
Pracovné odevy
Kvalita šitá na Slovensku



TRADÍCIA
OD ROKU 1996

Ochrane pri práci sa venujeme už od roku 1996. Na základe dlhoročných
skúseností a odborných znalostí sme schopní navrhnúť komplexné
riešenia v oblasti osobných ochranných pracovných prostriedkov. To
zahŕňa aj šitie pracovných odevov na mieru, individuálne strihové a
farebné riešenia alebo označenie odevu firemným logom. 

Šijeme sériovo, ale aj na zakázku podľa špecifických rozmerov či nárokov
na materiály. V ponuke máme aj rôzne doplnky k oblečeniu, pracovnú
obuv a reklamné predmety. 

SOCIÁLNY
PODNIK

Spoločnosti Octan plus s.r.o. bol 
v júni 2021 priznaný štatút
registrovaného sociálneho
podniku. Znamená to, že v
Octane podporujeme zamestna-
nosť zdravotne znevýhodnených
a zraniteľných osôb. Ako
registrovaný sociálny podnik
uplatňujeme v rámci aktivít
sociálnej politiky na dodané
tovary a služby oprávnenému
zákaznikovi 10 % DPH. 

KONTAKTY

Zsolt Csimma 

+421 31/785 22 14
+421 905/63 53 82

Kde nás nájdete
Hlavná 249, 
925 03 Horné Saliby

Napíšte nám
info@octan.sk
octan@octan.sk



PRACOVNÉ
ODEVY

Široká ponuka sortimentu pre
rôzne odvetvia, ako sú priemysel,
stavebníctvo či poľnohospodár-
stvo. Od malých dielní až po
veľké výrobné haly s individuál-
nymi nárokmi na materiály.

ODEVY NA
VOĽNÝ ČAS

Oblečenie do každého počasia,
ako tričká, nohavice, bundy,
softshellové súpravy či komplety
do lesa. Na voľný čas či pre
profesionálnych rybárov alebo
poľovníkov.

ODEVY PRE
ZÁCHRANÁROV

Odevy z vysoko kvalitných
materiálov pre základné
záchranné zložky, ako sú
poskytovatelia záchrannej
zdravotnej služby či hasiči. 

ODEVY NA MIERU

K objednávkam pristupujeme vždy individuálne.
Kombinácie materiálov, farieb a strihu navrhujeme tak, aby
plnili čo najviac svoju funkciu a predstavu zákazníka.
Okrem sériovej výroby šijeme aj na zákazku, od detských
až po nadrozmerné čísla konfekcie. Všetky modely
pracovných odevov vieme prispôsobiť vašim požiadavkám.

KVALITA ŠITÁ 
NA SLOVENSKU

Je pre nás prioritou, aby sa zákazníci cítili v našich odevoch komfortne a bezpečne. 
Naša výroba vychádza z požiadaviek zákazníka, pri ktorej používame len certifikované materiály
vyhovujúce bezpečnostným a hygienickým požiadavkám.

Náš sortiment je pomerne široký. Šijeme bundy, nohavice do pása, nohavice s náprsenkou, krátke
nohavice, 3/4 nohavice, plášte, vesty, kombinézy, zástery, klokanky, zimné bundy s vyberateľnou vložkou
a odnímateľnými rukávmi, 3/4 zimné bundy, zimné nohavice, oteplené kombinézy a oteplené vesty. 

Spolupracujeme s výrobcami kvalitných materiálov, akými sú napríklad KLOPMAN, DUPONT,
CONCORDIA TEXTILES, STEBERG, XM TEXTILES, TEXTILE SANTANDERINA a TENCATE.



PRACOVNÝ ODEV
TIMO

Pracovná súprava TIMO je moderného
strihu pre komfortné nosenie a voľnosť
pohybu. Nohavice so zdvojenými kolenami s
možnosťou strihu do pása alebo na traky
dopĺňa bunda na zips.

Ľahký materiál sa vynikajúco hodí na celoročnú
prácu v interiéri, no obmenou materiálu vieme
dosiahnuť aj teplejšiu verziu odevu. Farebná
kombinácia a druh materiálu podľa výberu.



PRACOVNÝ ODEV
DANY

Odev DANY je veľmi praktický a ideálny na
prácu v dielni alebo na stavbe. Skladá sa z
bundy na zips a nohavíc do pása alebo na
traky. Okrem dvoch bočných vreciek má

bunda vrecká aj na prsiach a rukáve. Možnosť
výberu farebnej kombinácie a materiálu.





PRACOVNÝ ODEV
VILO

Pracovný odev VILO sa skladá z bundy na
zips a nohavíc do pása. Strih spája prepraco-
vaný dizajn s bezpečnostnými reflexnými
prvkami. Je dôkazom, že pracovné oblečenie
nemusí byť fádne. Bunda má dve náprsné

a dve bočné všité vrecká na zips. Nohavice majú
zdvojené kolená. Materiál je veľmi odolný a
príjemný na nosenie. Možnosť výberu farebnej
kombinácie a materiálu.

CERTIFIKÁT: 
EN ISO 20471



PRACOVNÝ ODEV
ROBI

Špeciálne bezpečnostné pracovné oblečenie
ROBI s reflexným značením. Súprava
zelenej farby sa skladá z bundy na zips a z
nohavíc do pása. 

Vysoká úroveň ochrany na miestach so zníženou
viditeľnosťou alebo v exteriéri. Materiál je
olejovzdorná tkanina, odolná voči vetru a vode.

CERTIFIKÁT: 
EN ISO 20471



PRACOVNÝ ODEV
PALI

Špeciálne bezpečnostné pracovné oblečenie
PALI s reflexným značením. Súprava žltej
farby sa skladá z bundy na zips a z nohavíc
do pása. Vysoká úroveň ochrany na miestach
so zníženou viditeľnosťou alebo v exteriéri.

Súprava sa skladá z nohavíc do pása a zateplenej
bundy či vesty, ktoré sa vynikajúco hodia na
prácu v zimnom období. Farebná kombinácia a
druh materiálu podľa výberu.

CERTIFIKÁT: 
EN ISO 20471



PRACOVNÝ ODEV
TIBI

Súprava pracovného oblečenia TIBI je
vhodná na celoročnú prácu. Bunda má dve
náprsné vrecká na suchý zips a reflexný pás
na prednej časti a na rukávoch. Farebná
kombinácia a druh materiálu podľa výberu.

Strih aj materiál vieme prispôsobiť tak, ako aj
pri iných pracovných odevoch individuálnym
predstavám klienta.

CERTIFIKÁT: 
EN ISO 20471



PRACOVNÝ ODEV
ENVIEN

Špeciálny ochranný odev ENVIEN sa skladá
z nohavíc do pása alebo s náprsenkou a z
bundy na zips s multifunkčnými vreckami.

Farebná kombinácia a druh materiálu podľa
výberu.

CERTIFIKÁTY:
EN 11612
EN 11611
EN 11495-5
EN 1149-1
EN ISO 204 71





PRACOVNÝ ODEV
IVO

Súprava IVO sa skladá z nohavíc do pása,
prípadne na traky a z bundy na zips.
Farebná kombinácia a druh materiálu podľa
výberu.

PRACOVNÝ ODEV
SAMO

Súprava SAMO sa skladá z nohavíc do pása,
prípadne na traky a z bundy na zips.
Možnosť zosilnenia kolien materiálom
CORDURA. Farebná kombinácia a druh
materiálu podľa výberu.





LETNÝ SOFTSHELL
RESCUE

Praktické oblečenie pre záchranné tímy zo
špeciálneho materiálu do každého počasia s
nepremokavou paropriepustnou membránou.
Ochráni pred vetrom, vodou a chladom.

Súprava sa skladá z bundy  a z nohavíc. Ľahký
materiál sa vynikajúco hodí na teplejšie obdobie.
Reflexné prvky zabezpečujú lepšiu viditeľnosť v
zhoršených svetelných podmienkach.

MATERIÁL:
100 % polyester s TPU memránou
Vodný stĺpec 10 000 mm



ZIMNÝ SOFTSHELL
RESCUE

Praktické oblečenie pre záchranné tímy zo
špeciálneho materiálu do každého počasia s
nepremokavou paropriepustnou membránou.
Ochráni pred vetrom, vodou a chladom.

Súprava sa skladá z bundy s odnímateľnými
rukávmi a z nohavíc. Materiál je ideálny na
zimné obdobie. Reflexné prvky zabezpečujú
lepšiu viditeľnosť v zhoršených svetelných
podmienkach.

MATERIÁL:
100 % polyester s TPU memránou
Vodný stĺpec 10 000 mm







PRACOVNÁ
ROVNOŠATA UBO

Odev je určený na bežný výkon práce na
hasičskej stanici. Skladá sa z bundy do pása a
nohavíc s gumou so zapínaním na zips a
pútkami na opasok. Bunda má dve skladané
vrecká na hrudi, nad ľavým sa nachádza 

menovka na suchý zips. Nad pravým vreckom je
miesto na hodnosť. Pre vysoký komfort pri
pohybe je zadný diel bundy rozšírený. Termo
nápis HASIČI na chrbte je v cene odevu. Kvôli
vyššej bezpečnosti pri práci je reflexná aplikácia
našitá na prednom i zadnom diele bundy,
rukávoch aj ako lampas na nohaviciach.

MATERIÁL:
100 % bavlna, 290 g/m², atlas väzba



ĽAHKÝ  ZÁSAHOVÝ
ODEV 

Jednovrstvový odev bez membrány a podšívky
určený na zdolávanie požiarov vo voľnom
priestranstve. Je ergonomicky tvarovaný, poho-
dlný, antistatický a vyznačuje sa permanentne
zníženou horľavosťou. Reflexné označenie, ktoré 

má vysokú životnosť sa nachádza na spodnom aj
vrchnom diele. Bunda je predĺženého strihu s
vreckom na vysielačku, menovkou na suchý zips
a dvoma bočnými všívanými vreckami. K
nohaviciam je čierny opasok so sponou.

MATERIÁL:
NOMEX® Comfort s hmotnosťou 220g/m²
CERTIFIKÁTY: 
EN 469, EN1149+5



ŤAŽKÝ ZÁSAHOVÝ
ODEV 

Trojvrstvový odev pre hasičov na zdolávanie
požiarov. Vyrába sa s vyberateľnou vložkou aj
zošitý napevno bez možnosti oddeľovania.
Vrchný materiál volíme podľa požiadavky.
CERTIFIKÁTY: EN 469, EN1149+5 

VRCHNÝ MATERIÁL: 
93 % meta–aramid, 5 % para-aramid, 
2 % antistatic s hmotnosťou 210g/m²
PU MEMBRÁNA:
45 % meta-aramid, 32 % PU FR, 
23 % para-aramid s hmotnosťou 145g/m²
PODŠÍVKA:
50 % meta-aramid, 45 % lenzing FR, 
5 % para-aramid s hmotnosťou 145g/m²





MASKÁČOVÝ
KOMPLET

Outdoorový odev do prírody, vhodný na
turistiku do lesa, rybolov, na stanovačku, pre
poľovníkov či na zber hríbov. 

Komplet je pohodlného strihu z veľmi
príjemného a priedušného materiálu.  

MATERIÁL:
65 % bavlna, 35 % polyester





SOFTSHELL 
ZELENÝ

Voľnočasový či pracovný outdoorový odev,
pohodlný na nosenie a vhodný do každého
počasia. Softshell je viacvrstvový, vetru a
vode odolný materiál, no napriek tomu
priedušný, vďaka čomu umožňuje

odvádzanie vlhkosti smerom von. Je veľmi
obľúbený pri akýchkoľvek outdoor aktivitách.
Zelená farba je ideálna na turistiku do lesa či na
prácu v záhrade.

MATERIÁL:
Vrchná vrstva 100 % polyester
Membrána 100 % TPU
Vodný stĺpec 10 000 mm





SOFTSHELL 
SIVÝ

Softshell je viacvrstvový, vetru a vode
odolný materiál, no napriek tomu je
priedušný, vďaka čomu umožňuje odvádza-
nie vlhkosti smerom von. Je veľmi obľúbený
pri akýchkoľvek outdoor aktivitách.

Sivá farba a prepracovaný strih pôsobia veľmi
moderne. Namáhané miesta sú spevnené
materiálom CORDURA.

MATERIÁL:
Vrchná vrstva 100 % polyester
Membrána 100 % TPU
Vodný stĺpec 10 000 mm




