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PERSONALIZOWANA
ODZIEŻ MEDYCZNA
Zapraszamy Was do świata dobrego designu
i wysokiej jakości, do świata ubrań zgodnych
z obowiązującymi normami i trendami w
modzie zawodowej.
Nasza odzież to komfort użytkowania,
niezbędny w codziennej pracy i niebanalne
projekty.
Tworzymy autorskie kolekcje:
- ClassicDesign: klasyczna moda medyczna
Wszystkie ubrania powstają w zakładzie z 25
letnim doświadczeniem w projektowaniu
oraz szyciu odzieży medycznej. Pełny cykl
produkcyjny: od pracowni projektowej,
poprzez wzorcownię skończywszy na szwalni
zapewnia wysoką jakość. Kolekcja medyczna
i kosmetyczna odszywana jest z tkanin
odpornych na zużycie, z możliwością prania
w wysokich temperaturach, tak aby
zachować standardy czystości, ważnej w
branży medycznej.
- MedDesign: medyczny casual look,
autorskie projekty, innowacyjne rozwiązania.
Odpowiedź na potrzeby osób aktywnie
pracujących z pacjentami i tych, którzy cenią
sobie komfortowe propozycje, które świetnie
sprawdzą się podczas długiego dnia pracy.

PERSONALIZOWANA
ODZIEŻ MEDYCZNA
Bawełna medyczna
Parametry użytkowe:
- niska kurczliwość do 2 % w

praniu

wodnym
- temp. prania 40 C
- trwałość wybarwień, możliwość
łączenia kolorów
- indywidualne wzornictwo,
- kolor pod zamówienie
- wysokie parametry przepuszczalnościowe,
Zastosowanie:
Tkanina o uniwersalnym przeznaczeniu min.
na odzież ochronną i reklamową.
Ze względu na wysokie parametry
oddychalności i wchłanialności jest bardzo
komfortowa w użytkowaniu.
Możliwe wykończenia tkaniny takie jak:
- extra wybielenie, koloryzacja,
- indywidualne wzornictwo,
- zmiękczenie, usztywnienie, wybłyszczenie
lub nadanie jej wymaganych cech
specjalistycznych: np. właściwości
antybakteryjne.

PERSONALIZOWANA
ODZIEŻ MEDYCZNA
Dysponujemy projektantami, konstruktorami
odzieży, szwalnią i hafciarnią.
Wszystkie nasze modele są starannie
odszyte. Przy ich produkcji pamiętamy o tym,
że odzież do pracy powinna być bardziej
wytrzymała od odzieży codziennej.
Stosujemy niezawodne dodatki krawieckie
(nici, zamki, napy, guziki).
Dopasujemy na potrzeby Twojego projektu
tkaniny i dzianiny oraz ich kolorystykę.
Uwzględnimy Twoje sugestie odnośnie
długości rękawa, zapięcia i innych ważnych
szczegółów.
Spersonalizujemy poszczególne elementy
każdego modelu (kołnierz, mankiety,
lamówki).
Szyjemy pełną gamę odzieży medycznej od
tradycyjnych fartuchów, sukienek, tunik, bluz
do spodni i spódnic.

OBUWIE MEDYCZNE
Futura to marka oferująca
najnowocześniejsze rozwiązania czołowych
europejskich producentów obuwia do
zastosowań specjalistycznych
To ponad 200 modeli butów, które
sprawdzą się w każdych warunkach,
zapewniając bezpieczeństwo pracy.
Co wyróżnia nasze buty?
- rejestracja MD Class I,
- antypoślizgowe podeszwy SRC lub SRA,
- zgodnie z EN ISO 20347,
- łatwe do pełnej dezynfekcji chemicznej lub
UV,
- odporne na działanie środków
chemicznych, chloru i substancji
ropopochodnych, tłuszczy zwierzęcych,
- egronomiczne i wygodne wnętrze,
- absorbujące wstrząsy lokomocyjne,
chroniące w szerokim zakresie aparat ruchu
w tym szczególnie stawy oraz przyczep
ścięgna Achillesa.
- szeroka strefa palców.

OFERTA
DLA WYMAGAJĄCYCH
Obuwie i odzież, które Państwu oferujemy
może być wykorzystane:
- na własne potrzeby firmy, właściwe
dobrane w zależności od profilu
prowadzonej działalności,
- jako produkt reklamowy,
- możliwość przygotowania opakowania z
logotypem Państwa firmy,
- jako wsparcie programu lojalnościowego w
formie użytecznego i atrakcyjnego upominku
jako dodatek do zakupów dokonanych przez
wyjątkowych odbiorców
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