
27 rokov výroby, inovácii a starostlivosti o zákazníkov a zamestnancov 

 



O nás 

                  

- spoločnosť založená v roku 1992 
                     
   

- od vzniku spoločnosti sa venujeme výrobe odbornej technickej konfekcie 
(nepriestrelné vesty, taktické vesty, puzdra na zbrane a doplnky, opasky) 

      
- výrobou uvedených výrobkov sme si rokmi vybudovali reputáciu a dobré meno nielen na 

slovenskom trhu 
 

- základným princípom, ktorý uplatňujeme pri každej spolupráci s klientom  
je orientácia na maximálnu kvalitu ponúkaných výrobkov 
(príklad : nepriestrelná vesta = záchrana života užívateľa) 

 
- tento princíp neuplatňujeme len pri vlastnej výrobe, ale aj pri spolupráci s rôznymi 

dodávateľmi, ktorých výrobky ponúkame 

 
               



Sídlo spoločnosti VEP s.r.o. v Bojniciach 



Sídlo spoločnosti VEP s.r.o. v Bojniciach 



Sídlo spoločnosti VEP s.r.o. v Bojniciach 



Vzorková predajňa pre obchodné návštevy 



Portfólio našich zákazníkov 

- mestské a obecné polície 
- strážne služby, vlastné ochrany závodov 

- lesné a rybárske stráže 
- pohrebné služby 

- hotely, penzióny, reštaurácie, kaviarne 
 
 

V roku 2018 rozširujeme sortiment  s ponukou konfekcie pre: 
 

- lekárne 
- zdravotnícke zariadenia 

- spoločnosti s rôznym zameraním – firemné oblečenie 
 
 

Zmenou prešla aj naša stránka spojená s internetovým obchodom. 
Jednotlivé výrobky boli zaradené do príslušných kategórií pre zjednodušenie nákupu. 

 



Dodávatelia 

 

- kladieme maximálny dôraz pri výbere správnych dodávateľov 
- výber prebieha v prevažnej väčšine na zahraničných výstavách 

- osobná návšteva dodávateľa a sídla spoločnosti 
 
 

Na čo dbáme pri výbere konfekcie? 
 

- jedinečný dizajn 
- kvalita použitých materiálov 

- údržba 
- dámsky / pánsky model 

- veľkostná rada 
- dostupnosť skladom 

- doba dodania 
- stálosť ponuky počas viacerých rokov 



Strategický partner 
ID® Identity / Dánsko 

- rok založenia 1983 / 36 rokov na trhu 
- inšpirujúca spoločnosť s bohatým zázemím 

- obrovské skladové zásoby s denným odosielaním zásielok 
( pohyb zamestnancov v sklade je riadený GPS ) 

- dlhoročná kontrola kvality jednotlivých výrobkov 
( kvalita materiálu, farba, strih, gramáž, atď.) 

- stálosť ponuky počas viacerých rokov 
- doba dodania je v drvivej väčšine do 7 pracovných dní 

 
Konfekcia rady PRO WEAR 

 
- kategória konfekcie určená na dennodenné nosenie 

- vysoká kvalita použitých materiálov 
- určené na pranie do 80°C pri bielej, do 60°C pri iných farbách 

- garancia stálofarebnosti a udržateľnosti tvaru výrobkov 



Rozmanitosť dizajnov 



Totožný dizajn vo väčšine dámskych a pánskych modeloch 



Vysokokvalitná pracovná rada odevov 



Komplexná ponuka odevov na celý rok 



Personalizácia výrobkov 

- ponúkame rôzne riešenia personalizácie firemných odevov 
- nášivky 
- výšivky 
- potlač 

 
 

Od začiatku roka 2019 nový spôsob označovania: 
tepelný transfer 

- označovanie odevov vo vlastnej realizácii 
- vysoká kvalita a životnosť na odevoch 

- možnosť prania až do 85 °C 
- neobmedzený počet farieb 

- minimálny počet pri odbere : 50 ks označenia 



Personalizácia výrobkov 
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Personalizácia výrobkov 



Pohodlný nákup cez e-shop 



Pohodlný nákup cez e-shop 



„ Radost  zo  spolupráce “ ˇ 

Je naším firemným mottom a riadime sa ním už od vzniku našej firmy. 
Pracujeme tak, aby ste Vy boli náš spokojný odberateľ  

a my Váš spoľahlivý dodávateľ.  




