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SPIS TREŚCI

www.modernbhp.pl

NAZWA PRODUKTU

Bluzy medyczne wzorek

Bluzy chirurgiczne

Bluzy chirurgiczne 100% bawełna

Bluzy medyczne z trokiem

Żakiet medyczny kołnierzyk

Żakiet medyczny stójka

Żakiet medyczny

Żakiet medyczny

Żakiet medyczny/kosmetyczny

Żakiet medyczny/kosmetyczny

Żakiet medyczny/kosmetyczny

Żakiet medyczny/kosmetyczny

Sukienka medyczna 100% bawełna

Sukienka medyczna/kosmetyczna

Sukienka medyczna/kosmetyczna

Spódnice

Spodnie z trokiem

Spodnie elastyczne zwężane

Spodnie zwężane

Spodnie cygaretki

Fartuch ochronny

Fartuch laboratoryjny damski na guziki

Fartuch laboratoryjny męski na guziki

Fartuch laboratoryjny damski na zatrzaski

Fartuch laboratoryjny męski na zatrzaski

Fartuch lekarski damski długi rękaw

Fartuch lekarski damski krótki rękaw
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KOD

M80W

M80

M81BAW

M84

M5L

M8L

M9L

M10L

M9

M10ZAM

M19

M220

M17BAW

M17

M23

M30

M12

M211

M13

M14

M38

M31

M32

M31N

M32N

M1RD

M1RK



Fartuch lekarski męski długi rękaw

Bluza lekarska z kołnierzem długi rękaw

Bluza lekarska z kołnierzem krótki rękaw

Bluza lekarska ze stójką długi rękaw

Bluza lekarska ze stójką krótki rękaw

Komplet medyczny/chirurgiczny

Komplet medyczny z lamówką
Komplet pielęgniarki

Komplet chirurgiczny 100% bawełna

Komplet pielęgniarki

Komplet pielęgniarki

Czepki medyczne/chirurgiczne
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M25RD

M22RD

M22RK

M23Rd

M23RK

M80.M12

M84.M13

M10L.M13

M81.M12.BAW

M5L.M30

M10ZAM.M30

MCH
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tkanina: bawełna 100%
gramatura: 120g/m2
temp. prania: 40st
krój taliowany
dwa rozcięcia na bokach
trzy kieszenie
dekolt w serek
dostępne rozmiary: od XXS do 4XL

 
 
 
 

BLUZA MEDYCZNA KOLOROWY WZOREK

www.modernbhp.pl Kod produktu: M80W



tkanina: bawełna 100%
gramatura: 120g/m2
temp. prania: 40st
krój taliowany
dwa rozcięcia na bokach
trzy kieszenie
dekolt w serek
dostępne rozmiary: od XXS do 4XL

 
 
 
 

BLUZA MEDYCZNA KOLOROWY WZOREK

www.modernbhp.pl Kod produktu: M80W



BLUZA CHIRURGICZNA

tkanina:bawełna 50% poliester 50%
gramatura: 180g/m2
temp. prania 60st
krój taliowany
dwa rozcięcia na bokach
trzy kieszenie
dekolt w serek
dostępne rozmiary: od XXS do 4XL

 
 
 
 

www.modernbhp.pl Kod produktu: M80



BLUZA CHIRURGICZNA

tkanina:bawełna 50% poliester 50%
gramatura: 180g/m2
temp. prania 60st
krój taliowany
dwa rozcięcia na bokach
trzy kieszenie
dekolt w serek
dostępne rozmiary: od XXS do 4XL

 
 
 
 

www.modernbhp.pl Kod produktu: M80



BLUZA CHIRURGICZNA

tkanina:bawełna 100%
gramatura: 160g/m2
temp. prania 95st
dwa rozcięcia na bokach
trzy kieszenie
dekolt w serek
dostępne rozmiary: od XXS do 4XL

 
 
 
 

www.modernbhp.pl Kod produktu: M81BAW



BLUZA MEDYCZNA Z TROKIEM

tkanina:bawełna 50% poliester 50%
gramatura: 180g/m2
temp. prania 40st
fason taliowany
dwa rozcięcia na bokach
dwie kieszenie
dekolt w serek
lamówka przechodząca w trok
wiązana z tyłu troczkiem
dostępne rozmiary: od XXS do 4XL

 
 
 
 www.modernbhp.pl Kod produktu: M84



tkanina:bawełna 35% poliester 65%
gramatura: 185g/m2
temp. prania 40st
zapięcie: zatrzaski
fason taliowany
długość żakietu od 68cm do 72cm
trzy kieszenie
dekolt w serek
dostępne trzy kolory lamówek
dostępne rozmiary: od 34 do 44

 
 
 
 

ŻAKIET MEDYCZNY Z KOŁNIERZYKIEM

www.modernbhp.pl Kod produktu: M5L



tkanina:bawełna 35% poliester 65%
gramatura: 185g/m2
temp. prania 40st
zapięcie: zatrzaski
fason taliowany
długość żakietu od 68cm do 72cm
trzy kieszenie
dekolt w serek + stójka
dostępne trzy kolory lamówek
dostępne rozmiary: od 34 do 44

 
 
 
 

ŻAKIET MEDYCZNY STÓJKA

www.modernbhp.pl Kod produktu: M8L



tkanina:bawełna 35% poliester 65%
gramatura: 185g/m2
temp. prania 40st
zapięcie: zatrzaski
fason taliowany
długość żakietu od 68cm do 82cm
trzy kieszenie
dekolt w serek 
dostępne trzy kolory lamówek
dostępne rozmiary: od 34 do 54

 
 
 
 

ŻAKIET MEDYCZNY 

www.modernbhp.pl Kod produktu: M9L



tkanina:bawełna 35% poliester 65%
gramatura: 185g/m2
temp. prania 40st
zapięcie: zatrzaski
fason taliowany
długość żakietu od 68cm do 82cm
trzy kieszenie
dekolt w serek 
dostępne trzy kolory lamówek
dostępne rozmiary: od 34 do 54

 
 
 
 

ŻAKIET MEDYCZNY 

www.modernbhp.pl Kod produktu: M10L



tkanina:bawełna 35% poliester 65%
gramatura: 185g/m2
temp. prania 40st
zapięcie: zatrzaski
fason taliowany
długość żakietu od 72cm do 82cm
trzy kieszenie
dekolt w serek 
dostępny w czterech kolorach
dostępne rozmiary: od 34 do 54

 
 
 
 

ŻAKIET MEDYCZNY 

www.modernbhp.pl Kod produktu: M9



tkanina:bawełna 35% poliester 65%
gramatura: 185g/m2
temp. prania 40st
zapięcie: suwak
fason taliowany
długość żakietu od 65cm do 69cm
trzy kieszenie
dekolt w serek 
dostępny w czterech wariantach
dostępne rozmiary od 34 do 50

 

 
 
 

ŻAKIET MEDYCZNY NA SUWAK

www.modernbhp.pl Kod produktu: M10ZAM



tkanina:bawełna 35% poliester 65%
gramatura: 185g/m2
temp. prania 40st
zapięcie: zatrzaski
fason taliowany
długość żakietu od 65cm do 68cm
trzy kieszenie
zapinany asymetrycznie
zaszewki z tyłu
dostępny w dwóch wariantach
dostępne rozmiary: od 34 do 46

 
 
 
 

ŻAKIET MEDYCZNY/KOSMETYCZNY

www.modernbhp.pl Kod produktu: M19



tkanina:bawełna 35% poliester 65%
gramatura: 160g/m2
temp. prania 40st
zapięcie: zatrzaski
dekolt: serek ze stójką
fason taliowany
długość żakietu od 68cm do 70cm
dwie kieszenie
zapinany asymetrycznie
dostępny w sześciu wariantach
dostępne rozmiary: od 34 do 48

 
 
 
 

ŻAKIET MEDYCZNY/KOSMETYCZNY

www.modernbhp.pl Kod produktu: M220



tkanina:bawełna 100%
gramatura: 160g/m2
temp. prania 90st
wkładana przez głowę
dekolt: serek 
rozporek z boku
fason taliowany
długość sukienki od 96cm do 103cm
trzy kieszenie
dostępna w trzechwariantach
dostępne rozmiary: od 34 do 54

 
 
 
 

SUKIENKA MEDYCZNA BAWEŁNA

www.modernbhp.pl Kod produktu: M17BAW



tkanina:bawełna 50% poliester 50%
gramatura: 180g/m2
temp. prania 60st
wkładana przez głowę
dekolt: serek 
rozporek z boku
fason taliowany
długość sukienki od 91cm do 100cm
trzy kieszenie
z tyłu trok
dostępne rozmiary: od 34 do 54

 
 
 
 

SUKIENKA MEDYCZNA 

www.modernbhp.pl Kod produktu: M17



tkanina:bawełna 35% poliester 65%
gramatura: 160g/m2
temp. prania 40st
zapinana z przodu na suwak
fason taliowany
długość sukienki od 91cm do 100cm
dwie kieszenie
dostępne rozmiary: od 34 do 50
dostępna w czterech wariantach
zamek górny + zamek dolny

 
 
 
 

SUKIENKA MEDYCZNA NA SUWAK 

www.modernbhp.pl Kod produktu: M23



tkanina:bawełna 50% poliester 50%
gramatura: 180g/m2
temp. prania 60st
zapinana z tyłu na suwak i guzik
fason taliowany
długość sukienki od 56cm do 60cm
na bokach gumki dla lepszego dopasowania
dostępne rozmiary: od 34 do 54
dostępna w dziesięciu kolorach

 

 
 
 
 

SPÓDNICA

www.modernbhp.pl Kod produktu: M30



tkanina:bawełna 50% poliester 50%
gramatura: 180g/m2
temp. prania 60st
nogawki proste
dwie kieszenie na wysokości bioder
pas cały w gumę
dostępne rozmiary: od XXS do 4XL
dostępna w dwudziestu kolorach
luźny krój

 

 
 
 
 

SPODNIE Z TROKIEM

www.modernbhp.pl Kod produktu: M12



tkanina:bawełna 50% poliester 50%
gramatura: 180g/m2
temp. prania 60st
nogawki proste
dwie kieszenie na wysokości bioder
pas cały w gumę
dostępne rozmiary: od XXS do 4XL
dostępna w dwudziestu kolorach
luźny krój

 

 
 
 
 

SPODNIE Z TROKIEM

www.modernbhp.pl Kod produktu: M12



tkanina:bawełna 55% poliester 43%

gramatura: 170g/m2
temp. prania 40st
nogawki zwężane
dwie kieszenie na wysokości bioder
na gumce w pasie
elastyczne
dostępne rozmiary: od 34 do 50
dostępna w pięciu kolorach

     elastan 2%

 
 

 
 
 

SPODNIE ELASTYCZNE ZWĘŻANE

www.modernbhp.pl Kod produktu: M211



tkanina:bawełna 50% poliester 50%
gramatura: 180g/m2
temp. prania 40st
nogawki zwężane
dwie kieszenie na wysokości bioder
pas cały w gumce
dostępne rozmiary: od 34 do 50
dostępna w osiemnastu kolorach

 
 

 
 
 
 

SPODNIE ZWĘŻANE

www.modernbhp.pl Kod produktu: M13



tkanina:bawełna 50% poliester 50%
gramatura: 180g/m2
temp. prania 40st
nogawki zwężane
dwie kieszenie na wysokości bioder
pas cały w gumce
dostępne rozmiary: od 34 do 50
dostępna w osiemnastu kolorach

 
 

 
 
 
 

SPODNIE ZWĘŻANE

www.modernbhp.pl Kod produktu: M13



tkanina:bawełna 50% poliester 50%
gramatura: 180g/m2
temp. prania 40st
nogawki zwężane
dwie kieszenie na wysokości bioder
pas cały w gumce
dostępne rozmiary: od 34 do 50
dostępna w osiemnastu kolorach

 
 

 
 
 
 

SPODNIE CYGARETKI

www.modernbhp.pl Kod produktu: MC20



tkanina:bawełna 100%
gramatura: 160g/m2
temp. prania 95st
długość 100cm
trzy kieszenie 
szczelny przy szyji
zawiązywany na dwa troczki z tyłu
długie rękawy ze ściągaczem
dostępne rozmiary: od S do XL
unisex

 
 

 
 

FARTUCH OCHRONNY

www.modernbhp.pl Kod produktu: M38



tkanina: bawełna 100%
gramatura: 160g/m2
temp. prania 95st
długość 100cm
trzy kieszenie 
zapinany na guziki
z tyłu pasek dla lepszego dopasowania
długie rękawy wykończone mankietami
dostępne rozmiary: od 34 do 54
fartuch damski

 
 

 
 

FARTUCH LABORATORYJNY DAMSKI
NA GUZIKI

www.modernbhp.pl Kod produktu: M31



tkanina: bawełna 100%
gramatura: 160g/m2
temp. prania 95st
długość 100cm
trzy kieszenie 
zapinany na guziki
długie rękawy wykończone mankietami
dostępne rozmiary: od M do XXL
fartuch męski

 
 

 
 
 

FARTUCH LABORATORYJNY MĘSKI
NA GUZIKI

www.modernbhp.pl Kod produktu: M32



tkanina: bawełna 100%
gramatura: 160g/m2
temp. prania 95st
długość 100cm
trzy kieszenie 
zapinany na guziki
z tyłu pasek dla lepszego dopasowania
długie rękawy wykończone mankietami
dostępne rozmiary: od 34 do 54
fartuch damski

 
 

 
 

FARTUCH LABORATORYJNY DAMSKI
NA ZATRZASKI

www.modernbhp.pl Kod produktu: M31N



tkanina: bawełna 100%
gramatura: 160g/m2
temp. prania 95st
długość 100cm
trzy kieszenie 
zapinany na guziki
z tyłu pasek dla lepszego dopasowania
długie rękawy wykończone mankietami
dostępne rozmiary: od M do XXL
fartuch męski

 
 

 
 

FARTUCH LABORATORYJNY MĘSKI
NA ZATRZASKI

www.modernbhp.pl Kod produktu: M32N



tkanina: bawełna 35% poliester 65%
gramatura: 160g/m2
temp. prania 45st
długość 100cm
trzy kieszenie 
zapinany na zatrzaski
fason lekko taliowany
długie rękawy wykończone mankietami
dostępne rozmiary: od 34 do 54
fartuch damski długi rękaw
śnieżnobiały

 
 

 
 

FARTUCH LEKARSKI DAMSKI
ŚNIEŻNOBIAŁY

www.modernbhp.pl Kod produktu: M1RD



tkanina: bawełna 35% poliester 65%
gramatura: 160g/m2
temp. prania 45st
długość 100cm
trzy kieszenie 
zapinany na zatrzaski
fason lekko taliowany
długie rękawy wykończone mankietami
dostępne rozmiary: od 34 do 54
fartuch damski krótki rękaw
śnieżnobiały

 
 

 
 

FARTUCH LEKARSKI DAMSKI
ŚNIEŻNOBIAŁY

www.modernbhp.pl Kod produktu: M1RK



tkanina: bawełna 35% poliester 65%
gramatura: 160g/m2
temp. prania 45st
długość 100cm
trzy kieszenie 
zapinany na zatrzaski
długie rękawy wykończone mankietami
dostępne rozmiary: od 44 do 62
fartuch męski długi rękaw rękaw
śnieżnobiały

 
 

 
 
 

FARTUCH LEKARSKI MĘSKI
ŚNIEŻNOBIAŁY

www.modernbhp.pl Kod produktu: M25RD



tkanina: bawełna 35% poliester 65%
gramatura: 195g/m2
temp. prania 45st
długość 100cm
trzy kieszenie 
kołnierz
zapinany na zatrzaski
długość od 77cm do 81cm
dostępne rozmiary: od 44 do 62
długi rękaw 
biały

 
 

 
 

BLUZA LEKARSKA
BIAŁA Z KOŁNIERZEM

www.modernbhp.pl Kod produktu: M22RD



tkanina: bawełna 35% poliester 65%
gramatura: 195g/m2
temp. prania 45st
długość 100cm
trzy kieszenie 
kołnierz
zapinany na zatrzaski
długość od 77cm do 81cm
dostępne rozmiary: od 44 do 62
krótki rękaw 
biały

 
 

 
 

BLUZA LEKARSKA
BIAŁA Z KOŁNIERZEM

www.modernbhp.pl Kod produktu: M22RK



tkanina: bawełna 35% poliester 65%
gramatura: 195g/m2
temp. prania 45st
długość 100cm
trzy kieszenie 
stójka
zapinany na zatrzaski
długość od 77cm do 81cm
dostępne rozmiary: od 44 do 62
krótki rękaw 
biały

 
 

 
 

BLUZA LEKARSKA
BIAŁA ZE STÓJKĄ

www.modernbhp.pl Kod produktu: M23RD



tkanina: bawełna 35% poliester 65%
gramatura: 195g/m2
temp. prania 45st
długość 100cm
trzy kieszenie 
stójka
zapinany na zatrzaski
długość od 77cm do 81cm
dostępne rozmiary: od 44 do 62
długi rękaw 
biały

 
 

 
 www.modernbhp.pl Kod produktu: M23RK

BLUZA LEKARSKA
BIAŁA ZE STÓJKĄ



www.modernbhp.pl Kod produktu: M80.M12

KOMPLETY MEDYCZNE



www.modernbhp.pl Kod produktu: M80.M12

KOMPLETY MEDYCZNE



KOMPLETY MEDYCZNE

www.modernbhp.pl Kod produktu: M80.M12



KOMPLETY MEDYCZNE 
Z LAMÓWKĄ

www.modernbhp.pl Kod produktu: M84.M13



KOMPLETY MEDYCZNE
Z LAMÓWKĄ

www.modernbhp.pl Kod produktu: M84.M13



KOMPLETY MEDYCZNE
Z LAMÓWKĄ

www.modernbhp.pl Kod produktu: M84.M13



KOMPLET PIELĘGNIARKI

www.modernbhp.pl Kod produktu: M10L.M13



KOMPLET PIELĘGNIARKI

www.modernbhp.pl Kod produktu: M10L.M13



KOMPLET CHIRURGICZNY
BAWEŁNIANY

www.modernbhp.pl Kod produktu: M81.M12.BAW



KOMPLET CHIRURGICZNY
BAWEŁNIANY

www.modernbhp.pl Kod produktu: M81.M12.BAW



KOMPLET PIELĘGNIARKI

www.modernbhp.pl Kod produktu: M5L.M30



KOMPLET PIELĘGNIARKI

www.modernbhp.pl Kod produktu: M10ZAM.M30



KOMPLET PIELĘGNIARKI

www.modernbhp.pl Kod produktu: M10ZAM.M30



www.modernbhp.pl Kod produktu: M10ZAM.M30

CZEPKI MEDYCZNE

tkanina: bawełna 50% poliester 50%
gramatura: 160g/m2
temp. prania 45st
wiązany na troczki
wielokrotnego użytku

 
 
 

 
 
 
 www.modernbhp.pl Kod produktu: MCH



www.modernbhp.pl Kod produktu: M10ZAM.M30

CZEPKI MEDYCZNE

tkanina: bawełna 50% poliester 50%
gramatura: 160g/m2
temp. prania 45st
wiązany na troczki
wielokrotnego użytku

 
 
 

 
 
 
 www.modernbhp.pl Kod produktu: MCH


