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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:

- oznaczone znakiem CE, testowane przez TUV,zarejestrowane jako Wyrób Med. Klasy I,

  środek ochrony osobistej Klasy II,

- antypoślizgowa podeszwa, zgodna z EN ISO 20347, SRC lub SRA w zależności od modelu, 

- amortyzacja wstrząsów -  zapobieganie  uszkodzeniom powierzchni   stawowych kończyn 

  dolnych oraz dolegliwościom bólowym lędźwiowego odcinka   kręgosłupa,

- super lekkie,

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.



Doria - linia damska 

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

funkcję dekoracyjną, ale przede wszystkim pozwala 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.  3D Mesh 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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Anais - linia damska 

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 medyczne w formie klapek z regulowanym paskiem na piętę za pomocą rzepa. Cholewka 

wykonana z wysokiej jakości skóry w trzech kolorach: czarnym, granatowym, białym. Wnętrze buta

wyłożone jest włóknem coolmax zapewniającym odprowadzenie wilgoci z powierzchni skóry. 

Podeszwa SRC.  Rozmiar: 39 - 46.  Kolory: biały, granatowy, czarny. 
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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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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, 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. 
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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. 

- antypoślizgowość, zgodnie z EN ISO 20347, SRC 

- unisex, nowoczesna, sportowa linia kierowana zarówno do kobiet jak i mężczyzn 

- dostępne kolory: czarny, biały, dostępne rozmiary: 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 trzech wariantach:

- ClassicDesign: klasyczna moda medyczna

- MedDesign: medyczny casual look

- BusinessDesign: moda biznesowa

Prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym - przygotujemy 

dedykowaną dla Waszej firmy propozycję.

Moda profesjonalna skrojona na miarę



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. 

Stosujemy atestowane, odporne na zużycie oraz bezpieczne dla skóry tkaniny.

Staranne wykończenie, wysokiej jakości dodatki (zamki, napy, guziki) tworzą

efektowną całość.

classic 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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Moda medyczna i biznesowa
dobrze dopasowana

projekty, konstrukcje, pracownia krawiecka
 

Biuro, magazyn, showroom

KOLEKCJE TESTOWANE PRZEZ PROFESJONALISTÓW

ODZIEŻ I OBUWIE ZAWODOWE

Prosimy o kontakt z biurem handlowym
- przedstawimy Państwu dedykowaną ofertę
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