Profesionálne odevy
pre pracovníkov
lekární a zdravotníckych zariadení

Ponuka tričiek

 identické modely v dámskom a v pánskom prevedení
 špeciálna rada PRO WEAR
pranie až do 80 °C (farebné odevy do 60 °C)

 pri vybraných modeloch možnosť priemyselného čistenia
 rôznorodosť dizajnov a farieb
 niektoré modely sú dostupné až do veľkosti 5XL
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Ponuka polokošieľ

 identické modely v dámskom a v pánskom prevedení
 špeciálna rada PRO WEAR
pranie až do 80 °C (farebné odevy do 60 °C)

 pri vybraných modeloch možnosť priemyselného čistenia
 rôznorodosť dizajnov a farieb
 niektoré modely sú dostupné až do veľkosti 5XL
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Ponuka zdravotníckych tuník








široká ponuka a prepracovanosť dizajnov
množstvo farebných variácii
dámske a pánske prevedenie / väčšina modelov je unisex
rozdielne gramáže ( 150 g/m² - 215g/m²)
vybrané modely sú v kombinácii materiálu TENCEL™
všetky výrobky spĺňajú normu ISO 15797
výrobky dokážu bez problémov odolať procesom priemyselného prania a sušenia

 veľkosti tuník sú minimálne od XS do 4XL
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Ponuka mikín

 identické modely v dámskom a v pánskom prevedení
 špeciálna rada PRO WEAR
pranie až do 80 °C (farebné odevy do 60 °C)






pri vybraných modeloch možnosť priemyselného čistenia
rôznorodosť dizajnov a farieb
ponuka flísových mikín a viest z materiálu microfleece
niektoré modely sú dostupné až do veľkosti 5XL
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Ponuka zdravotníckych nohavíc







široká ponuka a prepracovanosť dizajnov a strihov
množstvo detailov pre vyšší komfort užívateľa
dámske a pánske prevedenie / väčšina modelov je unisex
rozdielne gramáže ( 210 g/m² - 280 g/m²)
všetky výrobky spĺňajú normu ISO 15797
výrobky dokážu bez problémov odolať procesom priemyselného prania a sušenia

 veľkosti nohavíc sú minimálne od XS do 4XL
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Ponuka zdravotníckych plášťov







variabilita ponúkaných strihov
dámske a pánske modely
možnosť vyhrnutia a pripnutia rukávov
rozdielne gramáže ( 210 g/m² - 245 g/m²)
všetky výrobky spĺňajú normu ISO 15797
výrobky dokážu bez problémov odolať procesom priemyselného prania a sušenia

 veľkosti plášťov sú minimálne od XS do 4XL
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Ponuka zdravotníckej obuvi
 modely určené do rôznych pracovných prostredí
 protišmykové vlastnosti
testované v triede SRC – korkové šľapky a sandále v triede SRA

 široká ponuka veľkostí obuvi
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Zverte odievanie Vašich zamestnancov do našich rúk,
my sa Vám odvďačíme kvalitou.
 ponúkame sortiment najvyššej kvality, určený priamo do oblasti zdravotníctva
 overená kvalita materiálov a dizajnu už viac ako 25 rokov
 dlhoročné skúsenosti s odievaním väčších aj menších pracovných tímov

 pro-zákaznícky prístup – hľadáme konkrétne riešenia podľa potrieb zákazníka
 obchodné rokovania u nás v sídle spoločnosti, individuálne aj u zákazníka
 zákaznícky showroom v sídle spoločnosti, v Bojniciach
 zákaznícky e-shop
 personalizované označovanie odevov
- nášivky, výšivky, potlač, tepelný transfer ( tepelný transfer - od 50 ks z jedného dizajnu )
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„ Radost ˇ zo spolupráce “
VEP, spol. s r.o.
A. Hlinku 13, 972 01 Bojnice
tel. : 046/519 81 11
mobil: 0948 468 632
e-mail : info@vep.sk
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