ СПОЖИВАЧ 

 ПЕРЕВАГИ 
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 680+ СТОРІНОК ПРОМИСЛОВОГО 
КАТАЛОГУ 

 У Portwest лідируючий в галузі 
каталог з більш ніж 680 
сторінками, в якому 
представлено понад 1350 
продуктів в 23 асортиментах. 
 Каталог Portwest, доступний на 28 мовах, є цінним 
помічником як для клієнтів, так і для покупців. 

 Послуга надпечатки в каталозі 
 Portwest пропонує послугу надпечатки, яка дозволяє 
клієнтам замінити обкладинку каталогу Portwest  на їх 
власну персоналізовану обкладинку компанії. 

 Варіанти надпечатки: 
•  Обкладинки брендового каталогу Portwest 
•  Попередньо розроблені шаблони, які підходять для 

використання з власним логотипом і слоганом клієнтів 
•  Загальні/не брендові варіанти обкладинки 
•  Клієнти можуть надати свій власний зроблений на 

замовлення оригінал-макет обкладинки 

�  Персоналізована обкладинка каталогу 

�  Більше 50% вартості оплачує Portwest 

�  Професійний каталог переведений на 
місцеві мови 

�  Повна відсутність проблем - доставка 
безпосередньо клієнтам 

 ПЕРЕВАГИ 
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 РАЦІОНАЛЬНИЙ ТА 
ЕКОЛОГІЧНИЙ ПЛАН 

 Portwest робить активний 
внесок в чистоту 
навколишнього середовища 
 Portwest дуже серйозно ставиться до своїх зобов’язань і 
відповідальності за навколишнє середовище. У Portwest 
постійно вдосконалюється план, який забезпечить постійні 
поліпшення і ефективність, що допомагають знизити викиди 
вуглекислого газу і вплив на навколишнє середовище. Portwest 
виступає за стійку політику скорочення, повторного 
використання та переробки. 

 ВТОРИННО ПЕРЕРОБЛЕНИЙ ПОЛІЕСТЕР 

 За можливістю, Portwest використовує вторинно 

перероблений поліестер в багатьох предметах 

одягу. Вторинно перероблений поліестер 

отримують шляхом плавлення пляшок з ПЕТ і 

створення з них волокна. Цей технологічний 

процес використовує на 35% менше енергії. 

Portwest робить це без збитку для якості тканини. 

 Використання вторинно переробленого 

поліестеру забезпечує: 

•  Зниження залежності від нафти як сировини 

•  Зниження забруднення повітря, води і грунту 

•  Зменшення кількості відходів та сміттєзвалищ 

 ДОВКІЛЛЯ 
•  Розширення контрольованих лісових масивів на території 

паркової зони Portwest площею 300 га з метою нейтралізації 
викидів вуглекислого газу 

•  Сертифікація відповідно до ISO 14001 на складі в 
Великобританії 

•  Щорічна участь у Годині Землі WWF 

•  Повна відповідність вимогам Директиви про утилізацію 
електричного та електронного обладнання (WEEE) і батарей 
від 2013 року 

 ПЕРЕРОБКА ДЛЯ ВТОРИННОГО 
ВИКОРИСТАННЯ 
•  80% всіх пакувальних коробок і упаковки придатні для 

повторного використання 

•  Каталоги Portwest надруковані на сертифікованому FSC 
папері, отриманого з лісоматеріалів з районів стійкого 
лісовпорядкування. 

 ВИРОБНИЦТВО І ТРАНСПОРТ 
•  Заводи Portwest сертифіковані за WRAP - (Всесвітнє 

акредитоване відповідальне виробництво) 

•  Морські перевезення вантажів - переважний вид транспорту 

 ПРОДУКТИ 
•  Асортимент Portwest включає в себе багато предметів одягу з 

переробленого поліестеру. 

•  Робота в напрямку збільшення використання органічної 
бавовни 

•  Тканини та матеріали отримані від партнерів, які відповідають 
регламенту REACH 

 ПЕРЕВАГИ 

 ЯК ПРАВИЛО, 
ПОТРІБНО 

20 
ПЛЯШОК З ПЕТ, 
ЩОБ ЗРОБИТИ 
ОДНУ КУРТКУ 
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 КОМПАНІЯ, ВІДЗНАЧЕНА 
НАГОРОДАМИ 

 ПРЕМІЯ EXPORTER OF THE YEAR І 
АБСОЛЮТНИЙ ПЕРЕМОЖЕЦЬ ПРЕМІЇ 
EXPORTER OF THE YEAR 2018 РОКУ 
- EXPORT INDUSTRY AWARDS 

 ПРЕМІЯ IRISH BUSINESS AND 
FINANCE ELEVATION В 2018 РОЦІ 

 ВХОДИТЬ В BEST 1000 COMPANIES 
TO INSPIRE ЗА ВЕРСІЄЮ EUROPE 
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP В 
2018 РОЦІ 

 ПІДПРИЄМЕЦЬ РОКУ (EY), 
МІЖНАРОДНИЙ І АБСОЛЮТНИЙ 
ПЕРЕМОЖЕЦЬ 2017 РОКУ 
 ВИЗНАННЯ КЕРІВНИЦТВА PORT WEST ШВИДКО 
ЗРОСТАЮЧИМИ ПІДПРИЄМЦ ЯМИ 

 ПРЕМІЯ DELOITTE BEST MANAGED COMPANY 
- У 2016, 2017, 2018 ТА 2019 РОК А Х 
 ВИЗНАННЯ PORT WEST ЗА ДІ Ї НА НАЙВИЩИХ РІВНЯХ 
БІЗНЕСУ 

 ПРЕМІЯ THE PROFESSIONAL CLOTHING 
AWARDS - В 2017 РОЦІ 
•  НОМІНАЦІЯ BEST FABRIC AND FIBRE INNOVATION 

AWARD - ВИСОК А ОЦІНК А, В 2017 РОЦІ 
•  НАГОРОД А ЗА КРАЩИЙ К АТА ЛОГ 
•  ВИСОК А ОЦІНК А В 2017 РОЦІ 

 ПРЕМІЯ BSIF SAFETY AWARDS 
•  ПРЕМІЯ CUSTOMER SERVICE AWARD, НОМІНАЦІЯ В 

2017 
• РОЦІІННОВАЦІЯ ПРОДУКТ У, ПЕРЕМОЖЕЦЬ В 2016
•  РОЦІОБСЛУГОВУВАННЯ К ЛІЄНТІВ, ПЕРЕМОЖЕЦЬ В 

2016 РОЦІ 

 АКРЕДИТАЦІЯ IBEC KEEPWELL MARK  2019
 ВИЗНАНО ПРОГРАМУ ДОБРОБУ Т У ПРАЦІВНИКІВ 
PORT WEST 
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МІЖНАРОДНІ 
КОНТАКТНІ ДАНІ

КОМАНДА ПРОДАЖІВ У ФРАНЦІЇ
Телефон:  +33 967 39 82 88
Email: info@portwest.fr

КОМАНДА ПРОДАЖІВ В НІМЕЧЧИНІ
Телефон:  +49 211 240 9049
Email: info@portwest.de

КОМАНДА ПРОДАЖІВ У ГРЕЦІЇ
Телефон:  +30 2111 989 342
Email: info@portwest.gr

КОМАНДА ПРОДАЖІВ В ІСПАНІЇ
Телефон:  +34 911 988 430
email: pedidos@portwest.es

КОМАНДА ПРОДАЖІВ В ПОРТУГАЛІЇ
Телефон:  +351 308 813 627
Email: encomendas@portwest.pt

ДЛЯ ВСІХ ІНШИХ КРАЇН ЗВЕРТАЙТЕСЯ:
Телефон:  +44 (0) 1709 894 575  
Email: info@portwest.com

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ, 
РЕГІОНАЛЬНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО І 
СКЛАД В ІРЛАНДІЇ:
Portwest UC
Westport Business & 
Technology Park
Castlebar Road
Westport
Co. Mayo
F28 FY88, Ireland

РЕГІОНАЛЬНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО І 
СКЛАД У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ:
Portwest Clothing Ltd
Fields End Business Park
Thurnscoe
South Yorkshire
S63 0JF, England

РЕГІОНАЛЬНЕ 
ПРЕДСТАВНИЦТВО І СКЛАД В 
ПОЛЬЩІ:
Portwest Polska Sp. Z o.o. 
Alliance Silesia Logistics 
Center 
Hala nr 7
ul. Wiejska 49,
41-250 Czeladź
Poland

БЛИЗЬКОСХІДНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ 
ПРЕДСТАВНИЦТВО І СКЛАД: 
Portwest Middle East FZE
T5- 113 & 114
Sharjah Airport International 
Free Zone
P.O.Box 122014
Sharjah
United Arab Emirates

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

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

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

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

РЕГІОНАЛЬНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО 
І СКЛАД В АВСТРАЛІЇ І НОВІЙ 
ЗЕЛАНДІЇ:
Portwest Pacific Pty Ltd.
48-54 Burns Road
Altona
VIC 3018
Australia

РЕГІОНАЛЬНЕ 
ПРЕДСТАВНИЦТВО І СКЛАД 
В США:
Portwest LLC
1272 Omega Parkway 
Shepherdsville
Kentucky
40165
USA

Безмитний +1 844 992 0111
Телефон: +1 502 921 0111
Факс: +1 502 921 0555
Email: info@portwest.us

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



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

 

 6 МІЖНАРОДНИХ СКЛАДІВ 
•  UK  •  IRELAND  •  POLAND  •  USA 

•  АВСТРАЛІЯ  •  ОАЕ 

 КОМПАНІЯ З ВИРОБНИЦТВА 
ОДЯГУ, ЩО НАЙБІЛЬШ ШВИДКО 

РОЗВИВАЄТЬСЯ В СВІТІ 

  6 глобальних 
ск ладів  
 6 рег іональних 
офісів продажів 

 Виробничі 
пот у жнос ті 
Por twest 
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