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Odzież i obuwie zawodowe



Nowoczesna linia obuwia profesjonalnego przeznaczona dla personelu medycznego, 

gastronomicznego oraz zakładów przetwórstwa żywności.

Obuwie o ergonomicznym kształcie i atrakcyjnym wzornictwie doskonale sprawdzi się 

w codziennej pracy zapewniając komfort i bezpieczeństwo użytkowania.

Charakterystyka:

- antypoślizgowość, zgodnie z EN ISO 20347, SRC lub SRA w zależności od modelu,

- zarejestrowane jako Wyrób Medyczny Klasy I, oznaczone znakiem CE, testowane przez 

  TUV,

- środek ochrony osobistej Klasy II,

- podeszwa wykonana z odpornego na ścieranie kauczuku nitrylowego,

- amortyzują wstrząsy, zapobiegając w dłuższym okresie czasu uszkodzeniom powierzchni 

  stawowych kończyn dolnych oraz dolegliwościom bólowym lędźwiowego odcinka 

  kręgosłupa

Jeśli szukasz butów zawodowych, które zapewnią Ci:

- komfort podczas długich godzin pracy,

- łatwe  utrzymanie w czystości,

- atrakcyjny design,

a jakość i trwałość będzie potwierdzona odpowiednimi certyfikatami (CE, TUV, 

ISO)  oraz rejestracją medyczną (Wyrób Medyczny Klasy I), to jesteś w najlepszym 

możliwym miejscu!

Nasze propozycje obuwia zawodowego wiodących europejskich producentów skupione 

pod marką Futura for Professionals, spełniają wszystkie powyższe kryteria.
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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. 

MedStyle to komfort użytkowania, niezbędny w codziennej pracy

i niebanalne projekty. 

MedStyle to przede wszystkim odzież dedykowana  

 każdej specjalizacji medycznej. 

Osobną propozycją jest kolekcja odzieży biznesowej.

Tworzymy autorskie kolekcje w czterech wariantach:

- ClassicDesign: klasyczna moda medyczna

- MedDesign: medyczny casual look

- GastroDesign - odzież dla gastronomii

- BusinessDesign: moda biznesowa

Całość uzupełniamy możliwością spotkania ze stylistką czy makijażystką.

Moda profesjonalna skrojona na miarę

fUtu aR
professional



Klasyczna kolekcja medyczna ClassicDesign

Medyczna klasyka w najlepszym wydaniu. 

Kolekcja obejmuje m.in. bazę medycznych stylizacji czyli fartuchy, 

a także sukienki i tuniki medyczne, spodnie oraz bluzy i koszule. 

Wszystkie modele są przygotowywane zgodnie z najnowszymi trendami mody 

medycznej przy zachowaniu norm wymaganych na danym stanowisku pracy. 

classic design 



Zapraszamy do świata profesjonalnej odzieży zawodowej GastroStyle 

skierowanej do branży HoReCa.

Rangę lokalu gastronomicznego tworzy niewątpliwie smak serwowanych dań, 

aranżacja wnętrza, panująca atmosfera. Kolejnym ważnym czynnikiem 

dopełniającym całości jest wygląd personelu  kuchni, oraz obsługi sali.

Kolekcja gastronomiczna  odszywana jest z najwyższej jakości tkanin 

odpornych na zużycie, zapewniających pełny komfort noszenia..

GastroStyle to połączenie trendów mody gastronomicznej i wymagań  BHP.  

Stwórzmy wspólnie wysoką jakość Twojego biznesu.

gastro design 



med design 

Kolekcja super komfortowej odzieży w niebanalnych autorskich fasonach 

odszyta z najwyższej jakości polskich dzianin i tkanin z dodatkiem elastanu 

oraz bawełny organicznej.

MedDesign to propozycja przede wszystkim dla  personelu aktywnie 

pracującego z Pacjentem, m.in: fizjoterapeuci, masażyści, opiekunowie 

medyczni. Odzież zapewnia pełną swobodę ruchów, jest przewiewna 

i doskonale się nosi. Wśród modeli znajdziesz przede wszystkim casualowe 

komplety medyczne - bluzy i koszulki ze spodniami 



business design 

BusinessDesign to oferta odzież firmowej, którą nasze Klientki noszą podczas 

codziennej pracy oraz modele specjalnie zaprojektowane na imprezy 

wystawiennicze, takie jak targi czy kongresy. 

BusinessDesign to starannie wyselekcjonowana modele biznesowe dla 

aktywnych Kobiet, które świetnie sprawdzą się także w klimacie 

afterworkovym. 

Bluzki, koszule, tuniki, sukienki oraz garnitury podkreślą Twój zawodowy 

wizerunek.

Zespół doświadczonych projektantów, konstruktorów oraz profesjonalna 

szwalnia i hafciarnia są do Państwa dyspozycji.

Naszą propozycję uzupełniamy szkoleniami ze stylizacji, właściwego doboru 

koloru oraz zajęciami z makijażystką.
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KOLEKCJE TESTOWANE PRZEZ PROFESJONALISTÓW

MedStyle

GastroStyle

BusinessStyle

Prosimy o kontakt z biurem handlowym
- przedstawimy Państwo spersonalizowaną

propozycję


