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1

Fartuch lekarski, damski, biały, długi rękaw wykonany z tkaniny,

minimum 60% bawełna, reszta poliester, gramatura od 150 -

195g/m2. Temperatura prania 85ºC, kurczliwość tkaniny max do

2%. Fartuch kieszonka górna i dwie dolne, zapinany na napy

nierdzewne, pasek z tyłu do regulacji zapinany na napy, długi

rękaw. Rozmiary 158 do 182 cm  oraz 34 do 56

30

2

Fartuch lekarski , męski, biały, długi rękaw wykonany z tkaniny,

minimum 60% bawełna, reszta poliester, gramatura od 150-

195g/m2. Temperatura prania 85ºC, kurczliwość tkaniny max do

2%. Fartuch kieszonka górna i dwie dolne, zapinany na napy

nierdzewne, pasek z tyłu do regulacji zapinany na napy, długi

rękaw. Rozmiary 170 do 188 cm  oraz 44 do 60

15

3

Ubranie damskie, ze spodniami, spodnie z wszytym paskiem, troki

do wiązania lub zamek, gumki do regulacji, bluza zapinana na napy

nierdzewne, krój jak w typowym żakiecie, okrywający biodra,

wycięcie w serek, krótki rękaw lub 3/4, kieszonka górna i dwie

dolne. Tkanina minimum 60% bawełna, reszta poliester, gramatura

od 150- 195g/m2, temperatura prania 85ºC, kurczliwość do 2%.

Kolor biały i niebieski odcienie do granatu z lamówką kolorową do

wyboru lub bez lamówki. Rozmiary 158 do 182 oraz 34 do 56.

Splot skośny.

300

4

Ubranie damskie, ze spódnicą, spódnica z wszytym paskiem,

gumki do regulacji, z trokami lub bez, bluza zapinana na napy

nierdzewne, krój jak w typowym żakiecie okrywający biodra,

wycięcie w serek, krótki rękaw lub 3/4 ,kieszonka górna i dwie

dolne. Tkanina minimum 60% bawełna, reszta poliester, gramatura

od 150- 195g/m2, temperatura prania do 85ºC, kurczliwość do 2%.

Kolor biały i niebieski do granatu (próbki) z lamówką kolorową do

wyboru lub bez lamówki. Rozmiary 158 do 182 oraz 34 do 56. Splot

skośny.

50
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5

Bluza z krótkim rękawem z dekoltem na zakładkę zapinanym na

nap, wkładana przez głowę. Z przodu odcięty karczek, pod którym

jest kieszeń wszyta w szew z lewej strony, kieszenie boczne

naszywane na wysokości bioder, po bokach rozporki wzmocnione

ryglami, długość lekko zakrywające biodra. Tkanina minimum 60 %

bawełny, reszta poliester. Gramatura od 150-160 g.m2. Splot

skośny. Temperatura prania do 85°C, kurczliwość do 2%. kolor

odcienie niebieskiego (próbki). Rozmiary 158-182 oraz 34 do 56.

Zgodnie z normą ENV 14237.

200

6

Ubranie damskie niebieskie do błękitu (próbki do wyboru) ze

spódnicą, spódnica z wszytym paskiem, gumki do regulacji, bluza

zapinana na napy nierdzewne, krój jak w typowym żakiecie,

okrywający biodra, wycięcie w serek, krótki rękaw lub 3/4,

kieszonka górna i dwie dolne. Tkanina minimum 60% bawełna,

reszta poliester, gramatura od 150 - 195g/m2, temperatura prania

do 85ºC zalaecane, kurczliwość do 2%. Rozmiary 158 do 182 oraz

34 do 56. Splot skośny

40

7

Ubranie damskie niebieskie do błękitu (próbki do wyboru) ze

spodniami, spodnie z wszytym paskiem, i gumki do regulacji, bluza

zapinana na napy nierdzewne, krój jak w typowym żakiecie,

okrywający biodra wycięcie w serek, krótki rękaw lub 3/4 ,

kieszonka górna i dwie dolne. Tkanina minimum 60% bawełna,

65% reszta poliester, gramatura od 150- 195g/m2, temperatura

prania do 85ºC, zalecana, kurczliwość do 2%. Rozmiary 158 do

182 oraz 34 do 56. Splot skośny.

40

8

Ubranie męskie, niebieskie do błękitu (próbki do wyboru), bluza z

kołnierzykiem, zapinana na napy nierdzewne, krótki rękaw lub 3/4

kieszonka górna i dwie dolne, spodnie z wszytym paskiem, gumki

do regulacji. Tkanina minimum 60% bawełna, reszta poliester,

gramatura od 150-195g/m2, temperatura prania do 85ºC, zalecana,

kurczliwość do 2%. Rozmiary 170 do 188 oraz 44 do 60. Splot

skośny

40



9

Ubranie męskie, białe, bluza z kołnierzykiem,  zapinana na napy 

nierdzewne, krótki rękaw lub 3/4 ,kieszonka górna i dwie dolne, 

spodnie z wszytym paskiem, gumki do regulacji . Tkanina minimum 

60 % bawełna, reszta poliester, gramatura od 150-195g/m2, 

temperatura prania 85ºC,zalecana, kurczliwość do 2%. Rozmiary 

170 do 188 oraz 44 do 60.

40
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