
ЯК ОБРАТИ

ПОСТАЧАЛЬНИКА
УНІФОРМИ

ДЛЯ МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ



ВРАХОВУЄ

ОСОБЛИВОСТІ

РОБОТИ

Досвідчений постачальник

уніформи завжди

в лікарнях і поліклініках



ЗАПРОПОНУЄ 

ПІДІБРАНУ ТКАНИНУ 

МІЦНА
Тканина не рветься і не 

розтягується від

щоденного носіння

ЛЕГКО ПЕРЕТЬСЯ
Медична сфера- це постійні бруд і 

плями. Наші тканини легко відіпрати, 

вони зберігають охайний вигляд

навіть після безлічі прань

ПРОПУСКАЄ ПОВІТРЯ

Немає нічого гіршого, ніж цілий

день працювати в костюмі без 

вентиляції. Ми уточнюємо умови

роботи ваших співробітників і 

пропонуємо матеріали, які їм

відповідають

ОДНАКОВОГО КОЛЬОРУ

Ми стежимо, щоб вся партія

уніформи кроїлась з однієї партії

тканини. Одяг ваших 

співробітників виглядає

однаковою на 100%



ВИКОРИСТОВУЄМО

ТІЛЬКИ

ЯКІСНУ

ФУРНІТУРУ

Наші змійки, блискавки і 

світловідбиваючі вставки 

пришиті намертво.

Їх легко розстебнути, але не 

вдасться відірвати або

зламати.



Ми приділяємо особливу увагу

виробництву лекал

Завдяки цьому, одяг не бовтається, 

не тисне і не заважає при активній

роботі

СІМ РАЗІВ ПЕРЕВІР,

Ваша форма відповідає розмірному

ряду, але включає також інші елементи

одягу та інвернтарю

ОДИН РАЗ ПОШИЙ



ЗРУЧНІ КИШЕНІ
враховують специфіку роботи

Досвідчений виробник завжди вивчить вашу специфіку. У вас 

попросять список предметів, які завжди повинні бути у 

співробітника: стетоскоп, блокнот, антисептик, бейдж

ВІДПОВІДАЮТЬ ЗАВДАННЯМ

Кишені повинні вміщувати все необхідне. Але не більше! Мало 

що дратує сильніше, ніж предмет, який бовтається в 

величезному кишені при ходьбі

ВМІЩУЮТЬ ВСЕ НЕОБХІДНЕ

Будь-який предмет випадає з кишені і ламає дороге 

устаткування. Серйозний виробник ніколи не економить на 

змійках і липучках для кишень

УТРИМУЮТЬ ВМІСТ



ВСІ ОДИНИЦІ УНІФОРМУ ВИГЛЯДАЮТЬ ОДНОМАНІТНО

НАША

КОМПАНІЯ
Кожна швачка працює за 

своєю методикою без 

контролю технолога, все 

одиниці відрізняються

БІЛЬШІСТЬ

ВИРОБНИЦТВ
Блискавки / гудзики / вставки 

пришиті однаковою рядком на 

одних і тих же місцях

Всі одиниці з партії пошиті за 

однією технологією і 

виглядають однаково



Гарантуємо

пошив

ЯКІСНИЙ

Наші технологи 
контролюють весь 
процес пошиття

Ви отримуєте всю 
замовлену партію без 
браку і точно в строк



ЗАМОВТЕ ВИГОТОВЛЕННЯ 

УНІФОРМИ У КОМПАНІЇ

1945
РІК ЗАСНУВАННЯ

150
СПІВРОБІТНИКІВ

1000
ОДИНИЦЬ ПРОДУКЦІЇ 

ЩОДНЯ

GORYN.ua
виробництво спецодягу з 1945 року



ГОРИНЬ ВИКОНУВАЛА ПОШИВ УНІФОРМИ

ДЛЯ МІЖДУНАРОДНИХ БРЕНДІВ

MERCEDES-BENZ SCANIAHONDA ARCELORMITT

AL



А ЦЕ ВИ МОЖЕТЕ?

ТАК

Надати тестові 

зразки

Вшиєте чи 

надрукуєте 

логотипи

Розробляти 

індивідуальні 

моделі

Працювати на 

давальницькій

сировині

ТАК ТАК ТАК



впораємось з

замовленням

ВЕЛИКИМ
10,000 КОМПЛЕКТІВ ЗА 4 ТИЖНІ



ЗАПОВНІТЬ ФОРМУ НА САЙТІ ТА 

ОТРИМАЙТЕ ПОПЕРЕДНІЙ 

РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ

GORYN.ua

https://gorin.ua/service


Я ГОВОРЮ АНГЛІЙСЬКОЮ

ТЕЛЕФОНУЙТЕ:  +38 050 317 34 46  

ПИШИТЬ:  INFO@GORIN.UA

ЗАЙОНЦ ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

GORYN.ua
виробництво спецодягу з 1945 року

НАДІШЛІТЬ ВАШЕ ТЗ -

МИ ПОРАХУЄМО ВАРТІСТЬ


