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Wiarygodny partner

Krystian to firma rodzinna działająca 
na rynku od trzech pokoleń. Od ponad 
60 lat współpracujemy z podmiotami 
z sektora energetycznego, gazowniczego, 
budowniczego, stoczniowego i portowego 
oraz przemysłu chemicznego. Nasi klienci 
to także największe profesjonalne pralnie 
przemysłowe serwisujące i wynajmujące odzież. 
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zarówno 
naszej kadry managerskiej, projektantów, 
jak i pracowników działu produkcji, możemy 
zaoferować Państwu specjalistyczne 
rozwiązania niezbędne do zapewnienia 
bezpiecznej pracy na każdym stanowisku. 

Naszą specjalnością jest najwyższej 
jakości odzież ochronna, dopasowana 
do zróżnicowanych wymogów i potrzeb 
rynkowych. Produkty firmy Krystian 
gwarantują niezawodną ochronę przed 
niebezpieczeństwami związanymi 

m.in. z: ogniem, wysoką lub niską 
temperaturą, substancjami chemicznymi 
czy prądem elektrycznym.

Od 2011 r., jako jedyny polski producent 
odzieży, należymy do DuPont™ Nomex® 
Partner Program. Nasze produkty dostępne 
są w katalogach największego wytwórcy 
włókien trudnopalnych na świecie. Dzięki 
ścisłej współpracy z firmą DuPont mamy 
dostęp do zaawansowanej platformy 
doświadczalnej oraz laboratoriów 
badawczych Arc-Man®, Thermo-Man® 
i Molten Metal Man®, gdzie testujemy 
nasze wyroby. Projektujemy i produkujemy 
innowacyjne ubrania ochronne, sprawdzone 
w warunkach rzeczywistych zagrożeń.

Kompleksowa ochrona
 ` odzież ochronna i korporacyjna
 ` środki ochrony osobistej
 `  szkolenia z zakresu norm BHP i doboru 
środków ochrony indywidualnej

Wiodący 
producent 
specjalistycznej 
odzieży ochronnej
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Ekspert w zakresie 
doboru środków 
ochrony indywidualnej

Oferujemy również szeroki wybór 
środków ochrony indywidualnej wiodących 
producentów światowych, których jesteśmy 
bezpośrednim dystrybutorem w Polsce.  
W sprzedaży posiadamy tylko produkty 
spełniające aktualne normy bezpieczeństwa. 

W naszym asortymencie znajduje się 
pełna gama wyposażenia w zakresie:
 ` ochrony głowy
 ` ochrony słuchu
 ` ochrony rąk

 ` ochrony nóg
 `  ochrony dróg 
oddechowych

 ` pracy na wysokości

Świadczymy także 
usługi w obszarze: 
 ` szkoleń z norm BHP
 `  doradztwa w zakresie 
doboru środków ochrony 
indywidualnej 

 ` audytów BHP 



5

Jesteśmy 
dystrybutorem 
marek:



 ` Produkcja pod wymiar
 ` Krótkie serie
 `  Szybka realizacja 
niestandardowych projektów

Co nas 
wyróżnia?
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Wysoki standard wykonania

Do produkcji naszych artykułów 
wykorzystujemy wyłącznie tkaniny 
uznanych światowych producentów 
oraz dodatki szwalnicze markowych 
dostawców. Zapewniamy ponadprzeciętną 
jakość komponentów, od nici przez zamki 
błyskawiczne, aż po taśmy i guziki. Nasza 
ścisła kontrola jakości dba o to, aby każdy 
produkt spełniał najwyższe standardy 
produkcji. Firma Krystian w sposób szczególny 
przywiązuje wagę także do odpowiedniego 
łańcucha dostaw, nawiązując stałą 
współpracę tylko z wiarygodnymi 
i doświadczonymi producentami. Wśród 
naszych kluczowych partnerów znaleźć 
można takie firmy jak: 3M, TenCate, 
Concordia Textiles, DuPont, COATS, YKK.

Odzież ochronna oferowana przez firmę 
Krystian spełnia wymagania zawarte 
w najnowszych normach Unii Europejskiej 

oraz posiada atesty polskich i europejskich 
ośrodków certyfikacyjnych. Nasze wyroby 
produkowane są zgodnie z wymogami 
dyrektywy 89/686/EWG i mogą być oznaczane 
symbolem CE, gwarantującym bezpieczeństwo 
użytkowania. Ponadto kolekcje firmy Krystian 
dedykowane elektrykom posiadają dodatkowo 
badania parametru ATPV, który precyzyjnie 
definiuje siłę działania łuku elektrycznego. 

Wysoki poziom oferowanych przez nas 
produktów i usług zapewnia także wdrożony 
przez naszą firmę system zarządzania 
jakością, zgodny ze standardem ISO 9001. 

W ofercie posiadamy:
 `  ponad 1400 certyfikowanych 
produktów

 `  specjalistyczną odzież z certyfikatami 
CE kat. II i CE kat. III

 `  bezpieczne wyroby 
z certyfikatem OEKO TEX

 `  odzież testowaną pod kątem 
wielokrotnych cykli prania

Certyfikowana 
odzież ochronna 
dopasowana do 
zróżnicowanych 
potrzeb

Certyfikat
TÜV Rheinland

Certyfikat
zgodności
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Innowacje i badania

Znaczną część przychodów firmy Krystian 
przeznaczamy na rozwój oraz badania. 
Inwestujemy w przyszłość, budując własne 
rozwiązania z zakresu technologii produkcji 
i magazynowania. Posiadamy własne 
laboratorium badawcze. Istotną częścią 
naszej działalności jest także partnerstwo 
z instytutami notyfikowanymi. Stale 
współpracujemy z wieloma jednostkami 
badawczymi w zakresie testowania 
wytrzymałości materiałów, odpowiedniego 
określania rozmiarów czy wykorzystania 
innowacyjnych technologii w produkcji 
odzieży. Do najważniejszych naszych 
partnerów w tym obszarze należą: 

 ` Instytut Włókiennictwa
 ` Centralny Instytut Ochrony Pracy
 `  Instytut Technologii 
Bezpieczeństwa MORATEX

 ` Instytut Transportu Drogowego

 ` AITEX Textile Research Institute
 ` Instytut Techniczny Centexbel
 ` Politechnika Łódzka
 `  Uniwersytet Humanistyczno- 
-Techniczny Radom

Nowoczesna produkcja

Posiadamy bogaty, stale unowocześniany 
park maszynowy, dzięki któremu jesteśmy 
w stanie zrealizować zlecenia dla najbardziej 
wymagających klientów. Wszystkie nasze 
produkty są zaprojektowane i wyprodukowane 
z użyciem najnowszych technologii 
w przemyśle odzieżowym. Nasz zakład 
wyposażony został w zaawansowane 
systemy warstwowania i automatycznego 
rozkroju materiałów, specjalistyczne 
automaty i markowe maszyny szwalnicze 
do różnego typu tkanin i dzianin. Sterowane 
komputerowo plotery, prasy termotransferowe 
i maszyny hafciarskie dbają o każdy detal 
produkowanej przez nas odzieży.

Inwestycje  
w badania  
i rozwój
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Innowacyjne 
kolekcje odzieży 
ochronnej

ODZIEŻ 
MULTIOCHRONNA

ODZIEŻ 
KWASOODPORNA

ODZIEŻ DLA SPAWACZY 
I TRUDNOPALNA

ODZIEŻ 
ANTYELEKTROSTATYCZNA

ODZIEŻ INTENSYWNEJ 
WIDZIALNOŚCI

ODZIEŻ DO STREF 
CZYSTYCH

ODZIEŻ CHRONIĄCA 
PRZED ZIMNEM

ODZIEŻ CHRONIĄCA  
PRZED PRZECIĘCIEM

ODZIEŻ 
TERMOREGULUJĄCA

ODZIEŻ CHRONIĄCA PRZED 
DZIAŁANIEM ŁUKU ELEKTRYCZNEGO
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W ramach kompleksowej obsługi 
zapewniamy dostęp do nowoczesnej 
platformy informatycznej, w pełni 
automatyzującej proces składania 
zamówień przez naszych klientów. 
System pozwala nie tylko w łatwy 
sposób zamawiać produkty, 
ale też zarządzać szerokim 
spektrum czynności związanych 
z wyposażeniem, serwisem, 
magazynowaniem i wymianą 
środków ochrony indywidualnej.

Platforma Krystian pozwala na: 
 ` pełną identyfikację ŚOI
 `  obsługę nietypowych rozmiarów  
i zamówień grupowych

 `  prowadzenie magazynów 
konsygnacyjnych w lokalizacji klienta

 ` szczegółowe raportowanie

 ` realizację przydziałów zgodnie z tabelą ŚOI
 ` elektroniczną wymianę danych (EDI)
 ` zintegrowanie z systemem ERP
 `  powiązanie pojedynczego pracownika 
z miejscami powstawania kosztów

 `  obsługę wielopoziomowych struktur 
organizacyjnych

Nowoczesne systemy 
do zarządzania logistyką 

Naszym znakiem rozpoznawczym jest 
terminowość dostaw. Dysponujemy 
magazynem wysokiego składowania 
o powierzchni ponad 2000 m2 wyposażonym 
w nowoczesną aplikację do zarządzania 
procesami logistycznymi oraz w zintegrowany 
system wysyłkowy. Dzięki temu jesteśmy 
w stanie obsłużyć klientów mających wiele 
oddziałów w całej Europie i dotrzeć na czas 
do najbardziej wymagających lokalizacji.

Nowoczesna 
technologia





WWW.KRYSTIAN.COM.PL

14 Społeczna 
odpowiedzialność 
biznesu

Firma Krystian dba nie tylko 
o zadowolenie klientów czy 
najwyższą jakość produktów i usług. 
Równie istotna jest dla nas troska 
o szeroko rozumiane otoczenie, 
w którym funkcjonujemy.

Z naszej inicjatywy m.in. została powołana 
Koalicja Bezpieczni w Pracy, której celem 
jest promowanie dobrych praktyk z zakresu 
BHP, informowanie o aktualnych wymogach 
prawnych oraz korzyściach wynikających 

z wdrażania wysokich standardów w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Krystian aktywnie wspiera także 
rozwój lokalnej społeczności. W swoich 
strukturach zatrudnia ponad 200 osób 
z miejscowości Przysucha w centralnej 
Polsce, gdzie znajduje się siedziba spółki. 

Nasza firma dużą wagę przywiązuje także 
do segregowania odpadów. Dysponujemy 
certyfikatem Zielony Punkt, poświadczającym 
odpowiedni odzysk i recykling odpadów 
opakowaniowych.



Wszystko, czego
potrzebujesz,

aby bezpiecznie
pracować

Masz pytania? Zajrzyj na:
www.krystian.com.pl



NIEMCY, AUSTRIA, BENELUX:
PW KRYSTIAN GMBH 
Piepersweg 72
41066 Mönchengladbach, Deutschland
Tel. +49 2161 47 93 171
info@pwkrystian.de

POLSKA (CENTRALA):
PW KRYSTIAN SP. Z O.O.
ul. Staszica 9A
26-400 Przysucha, Polska
Tel. +48 48 675 25 88
info@krystian.com.pl


