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To bluza wyłącznie dla osób ceniących 
komfort pracy, higienę oraz profesjonalizm+
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Czy kiedykolwiek zdarzyło się Państwu gotować w dusznych,
ciepłych i wilgotnych pomieszczeniach, pracując często
na najwyższych obrotach w pośpiechu i stresie?

Warto się zastanowić przez chwilę jak poczucie maksymalnego
komfortu i higieny może pozytywnie wpłynąć na naszą pracę,
samopoczucie oraz efektywność każdego dnia!

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom naszych Klientów,
stworzyliśmy jedyną w Polsce bluzę kucharską zapewniającą
najwyższy komfort, higienę i bezpieczeństwo.
Bluza kucharska BioTEC Silver PRO to produkt najwyższej jakości,
dla profesjonalistów, ludzi ceniących higienę i bezpieczeństwo w 
swojej pracy.

BioTEC Silver PRO – To nowa generacja tkanin o trwałych
właściwościach antybakteryjnych, jest to przełom w dziedzinie
produkcji odzieży.
Trwale zintegrowane jony srebra gwarantują maksimum higieny 
i bezpieczeństwa zarówno dla osób noszących ubrania BioTEC 
Silver PRO jak i dla konsumentów.

Innowacyjna odzież antybakteryjna 
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Redukcja aż o 86% ilości bakterii w stosunku do standardowej odzieży 
gastronomicznej.
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Właściwości bakteriobójcze 
srebra były znane ludziom 
od dawna. Srebro obecnie 
wykorzystywane jest zarówno 
w medycynie jak i nowoczesnym 
profesjonalnym sprzęcie 
gastronomicznym (pralki, 
zmywarki etc.). Ten szlachetny 
metal najskuteczniej zwalcza 
setki bakterii, wirusów oraz 
grzybów.

Odzież bioTEC Silver Pro 
wykorzystuje bakteriobójcze 
właściwości srebra hamując 
wzrost i rozmnażanie 
mikroorganizmów aż do 86% 
jednocześnie nie niszcząc  
i nie podrażniając naturalnej 
flory bakteryjnej skóry. 
BioTEC Silver PRO skutecznie
eliminując nieprzyjemne
zapachy dając jednocześnie
maksimum komfortu
Użytkownikowi.

Nowa generacja włókien
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Przyjemniejsze dla ciała, zabójcze dla bakterii
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Korzyści z używania bluzy kucharskiej BioTEC Silver PRO

 » wysoka ochrona przed chorobotwórczymi bakteriami
 » oraz skutkami ich działania w ciągu całego cyklu użytkowania 

odzieży.
 » szerokie spektrum działania – szybka redukcja ilości bakterii
 » włókno dobrze tolerowane przez skórę i bezpieczne dla 

środowiska
 » miłe w dotyku
 » nie wymagające skomplikowanej pielęgnacji
 » włókno nie traci i nie zmienia swoich właściwości nawet po 

wielokrotnym praniu
 » łatwość spierania zabrudzeń
 » niska kurczliwość (do 3%)

Zalety odzieży Bio TEC Silver 
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Bio TEC Silver PRO
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Dlaczego akurat Bio TEC Silver PRO?
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Porównanie tkaniny Bio TEC Silver PRO ze standardową tkaniną

BioTEC Silver Pro to naukowo potwierdzona technologia 
o doskonałych właściwościach antybakteryjnych, materiał 
jest w 100 % bezpieczny dla zdrowia oraz w 100% przyjazny 
środowisku.
Bluza kucharska z linii BioTEC Silver PRO to włókno
permanentne odporne na wielokrotne pranie.

Taknina  Standardowa

BioTEC  Silver Pro 
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         o  

str  

Bluza kucharska  
BioTEC silver PRO

Standardowa 
bluza kucharska 

mikrocząsteczki srebra są trwale 
zintegrowane z włóknem  

substancja o działaniu 
antybakteryjnym jest nanoszona  

na odzież  

Mikrocząsteczki srebra nie 
wpływają negatywnie na zmianę 
flory bakteryjnej skóry, włókno 
nie powoduje podrażnień skóry  

Substancja czynna może 
negatywnie działać na florę 

bakteryjną skóry

właściwości antybakteryjne nie 
zanikają pod wpływem prania  

właściwości antybakteryjne ulegają 
osłabieniu po każdym praniu  

z czasem dochodzi do zmniejszenia 
efektywności działania

włókno jest permanentnie 
antybakteryjne

Wymaga specjalistycznej pielęgnacji

przekrój przez włókno 
Bio TEC Silver PRO

 
przektrój przez włókno 
standardowej tkaniny 

antybakteryjnej
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Ekskluzywne wykonanie
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Tabela rozmairów i specyfikacja produktu

Wykonanie:
tkanina:		 Bio	TEC	Silver	PRO,		
gramatura:		 215g/m2,		
	 	 50%	Bawełna/50%Polyester,		
kolor:		 	 biały

	» zapinana	na	dwurzędowe	napy	ze	stali	nierdzewnej
	» podkrój	szyi	wykończony	stójką
	» lekko	modelujące	cięcia	po	bokach
	» długie	rękawy	z	możliwością	wywinięcia

Tabela	rozmiarów	męskich/men’s	size	chart
rozmiar	
odzieży	
letniej

rozmiar	
odzieży	
zimowej

wzrost
obwód	
klatki	

piersiowej
obwód	
pasa

46 002/S 164-170 88-92 80-84
48

003/M
170-176 92-96 84-88

50 170-176 96-100 88-92
52

004/L
176-182 100-104 92-96

54 176-182 104-108 96-104
56

005/XL
182-188 108-112 104-108

58 182-188 112-116 108-116
60

006/XXL
188-194 116-120 116-120

62 188-194 120-124 120-128
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Zaufana firma

+
zau

fan
ie  d

o
św

iad
czen

ie

Kegel Błażusiak -ubieramy ludzi do pracy.
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