profesjonalne obuwie zawodowe

Wyłączny Przedstawiciel w Polsce:
Centrum Obuwia Profesjonalnego

fUtu
Ra
POLSKA
Biuro, magazyn, showroom
42-677 Czekanów koło Gliwic, Szkolna 7
www.suecos-polska.pl
www.futura-polska.pl
tel. 503 093 802
biuro@suecos-polska.pl

Oxypas
Nowoczesna linia obuwia zawodowego adresowana do wymagającego Klienta. Zaawansowane
technologicznie włókno o nazwie mikrofibra połączone z wysokiej jakości skórą zapewnia nie tylko
wodoodporność, ale jest także materiałem zapewniającym skórze odpowiednią cyrkulację powietrza.
Obuwie jest lekkie, antybakteryjne, ekologiczne a przy tym wytrzymałe na zużycie. Wewnętrzna,
antybakteryjna wkładka zapewnia komfort i amortyzuje wstrząsy zapewniając optymalną ochronę
powierzchni stawowych. Obuwie o ergonomicznym kształcie i atrakcyjnym wzornictwie doskonale sprawdzi
się w pracy lub podczas codziennych zajęć. Możliwość zastosowania specjalistycznej wkładki ortopedycznej.
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Obuwie zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I, oznaczone znakiem CE. mmmmmmmmmmm
Zgodne z normą: EN ISO 20347:2012 SRC mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Polecane dla: mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
- personelu medycznego, farmaceutów, kosmetologów, mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
- pracowników przedszkoli i szkół, mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
- branży HORECA mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Ze względu na swoje właściwości obuwie Oxypas adresowane jest dla osób:
- których praca wymaga pozostawania przez dłuższy czas w pozycji stojącej,
- o nadmiernej masie ciała, która negatywnie wpływa na pracę stawów i przyczynia się do niepożądanych
zmian w obrębie stóp,
- uskarżających się na bóle stawowe, szczególnie w obrębie kończyn dolnych
i lędźwiowego odcinka kręgosłupa,
- które dbają o swoje zdrowie i zdają sobie sprawę jak ważne dla naszego organizmu jest utrzymanie stóp
w dobrej kondycji poprzez zapewnienie im niezbędnego komfortu.
Charakterystyka:
- antypoślizgowość SRC, zgodnie z EN ISO 20347, podeszwa wykonana na odpornego na ścieranie
kauczuku nitrylowego,
- amortyzują wstrząsy, zapobiegając w dłuższym okresie czasu uszkodzeniom powierzchni stawowych
kończyn dolnych oraz dolegliwościom bólowym lędźwiowego odcinka kręgosłupa,
- wyposażone we wkładki zapewniające maksymalny komfort użytkowania, wkładkę można wymienić na
profesjonalną wkładkę ortopedyczną,
- wnętrze wyłożone tworzywem coolmax
- materiał z którego wykonane jest obuwie, w optymalny sposób dopasowuje się do kształtu stopy
użytkownika,
- regulowany na rzep pasek przytrzymujący piętę zapewnia pełną stabilność,
- regulowana tęgość obuwia w strefie śródstopia,
- niezwykle mała masa,
- antybakteryjne,
- ESD (anty elektrostatyczne)
- rozmiary: 36 - 47 (w zależności od modelu)

Doria - linia damska mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Bardzo wygodny model z elementem mikrofibry w górnej części cholewki, pełniący nie tylko funkcję dekoracyjną, ale przede wszystkim pozwala na dobre dopasowanie buta do stopy. Pasek na piętę regulowany za
pomocą rzepa. Podeszwa SRC, ESD. Kolorystyka: białe, czarne, nadruk szary, nadruk kolorowy. mmmmm
Rozmiar: 36 - 42. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Lucia i Suzy - linia damska mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Modele pełne, wsuwane. Wykonane ze skóry, wewnętrzna strona butów wyściełana włóknem oxypas coolmax.
Wkładka zapewnia optymalny komfort użytkowania. Podeszwa SRC, ESD. Kolorystyka: czarne, białe, nadruk
kolorowy. Rozmiar 36 - 42. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Maud i James - linia sportowa damska i męska mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
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, granatowe, różowe, szare. Kolorystyka męska: czarne, granatowe, szare. Rozmiary: 36 - 47. mmmm

Sunny i Henny - linia sportowa damska i męska
Model o sportowym charakterze, wykonany z odpornej na zużycie skóry. Podeszwa anty poślizgowa SRC.
Zapięcie - sznurowadła. Wewnętrzna strona cholewki - lekkie oddychające włókno mesh nylon.
Kolorystyka białe z elemantami: granatowymi, szarymi, różowymi, fioletowymi, niebieskimi, rozmiar: 36 - 46.
Model dopasowany, rozmiarówka zaniżona o 1 rozmiar.

Karla i Luca - linia sportowa damska i męska mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Propozycja nie tylko na wiosnę i lato - przewiewny model z 3D Mesh w części przodostopia. 3D Mesh
to dzianina o 3 warstwowej strukturze wspomagająca odprowadzenie wilgoci z powierzchni skóry. Środkowa
i tylna część cholewki wykonana jest z wysokiej jakości mikrofibry. Atrakcyjne dodatki kolorystyczne sprawiają
że Karla i Luca będą świetnym uzupełnieniem Twojego profesjonalnego wizerunku. Super lekkie, podeszwa
SRC, anty elektrostatyczne. Sznurowane. Model dopasowany. Rozmiarówka zaniżona. mmmmmmmmm
Wersja damska: rozmiary 36 - 42, kolory: biały plus różowy, biały plus niebieski, biały plus szary. mmmmmm
Wersja męska: rozmiary 39 - 47, kolory: biały plus szary, biały plus granat. mmmmmmmmmmmmmmmmm

Ela i Justin linia damska i męskammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Sportowa elegnacja plus maksymalny komfort dzięki anatomicznie wyprofilowanej wkładce z pianki typu
memory oraz dodatkowemu amortyzatorowi w podeszwie. Cholewka skórzana, wnętrze buta wyłożone
włóknem coolmax (opatentowane przez Dupont), zapewniające optymalne odprowadzenie wilgoci z powierzchni stopy. Łatwe do utrzymania w czystosci. Podeszwa z anty poślizgowym bieżnikem typu SRA. mmmmm
Anty elektrostatyczne. Anty bakteryjne. Model Lekko dopasowany, rozmiarówka zaniżona. mmmmmmm
Linia damska: rozmiary 36 - 42, kolory: biały z szarym, biały z różowym, biały z lila, biały z niebieskim mmm
Linia męska: rozmiary 39 - 47, kolory: biały z szarym, biały z granatowym. mmmmmmmmmmmmmmmmm

Anais - linia damska mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Wygodny model łączący skórę z mikrofibrą. System rzepów umożliwia optymalne dopasowanie buta do
stopy, a mikrofibra w okolicy przodostopia 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, system ESD. Rozmiar: 36 - 42,
kolorystyka - białe. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Bianca i Jeff - linia damska i męska mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Obuwie dedykowane dla osób z tendencją do płaskostopia, wyposażone w wyprofilowaną anatomicznie
wkładkę korkową. Cholewka wykonana ze skóry w dwóch kolorach: białym lub czarnym, dodatkowo wersja
damska z nadrukiem. Regulowany pasek z rzepem: na piętę oraz na śródstopiu umożliwia właściwe dopasowanie butów do potrzeb użytkownika. Podeszwa SRC, system ESD. Rozmiar: 36 - 46 mmmmmmmmmmm

Remy - linia męska mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
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. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Candy - linia damska mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Model z pełną piętą. Opytmalne połączenie mikrofibry ze skórą. Szczególnie polecany dla osób z wysokim
podbiciem - regulacja zapięcia za pomocą rzepa. Boczne otwory zapewniają dodatkową wentylację. But
wyściełany jest włóknem coolmax zapewniającym optymalne odprowadzenie wilgoci z powierzchni stopy.
Wewnątrz władka odciążającą, amortyzującą wstrząsy i chroniącą powierzchnie stawowe. Cechy dodatkowe:
podeszwa SRC, system ESD. Rozmiar: 36 - 42, kolorystyka - białe lub czarne . mmmmmmmmmmmmmmm

Carin - linia damska mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Model z otwartą piętą wykonany ze skóry. Posiada dwa zapięcia na rzep z możliwością regulacji tęgości pięta i śródstopie. Dwa boczne otwory w górnej części cholewki zapewniają dodatkową wentylację.
Wewnątrz komfortowa wkładka odciążająca. Podeszwa SRC, model anty elektrostatyczny. mmmmmm
Kolory: biały, rozmiary: 36 - 42. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Melissa - linia damska mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Melissa w optymalny sposób łączy skórę z mikrofibrą. Otwarta pięta i część środkowa buta zapewniają
doskonałą wentylację skóry przy zachowaniu wysokich standardów bezpieczeństwa. But trzyma stabilnie
stopę, a system rzepów umożliwia właściwe dopasowanie. Podeszwa SRC, wewnątrz wkładka amortyzująca.
Kolor biały. Rozmiar: 36 - 42. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Buty z pianki medycznej są produktem wykonanym z unikalnego materiału X-cell, dzięki któremu
charakteryzują się one niezwykłą lekkością i wysoką trwałością. Dzięki zastosowaniu specjalnej konstrukcji
podeszwy, udało się uzyskać niezwykle ważny dla ochrony powierzchni stawowych kończyn dolnych i kręgosłupa
efekt amortyzacji, przy zachowaniu sztywności buta, tak ważnego dla stabilności posturalnej, chodu czy też
biegu.
Ze względu na swoje właściwości obuwie z pianki adresowane jest dla osób:
- których praca wymaga pozostawania przez dłuższy czas w pozycji stojącej,
- o nadmiernej masie ciała, która negatywnie wpływa na pracę stawów i przyczynia się do niepożądanych zmian
w obrębie stóp,
- uskarżających się na bóle stawowe, szczególnie w obrębie kończyn dolnych i lędźwiowego odcinka kręgosłupa,
- które dbają o swoje zdrowie i zdają sobie sprawę jak ważne dla naszego organizmu jest utrzymanie stóp
w dobrej kondycji poprzez zapewnienie im niezbędnego komfortu.

Smooth i 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. Model z podwyższonym zapiętkiem.
Do wykorzystania wszędzie tam, gdzie obowiązują zwiększone wymagania w zakresie antyseptyki oraz
aktywnego i pasywnego bezpieczeństwa użytkowania. Podeszwa z bieżnikiem anty poślizgowym.

Smooth (SRC, ESD)
Dostępne kolory: czarny, biały, zielony, lila, fuxia, granatowy, niebieski
Dostępne rozmiary: 36 - 46

Bestlight (wkładka wewnętrzna)
Dostępne kolory: biały i czarny
Rozmiary: 36 - 46

Oxypolar
Miękkie, ciepłe i praktyczne polary unisex w rozmiarach 36 - 58, dostępne kolory: biały, czarny, niebieski, liliowy.
Zapięcie na zatrzask, dwie kieszenie na dole, jedna górna, wygodny raglanowy rękaw, wykończenie pod szyją:
stójka.

Oxywatch
Zegarek medyczny Oxywatch przeznaczony jest dla personelu medycznego, pracowników laboratoriów
analitycznych, kosmetologów.
Zapinany na ubraniu. Na cyferblacie dodatkowe oznaczenie do ręcznego pomiaru pulsu pacjenta.
Dzięki silikonowej oprawie zegarek jest łatwy do utrzymania w czystości. Nie zawiera lateksu.
Kolor oprawy: biały, jasno niebieski, lila, fuxia.

