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PROFIL FIRMY

Kim jesteśmy? 

Firma „PAKT” to komplek-
sowe centrum zaopatrzenia 
BHP – to prawda, jednak to 
zdecydowanie za mało, by 
wyrazić kim jesteśmy...

Dlatego zapraszamy Pań-
stwa do podróży po naszej 
firmie - zapraszamy do 
zapoznanie się z niniejszym 
folderem...

Pomagamy wszystkim tym, którzy potrzebują fachowej 
i rzetelnej obsługi w szerokim zakresie BHP. Dla naszych 
klientów przygotowaliśmy bogatą ofertę wszelkiego ro-
dzaju odzieży i sprzętu, a także szereg usług związanych  
z ochroną indywidualną pracownika. Naszym zadaniem jest 
sprostanie wymaganiom Klientów, którzy cenią sobie jakość  
i solidność. Szanujemy czas naszych kontrahentów i dlatego 
stworzyliśmy  firmę, której można powierzyć wszystko. Każ-
dego dnia nasi pracownicy działów: handlowego, szwalni, 
pralni, nadruków i haftów zapewniają Państwu niezbędny 
komfort pracy.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo - Handlowe 
„PAKT” powstało w 1994 r. Od początku swojej działalności 
skupiło się na zaopatrywaniu firm w odzież roboczą i ochron-
ną, a także we wszelkie inne środki ochrony indywidualnej 
związane z BHP. „PAKT”, by sprostać rosnącym wymaganiom 
Klientów, szybko - bo w końcu 1994 r. - uruchamia własny dział 
produkcji odzieży. Umożliwiło to realizację każdego zamówie-
nia przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjnych cen. 

W 2000 roku zainwestowaliśmy w system serwisowania odzieży roboczej. Zgodnie z naszymi przewidywaniami był to strzał w dziesiąt-
kę! Uruchomiliśmy nowoczesną pralnię, a także dział nadruków. Wszystko to pozwoliło nam na jeszcze pełniejszą obsługę klientów.

Od 2002 roku nasza firma otrzymała status zakładu pracy chronionej. Od tej pory zatrudniamy wiele osób niepełnosprawnych oferując 
im pracę w przyjaznych warunkach.

Rok 2004 przyniósł nam wyjątkowe wyróżnienie, na które ciężko pracowaliśmy. Dzięki przestrzeganiu rygorystycznych procedur zarzą-
dzania i dbałości o jakość produktów „PAKT” otrzymał certyfikat EN ISO 9001:2000. Certyfikat ten, to uznawane na całym świecie po-
twierdzenie jakości, którą oferujemy naszym 
Klientom.

Kolejną inwestycją  była budowa nowej hali 
– od 2005 roku pralnia stała się samodziel-
nym budynkiem. Ogromna przestrzeń i wyko-
rzystanie najnowocześniejszych technologii 
sprawiają, że nasza pralnia znaczenie prze-
wyższa panujące na rynku standardy.

Od 2006 roku jesteśmy spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością. Przekształcenie to zwięk-
szyło wiarygodność biznesową „PAKT-u”.

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych 
kontrahentów, w 2007 roku uruchamiamy 
nowy dział – hafciarkę. Od tej pory Klient ma 
możliwość oznakowania odzieży swych pra-
cowników unikalnym, haftowanym logo.

W roku 2008 został rozbudowany oraz 
przeniesiony do nowej hali dział produkcji 
odzieży. W dziale pralniczym uruchomiliśmy 
suszarkę „tunelową”, zwiększającą znacznie 
wydajność suszenia. 

Wciąż do przodu!

Spojrzenie wstecz…
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Zapraszamy do naszego działu handlowego… 

To tu życzliwi pracownicy pomogą Państwu odnaleźć się w świecie BHP, to tu 
otrzymają Państwo pełną informację na temat oferowanych przez nas towarów  
i usług, to tu przyjmujemy zamówienie i zlecenia. Profesjonalna obsługa zapew-
ni nie tylko optymalny dobór niezbędnych artykułów, ale także terminową do-
stawę pod wskazany adres!

Nie mają Państwo czasu na zakupy w naszej firmie? Wystarczy jeden telefon! 
Nasi przedstawiciele handlowi odwiedzą Państwa firmę i przedstawią ofertę 
przygotowaną specjalnie na potrzeby Państwa firmy. 

Mieszkacie Państwo poza regionem? Żaden problem! Zapraszamy do naszego 
sklepu internetowego. Zamówienia złożone tą drogą realizujemy niemal natych-
miast. W większości przypadków przesyłka trafia do Klienta następnego dnia po 
zamówieniu. Za pośrednictwem firmy kurierskiej wysyłamy towar zarówno do 
Klientów indywidualnych, jak i do firm.

• odzież roboczą dla wszelkich działów przemysłu 
(medyczna, spożywcza, budowlana, spawalnicza, 
żaroodporna, kwasoodporna i wiele innych),

• rękawice robocze,
• odzież ocieplaną i techniczną,
• obuwie robocze,
• ochronę głowy (słuchu i wzroku),
• chemię i środki czystości,
• apteczki,
• szafki pracownicze,
• sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości.

Ponadto bezpłatnie
zamówimy dla Państwa 

każdy towar, którego nie ma  
aktualnie w naszym

magazynie! 

Oferujemy szeroki zakres asortymentu związanego z BHP:



SZWALNIA

Nasi doświadczeni projektanci opracują dla Państwa każdy rodzaj 
odzieży! Razem stworzymy optymalne połączenie Państwa potrzeb 

i naszego poczucia estetyki przy jednoczesnym zachowaniu wszelkich wy-
mogów BHP.

Państwa pracownicy mogą dzięki nam pracować w wyjątkowych, bo je-
dynych w swoim rodzaju, ubraniach. Ich krój i kolorystyka, dopasowane 

do wizerunku Państwa firmy - nie tylko pomogą w pracy codziennej, ale 
także będą elementem trwale wpisującym się w jej obraz i tradycję.

Jako producent odzieży roboczej proponujemy Państwu także go-
towe modele ubrań. Wyprodukowane są one z najlepszych tkanin, 

charakteryzujące się precyzyjnym wykonaniem, starannym wykoń-
czeniem i estetycznym wzornictwem, o jakości poświadczonej 

licznymi certyfikatami i setkami zadowolonych Klientów.

Projektujemy, tniemy i szyjemy...
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Nadruki
Działania z zakresu corporate identity stanowią w dzisiejszych czasach jedną  

z podstaw funkcjonowania firmy - nie tylko na rynku, ale także w świadomości społecznej. 
Dajemy Państwu możliwość wyróżnienia się na tle szarej konkurencji!
Proponujemy Państwu usługę, która ma największy wpływ na identyfikację przedsiębiorstw. Zajmujemy się wykonywaniem nadruków  

i haftów na odzieży, wykrojach oraz czapkach. Logo firmy będzie towarzyszyć pracownikom Państwa firmy w każdej chwili, trwale zapisując 
się w pamięci Państwa klientów. 

Nasze nadruki wykonujemy z różnych rodzajów folii – cienkiej ortalionowej, gładkiej (gumowej) i tzw. folii flock (o mechatej strukturze). Logo 
nakładane jest na tkaninę metodą termozgrzewalną, dzięki czemu nadruk jest niezwykle trwały; nie pęka i nie spiera się. 

Hafty
Haft to niezwykle ceniona przez naszych kontrahen-

tów metoda opatrywania odzieży znakiem firmowym. 
Wyhaftujemy na dowolnych tkaninach niemal każdy 
wzór wskazany przez Klienta.

Dzięki nowoczesnym maszynom, precyzji i zaangażo-
waniu naszych pracowników możemy zaoferować wysoką 
jakość produktu oraz krótkie terminy wykonania!



PRALNIA

Nowoczesna
t echnologia prania

Dlaczego o miejscu, takim jak pralnia nie wahamy się mówić, że jest wyjątkowe  
i jedyne w swoim rodzaju?

Ponieważ w ciągłym dążeniu do perfekcji stworzyliśmy system znacznie wykra-
czający poza stereotypowe rozumienie procesu prania. Obowiązujące standardy 
pracy, procedury i zaangażowanie decydują o niezwykłości tego miejsca. 

Dodatkowo naszym wielkim atutem jest niezawodny sprzęt firmy GIRBAU. 
Urządzenia piorące, prasujące i suszące tej marki to profesjonalne maszy-
ny, gwarantujące skuteczność prania nawet przy bardzo silnych zabru-
dzeniach. 

Od niedawna naszą chlubą jest nowoczesny tunel, w którym 
odzież poddawana jest sterylizacji i gładzeniu.

Klienci, którzy powierzają nam odzież swoich pracowni-
ków wiedzą, że oddają ją w dobre ręce. U nas nic nie dzieje 
się przypadkowo.  Każda sztuka odzieży, jaką otrzymujemy 
z transportu jest rejestrowana w sektorze „Brudna odzież” 
za pomocą indywidualnych oznaczeń – kodów kreskowych. 
Następnie trafia do prania, suszenia, sterylizacji i praso-
wania. Składaniu odzieży towarzyszy dwukrotna kontrola 
jakości. Nasi pracownicy sprawdzają stan czystych ubrań. 
Dzięki temu wszelkie uszkodzenia są natychmiast przeka-
zywane do działu napraw. Dopiero, gdy mamy pewność, że 
czyste ubrania są wolne od wad, przekazujemy je do działu 
sortowania. Tu rejestrujemy odzież, jako tę, która opuszcza 
pralnię i przygotowujemy ją do oddania Klientowi. 
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RENTAL
Tę nową kompleksową usługę przygotowaliśmy specjalnie dla 

tych, którzy cenią sobie czas i komfort. RENTAL to nowoczesne 
rozwiązanie, polegające na obsłudze klienta w zakresie dostar-
czania, prania, reperowania i wymiany odzieży pracowniczej.

Zapewniamy:
• wynajem lub sprzedaż szafek pracowniczych na czystą  

i brudną odzież,
• indywidualne dopasowanie odzieży do pracownika (ubrania 

szyte na miarę, zgodnie ze specyfiką pracy danej osoby),
• imienne oznaczenie każdej sztuki (gwarantuje, że pracownik 

otrzyma z pralni swoją odzież),
• wymianę odzieży (brudnej na czystą) raz w tygodniu,
• naprawę/wymianę zniszczonych sztuk odzieży,
• pranie zabrudzonej odzieży,
• prasowanie i sterylizację ubrań,
• transport,
• rozkładanie czystej odzieży wprost do szafki pracownika,
• ewidencję pranie i zużycia odzieży.

 A ponadto gwarantujemy:
• wymianę odzieży dla osób, które „zmieniły gabaryty”,
• odbiór odzieży po zwolnionych pracownikach,
• prowadzenie magazynu odzieży dla państwa firmy 
 na terenie PAKT-u,
• na życzenie klienta  - wyposażenie pracowników 
 również pod względem ochrony BHP – rękawice, 
 buty, okulary ochronne, środki czystości itp.,
• stałą opiekę przedstawiciela handlowego.

Innymi słowy – dajemy Państwu niezbędny komfort pracy,  
a Państwa klientom przyjemność załatwiania spraw w miłym 
czystym otoczeniu, pośród estetycznie ubranych pracowników.

Szyjemy i dostarczamy 
3 komplety odzieży we-

dług potrzeb Klienta

Klient użytkuje 
odzież, która ulega 

zabrudzeniu

Wymieniamy odzież 
brudną na czystą, do-
jeżdżając do Klienta

Segregujemy, pierzemy, 
suszymy, sterylizujemy  

i prasujemy odzież

Naprawiamy
odzież

uszkodzoną

Dostarczamy czy-
stą i zreperowaną
odzież do Klienta Schemat 

obiegu 
odzieży  
roboczej
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