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Lifestylowe super lekkie obuwie do pracy FuturaSafety - połączenie wygody, 

bezpieczeństwa użytkowania i atrakcyjnego designu. 

Buty zawodowe FuturaSafety są wyrobem medycznym klasy I.

Odpowiednio dobrane buty do pracy to nie tylko ochrona, 

ale także niezbędna profilaktyka zapobiegania 

chorobom zawodowym osób pracujących w pozycji stojącej. 

Jeśli chcesz uniknąć dolegliwości bólowych, deformacji ortopedycznych w obrębie stóp 

czy żylaków, zadbaj o dobrą kondycję Twoich nóg. 

Postaw na wyjątkową kolekcję obuwia ochronnego FuturaSafety i poczuj różnicę.  

Nasze buty zostały zaprojektowane przy współpracy z laboratoriami 

biomechaniki chodu, podologami, ortopedami i fizjoterapeutami. Dzięki temu 

uwzględniają fakt, że pracujesz długie godziny, często w pozycji stojącej. 

Wiemy, że każda stopa jest inna, dlatego wszystkie modele mają możliwość 

indywidualnego dopasowania do Twoich potrzeb. 

PS. Nim buty trafią do naszych Klientów, są dodatkowo testowane przez nasz team. 

Chcemy mieć pewność, że obuwie, które proponujemy, spełnia wszystkie oczekiwania.



Original 
Lekka, lifestylowa propozycja od marki Oxypas -  model Original. Model zapewniający świetną 
wentylację stóp dzięki otworom w górnej części buta. Sprawdza się wszędzie tam, gdzie nie ma 
bezpośredniego kontaktu z dużą ilością płynów. Materiał - antybakteryjna, bezpieczna pianka typu 
soft eva, łatwy do utrzymania w czystości dzięki zamkniętej strukturze. Dzięki specjalnie dobranej 
podeszwie Original amortyzuje wstrząsy, zapobiegając w dłuższym okresie czasu uszkodzeniom 
powierzchni stawowych kończyn dolnych. Kolor biały. Rozmiary 35/36 -- 45/46 
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Smooth 
SRC, ESD. Zabudowana przednia część buta zabezpiecza stopę przez zawilgoceniem czynnikami 
zewnętrznymi. Lekkie buty zapewniają  zmniejszenie wysiłku mięśniowego podczas dłuższego 
chodzenia. Niwelują uczucie cięzkich nóg, odciążają odcinek lędzwiowy kręgosłupa. Zastosowany 
materiał posiada właściwości amortyzujące drgania, a poprzez szybkie dopasowywanie się do stopy 
powoduje równomierny rozkład masy ciała na całą stopę.  Model z podwyższonym zapiętkiem.
Kolory: biały, czarny, granatowy, niebieski. Rozmiary: 36 - 46. 
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Sonic 
Zabudowana przednia część buta modelu i odpowiednie usytuowanie otworów wentylacyjnych
zabezpiecza stopę przez zawilgoceniem czynnikami zewnętrznymi. Niewielka waga obuwia zapewnia 
zmniejszenie wysiłku mięśniowego podczas dłuższego chodzenia. Podeszwa SRC, ESD. Łatwe do 
pełnej dezynfekcji chemicznej. Dostępne kolory: biały, czarny, granatowy, zielony, niebieski. 
Rozmiary 35/36 - 45/46 
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Obuwie z pianki typu SoftEva 
- antypoślizgowe: SRC, zgodnie z EN ISO 20347, 
- antybakteryjne, łatwe do pełnej dezynfekcji chemicznej  i sterylizacji UV 
- odporne na działanie środków chemicznych, chloru i substancji ropopochodnych, 
- antyelektrostatyczne - Standard ESD, 
- super lekkkie,tworzywo bezpieczne dla skóry, dopasowujące się do kształtu stopy. 
- zarejestrowane jako Wyrób Medyczny Klasy I.
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Bestlight 

Zabudowana przednia część buta zabezpiecza stopę przez zawilgoceniem czynnikami zewnętrznymi

Niewielka waga obuwia zapewnia zmniejszenie wysiłku mięśniowego podczas dłuższego chodzenia. 

Specjalny pasek na piętę utrzymuje obuwie we właściwej pozycji. Zastosowany w produkcji butów 

materiał posiada właściwości amortyzujące drgania, a poprzez szybkie dopasowywanie się do stopy 

użytkownika powoduje równomierny rozkład masy ciała na całą stopę.  Model z podwyższonym 

zapiętkiem i wewnętrzną wkładką. SRC, unisex, rozmiary 36 - 46. Kolor biały lub czarny.
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Schu'zz 

Mocno lifestylowa kolorowa linia obuwia zawodowego Futura Schu'zz. Dwa warianty: mono kolor 

z otworami lub bez oraz z atrakcyjnym nadrukiem w kilku opcjach. Bezpieczna pianka softEva zapewnia 

nie tylko komfort noszenia, ale także możliwość pełnej dezynfekcji, tak ważnej w produkcji spożywczej. 

Anty poślizgowa podeszwa SRC. Pełny atest dla Wyrobu Medycznego Klasy I. Oznaczone znakiem CE. 
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Oxysafe 

Zabudowana przednia część buta zabezpiecza stopę przez zawilgoceniem czynnikami zewnętrznymi

Niewielka waga obuwia zapewnia zmniejszenie wysiłku mięśniowego podczas dłuższego chodzenia. 

Wsuwane. Bez otworów - w pełni zabezpieczają stopę przed czynnikami zewnętrznymi. Wykonane

z wytrzymałego tworzywa sztucznego, łatwego do utrzymania w czystości. Pod piętą system 

amortyzacji wstrząsów. Podnosek kompozytowy. Podeszwa SRC. Unisex, rozmiary35/36 - 45/46.

Kolor biały lub czarny. 
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Oxysafe2 

Zabudowana przednia część buta zabezpiecza stopę przez zawilgoceniem czynnikami zewnętrznymi

Niewielka waga obuwia zapewnia zmniejszenie wysiłku mięśniowego podczas dłuższego chodzenia. 

Wsuwane. Boczne otwory. . Wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego, łatwego do utrzymania 

w czystości. Pod piętą system amortyzacji wstrząsów. Bez podnoska. Podeszwa SRC. Unisex, rozmiary

35/36 - 45/46. Kolor biały, czarny, granatowy. 
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Freya Balerinki 

o kształcie baletek gimnastycznych, została specjalnie zaprojektowana z myślą o kobietach. 

Polecane są szczególnie dla personelu  obsługującego gabinety lekarskie i stomatologiczne. 

Wysokiej jakości materiał zapewnia komfort noszenia podczas wykonywania obowiązków 

służbowych. Dodatkowy pasek utrzymuje obuwie we właściwej pozycji względem stopy, 

a efektowne podłużne otwory pełnią nie tylko funkcję estetyczną, ale także zapewniają właściwą 

cyrkulację powietrza. Dostępne kolory: biały, beżowo - złoty. Rozmiary: 36-41 
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Colette - damskie obuwie Oxypas 

Poczuj wyjątkowy komfort i poczuj się atrakcyjnie. Jeśli lubisz lekki kobiecy styl to ten model spełni 

wszystkie Twoje oczekiwania. Do spodni, do spódnic, sukienek i tunik :-) Colette Oxypas to perfekcyjne 

połączenie kobiecych czółenek z komfortem i bezpieczeństwem obuwia zawodowego. Szyku dodaje 4 cm 

obcas, a antypoślizgowa podeszwa z bieżnikiem SRC sprawdzi się w każdych warunkach. Buty wykonane są 

z wysokiej jakości skóry syntetycznej. Wewnętrzne obłożenie oddychającym włóknem typu coolmax 

zapewnia optymalne odprowadzenie wilgoci z powierzchni stopy. 

Kolory: biały lub czarny, rozmiary 36 - 42. 

Kolekcję czółenek  uzupełniamy nowymi modelami: Julia i Juline :-) 

Świetne bardzo kobiece czółenka Oxypas łaczące komfort i bezpieczeństwo. Wygodny obcas,

wewnętrzna wkładka i wysokiej jakości skóra ekologiczna spełnią Twoje opczekiwania. Rozmiary 36 - 42.

Kolory: Julia - biały i czarny, Juline - czarny. 

Colette, Julia i Juline to propozycja dla personelu medycznego, pań pracujących branży HoReCa. Świetnie

sprawdzą się również w segmencie beauty. 
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Kolekcja wysokiej jakości obuwia ochronnego z odpornej na zużycie skóry synetetycznej. Wewnętrzna 
opatentowana wkładka zapewnia optymalny komfort ortopedyczny i amortyzację wstrząsów . Antypo-
ślizgowe podeszwy SRC i SRA - w zalezności od modelu gwarantują bezpieczeństwo na każdym podłożu.
- oznaczone znakiem CE
- zarejestrowane jako Wyrób Medyczny Klasy I
- srodek ochrony osobistej Klasy II



Doria - linia damska 

Bardzo wygodny model z elementem z mikrofibry w górnej części cholewki, pełniącym nie tylko 

funkcję dekoracyjną, ale przede wszystkim pozwalającym na dobre dopasowanie buta do stopy. 

Pasek na piętę regulowany za pomocą rzepa. Podeszwa SRC. ESD. Kolory: białe, czarne, nadruk 

szary, nadruk kolor. Rozmiar: 36 - 42. 
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Maud i James - linia sportowa damska i męska 

Propozycja nie tylko na wiosnę i lato - przewiewny model z cholewką z 3D Mesh. 

3D Mesh to dzianina o 3 warstwowej strukturze, która wspomaga odprowadzenie wilgoci 

z powierzchni skóry.  Wygodne zapięcie na klips. Wewnątrz komfortowa wkładka odciążająca, 

podeszwa SRA. Kolorystyka obuwie damskie: czarne, białe, granat, szare. Kolorystyka męska: 

czarne, granat, szare. Rozmiary: 36 - 47. 
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Carin - linia damska 

Bardzo wygodny model z wysokiej jakości skóry syntetycznej. Wewnątrz włókno coolmax 

zapewniające odprowadzenie wilgoci z powierzchni stopy. Cariny wyposażone są w amortyzującą 

wkładkę wewnętrzną. System rzepów daje możliwość optymalnej regulacji w okolicyśródstopia. 

Podeszwa  anty poślizgowa SRC. ESD. Kolorystyka: białe. Rozmiar: 36 - 42. 
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Długie godziny pracy? Zmęczone obolałe stopy? Postaw na super nowość 2019 Patricia i Roman Oxypas.

Patricia i Roman to modele dla wymagających Klientów, którzy oprócz atrakcyjnego wyglądu noszonego 

obuwia, chcą mieć zapewniony pełny komfort ortopedyczny. Wewnętrzna amortyzująca wkładka 

amortyzuje wstrząsy i chroni stawy oraz kręgosłup. Miękka skóra nubukowa w dwóch kolorach do wyboru, 

doskonale układa się do kształtu stopy. Wyprofilowana anatomicznie strefa pięty zapobiega bolesnym 

obtarciom. Buty do wykorzystania nie tylko w pracy, ale także podczas codziennych zajęć do  luźnych, 

sportowych stylizacji. Antypoślizgowa podeszwa to gwarancja bezpieczeństwa. Rozmiary 36 - 46

Emily Oxypas - pełne obuwie zabezpieczające w 100% Twoje stopy. Model wykonany z wysokiej jakości
skóry ekologicznej, wytrzymałej na zużycie i łatwej do utrzymania w czystości. Komfortowe zapięcie na
rzep. Podeszwa antypoślizgowa SRC. Kolor biały, rozmiary 36 - 42. mmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Iris obuwie ochronne damskie Oxypas. Zabudowana przednia częśc buta zapewnia ochronę Twoim 

stopom. Szeroka strefa palców, wewnętrzna amortyzująca wkładka zapewnią optymalny komfort

ortopedyczny. Zapięcie na rzep. Kolor biały. Rozmiary 36 - 42. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm



Jeśli lubisz sportowy look połączony z komfortem noszenia, zdecyduj się na obuwie Oxypas Karla i Luca. 

To modele ze sportowym zacięciem! Odpowiednie dopasowanie butów do stopy zapewniają sznurowadła.

Górna część buta to przewiewne tworzywo 3D Mesh, które zapewni optymalną cyrkulację powietrza 

i odprowadzenie wilgoci z powierzchni skóry. Wewnątrz zastosowano opatentowaną amortyzującą wkładkę 

zapewniającą odciążenie stawów i kręgosłupa. 

Dopasuj kolor dodatków kolorystycznych do Twojej stylizacji. Do wyboru: jasnoniebieski, szary i fuksja.

Gwarantem bezpieczeństwa jest certyfikowana antypoślizgowa podeszwa. 
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Kolekcję w stylu sportowym uzupełniają modele: Ela i Justin z super miękką odciążającą wkładką oraz

dodatkowym amortyzatorem w podeszwie. 

Szukasz  obuwia sportowego, które sprawdzi się w każdych warunkach? Mamy dla Ciebie propozycję 

w postaci modelu Sunny i Henny Oxypas. Lekkie buty z wytrzymałej ekologicznej skóry świetnie sprawdzą 

się nie tylko w pracy, ale także podczas zajęć sportowyc in i outdoorowych. Świetnie dopasowują się do 

stopy, zapewniają pełną stabilizację pięty i ochronę przyczepu ścięgna Achillesa. Rozmiary 35 - 46
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Anais - linia damska - hallux friendly :-) 

Wygodny model łączący skórę z mikrofibrą. System rzepów umożliwia optymalne dopasowanie 

Anais do stopy, a mikrofibra w okolicy śródstopia zapobiega otarciom, min w przypadku problemu

halluxa. But wyściełany jest włóknem coolmax zapewniającym optymalną wentylację oraz 

odprowadzenie wilgoci z powierzchni stopy. Anais, jak wszystkie modele obuwia Oxypas posiada

wkładkę odciążającą, amortyzującą wstrząsy i chroniącą powierzchnie stawowe. Cechy dodatkowe:

podeszwa SRC, ESD. Rozmiar: 36 - 41, kolorystyka - białe. 
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Remy - linia męska 

obuwie Oxypas męskie w formie klapek z regulowanym paskiem na piętę za pomocą rzepa. Cholewka 

wykonana z wysokiej jakości skóry w dwóch  kolorach: granatowym i białym. Wnętrze buta

wyłożone jest włóknem coolmax zapewniającym odprowadzenie wilgoci z powierzchni skóry. 

Podeszwa SRC.  Rozmiar: 39 - 46.  Kolory: biały, granatowy  
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Bianca i Jeff - linia damska i męska 

Obuwie dedykowane dla osób z tendencją do płaskostopia, wyposażone w wyprofilowaną 

anatomicznie wkładkę korkową. Cholewka wykonana ze skóry w dwóch kolorach: białym i czarnym, 

dodatkowo wersja damska z nadrukiem. Regulowany pasek z rzepem: na piętę oraz na śródstopiu 

umożliwia właściwe dopasowanie butów do potrzeb użytkownika. Podeszwa SRC, ESD. 

Rozmiar: 36 - 46 
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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 w czterech wariantach:

- ClassicDesign: klasyczna moda medyczna

- MedDesign: medyczny casual look

- GastroDesign - odzież dla gastronomii

- BusinessDesign: moda biznesowa

Prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym - przygotujemy 

dedykowaną dla Waszej firmy propozycję.

Moda profesjonalna skrojona na miarę
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Moda medyczna i biznesowa
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projekty, konstrukcje, pracownia krawiecka
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KOLEKCJE TESTOWANE PRZEZ PROFESJONALISTÓW

ODZIEŻ I OBUWIE ZAWODOWE

MedStyle

GastroStyle

BusinessStyle

Prosimy o kontakt z biurem handlowym
- przedstawimy Państwu dedykowaną ofertę
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