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Softshell to tkanina, która składa się z trzech warstw: 
zewnętrznego poliestru, membrany oraz wewnętrznego, 

polaru (który zapewnia użytkownikowi komfort i ciepło). 
Dzięki swej budowie materiał jest całkowicie 
wiatroodporny, a jednocześnie oddychający. 

Posiada membranę, nie chłonie wody, brudu ani zanieczyszczeń. 
Ubrania uszyte z softshellu świetnie sprawdzą się w okresie 

wiosennym i jesiennym, a przy odpowiednim dociepleniu 
również w zimie. Materiał idealnie nada się 

na kurtki, spodnie, odzież sportową/trekkingową. 
Można stworzyć z niego również oryginalne torby czy plecaki.

SOFTSHELLE DOSTĘPNE W DRESÓWKA.PL

 

- jednokolorowy
- dwukolorowy

TKANINY TYPU 

SOFTSHELL

classic z polarem typu misiek
membrana: 10.000 
oddychalność: 2000g m2/24h
Gramatura: 305 g/m²

classic z polarem typu meszek
membrana: 10.000
oddychalność: 5000g m2/24h
Gramatura: 320 g/m²

hard z gładkim polarem
membrana: 20.000
oddychalność: 1150g m2/24h
Gramatura: 350 g/m²

SOFTSHELLGŁADKI

 

SOFTSHELLDRUKOWANY

 



Klasyczny softshell z polarem, dostępny aż w 14 kolorach.

SOFTSHELLGŁADKI
jednokolorowy

 



Nowość w naszej ofercie, softshell z kolorowym polarem.

NOWOŚĆ
w dresówka.pl

SOFTSHELLGŁADKI
dwukolorowy

 



Klasyczny miękki softshell z polarem typu misiek.
Dzięki swej budowie materiał jest całkowicie wiatroodporny, 

a jednocześnie oddychający.  
Idealnie nada się na kurtki, spodnie, odzież trekkingową. 

SOFTSHELLDRUKOWANY
classic

 



Miękki, lekki softshell z polarem typu meszek. 
Ubrania uszyte z softshellu świetnie 

sprawdzą się w okresie wiosennym i jesiennym, a przy 
odpowiednim dociepleniu również w zimie.

SOFTSHELLDRUKOWANY
classic

 

NOWOŚĆ
w dresówka.pl



Wysokogramaturowy softshell z gładkim polarem,
o sztywnej konstrukcji i membranie 20000. Idealny na odzież 
narciarską, snowboardową, a także plecaki, torby, nerki, 

jest to świetny zamiennik dla tkanin wodoodpornych.  

SOFTSHELLDRUKOWANY
hard

 

NOWOŚĆ
w dresówka.pl



LISKI W LESIE

Pomysł i realizacja

Anna Rozwadowska

Kolekcja jesień/zima 2017

W inspiracji użyto softshellu hard oraz wiskozy musztardowej.



SPINNERY
Kolekcja jesień/zima 2017

W inspiracji użyto softshellu hard oraz dresówki shark skin

Pomysł i realizacja

Ela Wasiluk



JESIENNE MOTYLE
Kolekcja jesień/zima 2017

Pomysł i realizacja

Diana Kisiała

W inspiracji użyto softshellu hard oraz gładkiego amarantowego



KAMELEONY

Kolekcja jesień/zima 2017

Pomysł i realizacja

Katarzyna Grabarska

W inspiracji użyto softshellu hard oraz dresówki czerwonej 



NIEDŹWIEDZIE
Kolekcja jesień/zima 2017

Pomysł i realizacja

Beata Napiontek

W inspiracji użyto softshellu hard oraz pluszu miętowego.



JARZĘBINY
Kolekcja jesień/zima 2017

Pomysł i realizacja

Natalia Florek

W inspiracji użyto softshellu hard oraz czerwonej dresówki.



ŻOŁĘDZIE
Kolekcja jesień/zima 2017

Pomysł i realizacja

Małgorzata Michalewska

W inspiracji użyto softshellu hard oraz pluszu musztardowego.



KWIATY
Kolekcja jesień/zima 2017

Pomysł i realizacja

Beata Napiontek

W inspiracji użyto softshellu hard 



JESIENNY LAS
Kolekcja jesień/zima 2017

Pomysł i realizacja

Katarzyna Sroka

W inspiracji użyto softshellu hard oraz niebieskiego baranka. 



Zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Obsługi Klienta:

Martyna Zacher
Kierownik Działu Obsługi Klienta
kontakt@dresowka.pl 

Karolina Milej
Obsługa klienta/reklamacje 
reklamacje@dresowka.pl

Iza Moskwa
Obsługa klienta zagranicznego
iza@dresowka.pl

Szymon Łacny
Zamówienia hurtowe
hurtowe@dresowka.pl

W razie pilnych zapytań, poza godzinami pracy polecamy kontakt przez nasz fanpage na Facebooku:
h�ps://www.facebook.com/dresowka

a także w naszej grupie kontaktowej: 
h�ps://www.facebook.com/groups/580996865371431/

śledzić nas można również na naszym instagramie: 
h�ps://www.instagram.com/pl.dresowka/

Dresowka.pl, 
ul. Poprzeczna 7 

48-340 Głuchołazy
tel.:77 47 49 149

   

Katarzyna Obierska
Dyrektor Operacyjny
katarzyna@dresowka.pl 

KONTAKT

Karolina Jaworska
Kierownik pasmenterii 
pasmanteria@dresowka.pl

Małgorzata Michalewska
Obsługa klienta
gosia@dresowka.pl

Arkadiusz Bar
Obsługa sklepu 
sklep@dresowka.pl

Radosław Cyganek
Obsługa informatyczna sklepu
radek@dresowka.pl

Barbara Juszczak
Specjalista ds. marke�ngu
barbarajuszczak@dresowka.pl

Mateusz Wójciak
Właściciel Dresówka.pl

Beata Napiontek
Prezes Zarządu Dresówka.pl

Przemysław Mazurkiewicz
W-ce prezes Zarządu Dresówka.pl

Katarzyna Sroka
Obsługa klienta/blog
blog@dresowka.pl
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