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   SÚPRAVA ITALY 
          RESCUE 
       

Bunda a nohavice do pásu
dámske i pánske prevedenie HV červenej
farby alebo atol modrá + reflexné prvky

pre vysokú viditeľnosť.
Pohodlný strih a komfortné nosenie.

 
materiál : 65% PES/35% BA
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       SÚPRAVA ITALY 
  RESCUE  - SOFTSHELL
     

 
Bunda a nohavice do pásu

dámske i pánske prevedenie HV červenej
farby alebo atol modrá + reflexné prvky pre

vysokú viditeľnosť.
Pohodlný strih a komfortné nosenie.

 
materiál : materiál : 3vrstvový SOFTSHELL 

s membránou
 350g/m2

vodeodolnosť 10 000 mm, priedušnosť 3 000
g/m²/24 hod
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   SÚPRAVA MEDI
         

      

 
Bunda a nohavice do pásu

dámske i pánske prevedenie farby podľa
požiadavky + reflexné prvky pre vysokú

viditeľnosť.
Pohodlný strih a komfortné nosenie.

 
materiál : materiál : 3vrstvový SOFTSHELL

 s membránou
 350g/m2

vodeodolnosť 10 000 mm, priedušnosť 3 000
g/m²/24 hod

 
nohavice: 35%BA/65% PES
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Bunda a nohavice do pásu

dámske i pánske prevedenie farby podľa
požiadavky + reflexné prvky pre vysokú

viditeľnosť.
Pohodlný strih a komfortné nosenie.

 
materiál : materiál : 3vrstvový SOFTSHELL

 s membránou
 200g/m2

vodeodolnosť 5 000 mm, priedušnosť 2 000
g/m²/24 hod
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   SÚPRAVA SOFTSHELL                    
             200g/m2

   OCTAN plus s.r.o.
      REGISTROVANÝ SOCIÁLNY PODNIK



PRACOVNÉ ODEVY

 
Kombinéza :

dámske i pánske prevedenie farby podľa
požiadavky + reflexné prvky pre vysokú

viditeľnosť.
Pohodlný strih a komfortné nosenie.

 
materiál : materiál : 3vrstvový SOFTSHELL 

s membránou
 200g/m2

vodeodolnosť 5 000 mm, priedušnosť 2 000
g/m²/24 hod
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KOMBINÉZA SOFTSHELL                    
          200g/m2
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Bunda a nohavice do pásu

dámske i pánske prevedenie HV červenej
farby a reflexné prvky pre vysokú viditeľnosť.

Pohodlný strih a komfortné nosenie.
 

materiál : 65% PES/35% BA
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Bunda a nohavice do pásu na zimnú sezónu.

prevedenie dámske i pánske, farby podľa
požiadavky, reflexné prvky pre vysokú

viditeľnosť.
Pohodlný strih a komfortné nosenie.

 
materiál : 3vrstvový SOFTSHELL s membránou

 350g/m2
vodeodolnosť 10 000 mm, priedušnosť  3 000

g/m²/24 hod
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   SÚPRAVA RZP
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ŠPECIFIKÁCIA :
 

Bunda a nohavice do
pásu

dámske i pánske
prevedenie červenej

farby a reflexné prvky
pre vysokú viditeľnosť.

Pohodlný strih a
komfortné nosenie.

 
materiál : 65%

PES/35% BA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   SÚPRAVA RESCUE
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Zdravotnícke oblečenie charakteristické vysokou kvalitou prevedenia,
príjemným materiálom a pohodlným strihom.

Pánske i dámske prevedenie, ponúkame rôzné materiály  
100% bavlna a kvalitné polyestrove s elastanom.
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Taška na plece so záklopkou , na ktorej sa nachádza vrecko na suchý

zips , menovka , reflexné  prvky
Bočné vrecka ukončené klopkou s reflexnými prvkami .

Taška na dva popruhy -cez plece , okolo pásu a úchop na prednej
záklopke 

Vnútorný priestor 30l , obsahuje dve bočné vrecká
 

MATERIÁL: Cordura + reflexné pásy sivej farby 
ROZMERY : DL 40cm x V 25 cm x Š 30 cm 

FARBA : modrá , červená 
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KONTAKT   

+421 905 635 382                     info@octan.sk
+421 31 7852 214                     www.octan.sk
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NAŠA SPOLOČNOSŤ JE VÝROBCA PRACOVNÝCH

ODEVOV
VYRÁBAME NA ZÁKAZKU, PODĽA DOPYTU

 
 

- ŠIROKÝ VÝBER FARIEB
- ŠIROKÝ VÝBER MATERIÁLOV

- PONÚKAME ŠIROKÝ VÝBER STRIHOV  
 


