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ΓΙΑΤΙ JOBELINE?
6 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΕΙΤΕ

Ικανοποιημένοι εργαζόμενοι
Η ικανοποίηση των εργαζομένων σας ξεκινά από τα ρούχα. Για αυτό τα ενδύματα 
εργασίας μας είναι κομψά, άνετα και διαθέτουν πολλές εκλεπτυσμένες λεπτομέρειες 
ειδικά για την εστίαση. Οι υπάλληλοί σας θα αισθάνονται καλά και έτσι θα 
εξυπηρετήσουν καλύτερα τους πελάτες σας.

Μια μάρκα, τόσο ξεχωριστή όσο εσύ
Είτε πρόκειται για ένα μοδάτο μπεργκεράδικο, ένα κομψό ξενοδοχείο ή ένα ρουστίκ κατά-
λυμμα στην ύπαιθρο: Δίνουμε στους εργαζομένους σας ξεχωριστή εμφάνιση χάρη σε μια 
μέγαλη ποικιλία χρωμάτων και πολυάριθμων δυνατών συνδυασμών.

Λογοτύπηση
Με το λογότυπό σας στα ρούχα εργασίας, δημιουργείτε υψηλά στάνταρ για τους πελάτες σας 
και πνεύμα ομαδικότητας μεταξύ των υπαλλήλων σας. Είναι χαρά μας να εξατομικεύσουμε τα 
ενδύματα εργασίας σας.

WERIN® TEC – η επιτομή της ευχαρίστισης!!! 
Η διαφορά είναι στις λεπτομέρειες. Το λειτουργικό υλικό μας WERIN® TEC είναι ελα-
φρύ, άνετο και αναπνέει. Σαν αποτέλεσμα με το WERIN® TEC εξασφαλίζετε τη μέγιστη 
αποδοτικότητα των εργαζόμενων.

Υπηρεσία επιστροφής
Είμαστε υπερήφανοι για τα χαμηλά ποσοστά επιστροφών. Είναι η απόδειξη ότι εκπληρώ-
νουμε την υπόσχεση μας για υψηλή ποιότητα . Αν ακόμα δεν είστε ικανοποιημένοι, μπο-
ρείτε να ανταλλάξετε ή να επιστρέψετε τα ρούχα σας.

Μεγάλα μεγέθη
Τα ρούχα μας είναι διαθέσιμα και σε μεγάλα μεγέθη. Ωστόσο η τιμή παραμένει σταθερή  
καθώς όλα τα μεγέθη κοστίζουν το ίδιο.



Η JOBELINE κέρδισε βραβείο στην 

κατηγορία »Industry Excellence

in Branding Trade,

Retail & e-Commerce«

Όλα τα νέα µοντέλα JOBELINE στο χώρο 
σας µε ένα κλικ!

Θ έ λ ε τ ε  ν α  δ ώ σ ε τ ε  ν έ ο υ ς  τ ό ν ο υ ς  µ ε  τ α  
ε ν δ ύ µ α τ ά  σ α ς  σ τ ο  χ ώ ρ ο  τ η ς  ε ρ γ α σ ί α ς  
κ α ι  τ η ς  κ ο υ ζ ί ν α  σ α ς ;  

Τ ό τ ε  η  σ ε ι ρ ά  J O B E L I N E  θ α  σ α ς  λ ύ σ ε ι  τ α  
χ έ ρ ι α .  ∆ η µ ι ο υ ρ γ ο ύ µ ε  π ά ν τ α  κ ά τ ι  
κ α ι ν ο ύ ρ γ ι ο  α π ό  τ ο  π α λ ι ό  κ λ α σ ι κ ό  σ τ υ λ .  
Τ ο  α π ο τ έ λ ε σ µ α :  Γ ι α  π α ρ ά δ ε ι γ µ α ,  έ ν α  
µ π λ ο υ ζ ά κ ι  p o l o  π ο υ  υ π ό σ χ ε τ α ι  ά ν ε σ η  
γ ι α  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο  χ ρ ό ν ο ! ! !  Α υ τ ό  δ ε ν  ε ί ν α ι  
δ ι α θ έ σ ι µ ο  π α ν τ ο ύ  -  µ ό ν ο  α π ό  ε µ ά ς !

Ε π ε ι δ ή  γ ν ω ρ ί ζ ο υ µ ε :  Μ ό ν ο  ό σ ο ι  
α ι σ θ ά ν ο ν τ α ι  κ α λ ά  σ τ ο ν  ε ρ γ α σ ι α κ ό  
χ ώ ρ ο ,  δ ο υ λ ε ύ ο υ ν  κ α λ ύ τ ε ρ α  τ ό σ ο  σ τ ο  
χ ώ ρ ο  τ η ς  κ ο υ ζ ί ν α  ό σ ο  κ α ι  σ τ ο ν  τ ο µ έ α  
ε ξ υ π η ρ έ τ η σ η ς  τ ω ν  π ε λ α τ ώ ν  σ α ς .  Γ ι α  
α υ τ ό  ψ ά χ ν ο υ µ ε  γ ι α  κ α ι ν ο τ ο µ ί ε ς  σ ε  
ό λ ο υ ς  ε κ ε ί ν ο υ ς  τ ο υ ς  τ ο µ ε ί ς  π ο υ  θ α  
κ ά ν ο υ ν  π ι ο  ε ύ κ ο λ η  τ η ν  ε ρ γ α σ ί α  σ α ς  .  

Η  λ ύ σ η  γ ι α  σ α ς  ε ί ν α ι  J O B E L I N E !

∆ιασκεδάστε το κατά την επιλογή και την παραγγελία

Η οµάδα της  horeca.gr

Είµαστε εδώ για σας!

Τηλέφωνο +30 210 4121 111

Fax +30 210 4100 443

e-mail info@horeca.gr

shop www.horeca.gr

*  Ώρες λειτουργίας: ∆ευτέρα και Τετάρτη 8:00-16:00, 
Τρίτη-Πέµπτη-Παρασκευή 8:00-20:00 και Σάββατο 8:00-15:00

Μπλούζα Polo Oliver σελ. 47,
Ποδιά µε µπούστο Sun σελ. 35 
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Η πρόβλεψή µας για το 2019: Κοµψά και άνετα ενδύµατα! Για αυτό έχουµε δηµιουργήσει και πάλι πολλά νέα στυλ ειδικά για σας. Για 

να συλλέξουµε νέες ιδέες και να ελέγξουµε τα υλικά και τα στυλ, αναζητούµε τάσεις και λειτουργικές ιδιότητες σε εκθέσεις, 

εστιατόρια και κουζίνες σε όλη την Ευρώπη. Και πάντα παραµένουµε στον παλµό της εστίασης. Αποτελεί µια περίπλοκη 

αναπτυξιακή διαδικασία. Επειδή παίρνουµε µόνο το καλύτερο!

ΕΤΣΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΜΑΣ ΣΤΥΛ

Από την ιδέα στο προϊόν

1. Σχεδιασµός και επιλογή υλικού
Παίρνουµε την έµπνευσή µας από τις εµπορικές

εκθέσεις µόδας, αλλά και από τους χώρους καθηµερι-

νής εστίαση σε όλη την Ευρώπη. Με βάση αυτά, δηµι-

ουργούµε τα στυλ, τα σχεδιάζουµε και καθορίζουµε

υλικά, χρώµατα και λεπτοµέρειες για τη µοναδι-

κή εµφάνισή σας. Οµοίως, προσδιορίζονται οι ιδιότη-

τες περιποίησης. Για να αισθάνονται άνετα οι υπάλ-

ληλοί σας.

2. Καθορισµός της επεξεργασίας των ρούχων
Μόλις  καθορισθούν όλες  ο ι  απαιτήσεις  του

προϊόντος, ορίζουµε τις διαστάσεις και προχωρά-

µε στην κοπή των ενδυµάτων. Εδώ, οι υψηλές απαι-

τήσεις µας στην κατασκευή, τα υλικά, τη λειτουργι-

κότητα και τις ιδιότητες περιποίησης είναι ιδιαίτερα

σηµαντικές.

3. Έλεγχος των δειγµάτων
τα κοµµάτια των ρούχων µας εξετάζονται πάντοτε

µία έως δύο φορές. Εκεί ελέγχουµε την εφαρµογή

και όλες τις λεπτοµέρειες του προϊόντος.

4. ∆οκιµαστική φάση

 Εκτός από τις συνήθεις πλύσεις και εργαστηριακές

δοκιµές, κάνουµε επίσης µια πρακτική δοκιµασία

στην καθηµερινή επαγγελµατική ζωή. Επιλεγµένοι

συνεργάτες και πελάτες ελέγχουν τα προϊόντα µας

σε πραγµατικές συνθήκες εστίασης. Και µόνο

όταν όλοι είναι ικανοποιηµένοι, το ρούχο τελικά

πηγαίνει στην παραγωγή.  Ποδιά Ben σελ. 29

Ρυθµιζόµενος
και αποσπώµενος 

ιµάντας

Λειτουργική
τσέπη, 

κατάλληλη 
για ένα mini 

tablet

Πρακτική
θηλιά 

πετσέτας 
τσαγιού

Επένδυση 
για στυλάτη 

εµφάνιση
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τ ζην Jaden

Ποδιά Ben

Πουκάµισο Kim

Μπλούζα

Kim

Μπορείτε να βρείτε 

καινοτόµες υπηρεσίες εδώ:

Ολοκληρωµένα σύνολα από τη JOBELINE
Ψάχνετε για µια ολοκληρωµένη εµφάνιση για την οµάδα σας; στις 

σελίδες 14-19 σας παρουσιάζουµε πώς µπορείτε να ντύσετε τους 

υπαλλήλους σας από πάνω µέχρι κάτω µε σύνολα JOBELINE. Για µια 

ολοκληρωµένη εικόνα!

Ποδιές

 Mora  ρίγες σελ. 39

 Sun σελ. 15, 35

 Ben σελ. 17, 29

 Smoking σελ.  42

 Bristol σελ.  31 

 Ramie σελ.  13 

 James σελ.  42

Ποδιές µε µπούστο

 Mora  ρίγες σελ. 39

 Sun σελ. 15, 35

 Ben σελ. 17, 29

 Botero σελ. 19, 23, 
147 

 Smoking σελ. 42

 Taras Canvas σελ. 31

 Ramie σελ. 13

 Pepe Gourmet σελ. 21 

 Pepe Veggie σελ. 21 

µπλουζάκια Polo

 Oliver σελ. 15, 47 

 Cato Comfort σελ. 45

Μπλούζες & Πουκάµισα

 Kim σελ. 17, 57 

 Jean σελ. 19, 53 

 Delano σελ. 65

 Jona σελ. 52

Γιλέκα

  Pinstripe σελ. 73

  Lagos σελ. 75

Παντελόνια

  Jaden σελ. 15, 17, 81

Αξεσουάρ

  τιράντες σελ. 82

Μπλούζα & Πουκάµισο Kim σελ. 57,  Ποδιά και ποδιά µε µπούστο Mora µε ρίγες σελ. 39 Μπλούζα & Πουκάµισο Jean σελ. 53, Ποδιά Bristol σελ. 31

ΝΕΑ
ΚΟΛΕΞΙΟΝ
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Ξέρουµε: Μόνο όσοι αισθάνονται καλά στο περιβάλλον της εργασίας τους, αποδίδουν τα µέγιστα τόσο στο χώρο της κουζίνα όσο και 

στην εξυπηρέτηση των πελατών τους. Γι' αυτό βασιζόµαστε σε υλικά που αναπτύσσουµε αποκλειστικά για εσάς και τους 

υπαλλήλους σας. Λύσεις που σας κάνουν να αγγίζετε την τελειότητα στην κουζίνα και τον τοµέα εξυπηρέτησητων πελατών σας. 

Ένα καλό περιβάλλον εργασίας ξεκινάει από τα ρούχα.

∆ύο λειτουργικά υλικά έχουν αναπτυχθεί για 

να ταιριάξουν στις καλύτερες επιδόσεις 

στην κουζίνα και στον τοµέα του σέρβις. 

Αποκλειστικά από τη JOBELINE.

 Επιφάνεια γρήγορου στεγνώµατος

Χωρίς εφίδρωση, απαιτούνται λιγότερες πλύσεις

Αίσθηµα δροσιάς στο δέρµα λόγω της 

ιδιότητας του υλικού να απωθεί τη θερµότητα 

απ'το να εγκλωβιστεί στο ρούχο

 Βέλτιστη ελευθερία κινήσεων λόγω του 

spandex

Αυτό το ύφασµα προέρχεται από 

την ανδρική µόδα και είναι απόλυτα 

προσαρµοσµένο για την κουζίνα!

Εξαιρετικά ελαφρύ ύφασµα: Αίσθηση 

σαν πουκάµισο

Λεπτά νήµατα για ωραία εµφάνιση 

Χωρίς εφίδρωση

Ανθεκτικό και εύκολης περιποίησης 

Μαλακώνει µε την πάροδο του χρόνου

Μεγάλη ποικιλία χρωµάτων, πλύση 60°C

 Ανεξίτηλο, ανθεκτικό σε σχισίµατα και 

στην καθηµερινή χρήση

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΠΟ∆ΟΣΗ

Ύφασµα τριπλής ύφανσης Mείγµα υφασµάτων

Ποιότητα σε άριστη σχέση τιµής-απόδοσης, 

ένα ύφασµα που δε πρέπει να λείπει από 

καµία κουζίνα!

Εύκολης περιποίησης µείγµα υφασµάτων     

από 65% πολυεστέρα και 35% βαµβάκι     

∆ιατίθεται επίσης σε εξαιρετικά ελαφριά  

ποιότητα για λιγότερη εφίδρωση

Υλικό
ανώτερης ποιότητας 

WERIN® TEC & 
WERIN® TEC Light

Υψηλή ποιότητα

 Πουκάµισο σεφ Joker σελ. 113  Σακάκι σεφ Adam σελ. 117  Σακάκι σεφ Paolo σελ. 107 
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Καινοτοµίες για την κουζίνα 
µπορείτε να βρείτε εδώ:

  σακάκι σεφ Advanced σελ. 115

  σακάκι σεφ Carter σελ. 101 

  σακάκι σεφ Carter σελ. 101 σελ. 103

 Σακάκι σεφ Jannis σελ. 103 

 Σακάκι σεφ Advanced σελ. 115 

 Σακάκι σεφ Carter σελ. 101 

ΝΕΑ
ΚΟΛΕΞΙΟΝ
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Στην καθηµερινή εστίαση, είναι σηµαντικό τα ρούχα να ταιριάζουν σωστά. Τίποτα δεν πρέπει να σας ενοχλεί ή να αποσπάει την 

προσοχή σας από την εργασία. Εξαρτάται επίσης από την εφαρµογή των σακακιών, των πουκαµίσων ή των µπλουζών. Είτε 

εφαρµοστό είτε κανονικής εφαρµογής: Επιλέξτε αυτό που ταιριάζει σε σας και τους υπαλλήλους σας. Έτσι, µπορείτε να 

επικεντρωθείτε στους πελάτες σας.

Το εφαρµοστό είναι πολύ µοδάτο και 

αγκαλιάζει κάθε σχήµα. Συχνά, αυτά τα 

ρούχα έχουν κόψιµο στη µέση ή είναι 

συνολικά στενότερα σε κόψιµο. Αυτά τα 

στυλ είναι ιδανικά για ανθρώπους που 

προτιµούν στενή εφαρµογή.

Γυναικείο

Γυναικείο

Ανδρικό

ΕΦΑΡΜΟΣΤΟ

Η κανονική εφαρµογή είναι άνετη, µε 

µικρή εφαρµογή στη µέση ή µε ευθύ 

κόψιµο. Έτσι, αυτά τα ρούχα είναι 

κατάλληλα για κάθε σωµατότυπο. Αν 

προτιµάτε κλασικά στυλ, αυτή η φόρµα 

είναι η κατάλληλη.

Ανδρικό

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΤΑ ΣΙΓΟΥΡΑ!
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Περισσότερες πληροφορίες και τιµές στη σελ. 142 ή στο www.horeca.gr

Κέντηµα λογότυπου

 υψηλής ποιότητας εµφάνιση

  µ εγάλη επιλογή χρωµάτων

 Ανθεκτικό

 ∆εν υπάρχει ελάχιστη ποσότητα 
παραγγελίας

Ραφτό

  υψηλής ποιότητας εµφάνιση

 Επαναχρησιµοποιήσιµα

 Ανθεκτικό

 Ελάχιστη ποσότητα 50 τεµαχίων

Κέντηµα µονογράµµατος

  υψηλής ποιότητας εµφάνιση

 µ εγάλη επιλογή χρωµάτων και 

  γραµµατοσειράς

 Χωρίς ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας

Εκτύπωση

  Μοντέρνα εµφάνιση  

φωτεινά  χρώµατα

 Χωρίς  ελάχιστη ποσότητα 
παραγγελίας

Εκτύπωση λέιζερ

  π ολύ σύγχρονη διαδικασία 
φινιρίσµατος

  κατάλληλο για denim, fleece 
και υλικά µε υψηλό ποσοστό 
συνθετικών ινών

 ∆ια βίου ανθεκτικότητα

 Χωρίς ελάχιστη ποσότητα 
παραγγελίας

Με το λογότυπό σας στα ρούχα σας θα επιτύχετε υψηλή αξία αναγνώρισης στους πελάτες σας. 

Σας προσφέρουµε τις παρακάτω επιλογές για να λογοτυπήσετε τα ενδύµατα εργασίας σας.

Το ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΣΑΣ. Η ΜΟΝΑ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΣΑΣ
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ΜΙΑ ΔΥΝΑΤΗ ΟΜΑΔΑ

 σελ. 119 

 σελ. 69  σελ. 30



ΚΟΥΖΙΝΑ
σελ. 96

σελ. 122

σελ. 128

σελ. 130

σελ. 132

ΣΕΡΒΙΣ
σελ. 14

σελ. 20

σελ. 44

σελ. 52

σελ.

Σακάκια Σεφ

Παντελόνια Σεφ

Ποδιές και Ποδιές µε µπούστο

Αξεσουάρ

Παπούτσια Σεφ 68

σελ. 76

σελ. 78

σελ. 80

Έµπνευση

Ποδιές και Ποδιές µε µπούστο 

Πουκάµισα

Πουκάµισα & µπλούζες

Γιλέκα

ζακέτες

Σακάκια σέρβις

Παντελόνια

Αξεσουάρ σελ. 82

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
σελ. 90Μπλουζάκια 

Μπουφάν σελ. 94

σελ. 12 σελ. 96

ΡΕΣΕΨΙΟΝ
κοστούµια & Στολές σελ. 84

ΕΥΕΞΙΑ & 
ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Ρόµπες σελ. 134

Παντελόνια σελ. 139

σελ. 84

σελ. 90

σελ. 140

σελ. 142

σελ. 144

Οδηγίες περιποίησης & Πίνακας µεγεθών

Λογοτύπιση

βρείτε γρήγορα τα προϊόντα: ευρετήριο

Γενικοί Όροι και προϋποθέσεις σελ. 146

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

σελ. 134

ΒΡΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Παραγγείλετε απλά και άνετα online: 95% σε απόθεµα, γρήγορη παράδοση, πάντα νέα προϊόντα 

και προσφορές!

www.horeca.gr
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Έτσι θέλουµε να δουλεύουµε!

ΣΕΡΒΙΣ
Μοντέρνα σχέδια και άνετες 

γραµµές συναντιούνται στη 

JOBELINE. Τα προϊόντα µας είναι 

ιδανικά για το χώρο της εστία-

σης. Έτσι, η δουλειά γίνεται ευ-

κολότερη!

εδώ θα µπορούσε

να βρίσκεται το 

λογότυπο σας

ΝΕΑ
ΚΟΛΕΞΙΟΝ
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RAMIE: 
ΟΜΟΡΦΟ  & ΦΥΣΙΚΟ

Ένα µεταξένιο, ελαφρύ ύφασµα µε 

µεγάλη αντοχή σε σχίσιµο - αυτή 

είναι η φυσική ίνα ramie. Συνήθως 

χρησιµοποιείται ως πρόσµιξη σε 

άλλες υφαντικές ίνες όπως το 

βαµβάκι. Αυξάνει τη δύναµη και τη 

λάµψη των βαµβακερών ινών και 

έχει αίσθηση σα λινό. Αυτή η 

ανθεκτικότητα το καθιστά ιδανικό 

για τη βιοµηχανία της εστίασης. 

Όπως η ποδιά µας Ramie µας, που 

είναι διαθέσιµη σε 2 εκδόσεις.

Ποδιά Ramie
Τεµάχιο µόνο

1199

Ποδιά Ramie
Τεµάχιο µόνο

1699

¢ Εύκολη περιποίηση 
και σιδέρωµα

¢ Μεγάλες, ευρύχωρες  
τσέπες

¢	Άνετοι, φαρδείς ιµάντες ώµου για 
τέλεια εφαρµογή και ανακούφιση 
της πλάτης σας

¢	ευέλικτες, µεγάλες τσέπες στην 
κοιλιά

1   Ποδιά µε µπούστο Ramie
Ποδιά από φυσικές ίνες ramie - ένα ελαφρύ, ανθεκτικό 
στο φως ύφασµα µε αντοχή στο σχίσιµο, το οποίο 
έχει αίσθηση σα λινό. Με δύο µεγάλες τσέπες και 
δύο τσέπες για στυλό στο µπροστινό µέρος και 
ρυθµιζόµενο λαιµό.
87% ramie, 13% βαµβάκι. Πλύση στους 40°C. 
¢	Χρώµα: λαδί, ανοιχτό γκρι
¢	Μέγεθος: 88 x 77 εκ. (µxπ)
88 x 77 εκ. (µxπ) YF124917  Τεµάχιο: 16,99

2  Ποδιά Ramie
Ποδιά από φυσικές ίνες ramie - ένα ελαφρύ, ανθεκτικό στο 
φως ύφασµα µε αντοχή στο σχίσιµο, το οποίο έχει αίσθηση 
σα λινό. Με δύο µεγάλες τσέπες και δύο τσέπες για στυλό στο 
µπροστινό µέρος. 87% ramie, 13% βαµβάκι. Πλύση στους 40°C. 
¢	Χρώµα: λαδί, ανοιχτό γκρι
¢	Μέγεθος: 45x 80 εκ. (µxπ)

45 x 80 εκ. (µxπ) YF124923 Τεµάχιο: 11,99
60 x 80 εκ.  (µxπ) YF124924 Τεµάχιο: 12,99

3  Ποδιά Ramie
Ποδιά από φυσικές ίνες ramie - ένα ελαφρύ, ανθεκτικό 
στο φως ύφασµα µε αντοχή στο σχίσιµο, το οποίο έχει 
αίσθηση σα λινό. Με δυο µεγάλες τσέπες στην κοιλιά 
και σταυρωτούς ιµάντες
 στο πίσω µέρος.
87% ramie, 13% βαµβάκι. Πλύση στους 40°C.
¢	Χρώµα: λαδί, ανοιχτό γκρι
¢	Μέγεθος: One size

Αµάνικη YF124928 Τεµάχιο: 16,99

¢	ιδανικό για το κέντηµα σας

Λογοτύπηση σελ. 142

2

1

¢	Μήκος περίπου 71 εκ. στο µπροστινό    
       κέντρο από τη λαιµόκοψη µέχρι την    
       άκρη της ραφής

+30 210 41 21 111 www.horeca.gr

b b
olive light grey olive light grey

b
olive light grey
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ΣΕΡΒΙΣ

ΕΛΑΦΡΥ DENIM

Για µια επιπλέον δόση casual: το ελαφρύ, µαλακό denim της ποδιάς Sun φαίνεται µοδάτο και 

είναι πολύ άνετο. ταιρι άζει άψογα µε το µπλουζάκι polo Oliver και το τζιν Jaden - σε κλασικό 

άσπρο και µαύρο χρώµα.

¢	Πρακτική τσέπη µαζί µε 
στυλό στη θήκη

Ανδρικό

¢	µ ε µεγάλες τσέπες, κατάλληλες 
για µίνι tablet (24x17 εκ.,ΥxΠ)

¢	Πρακτική θηλιά στο πλάι για 
πετσέτα τσαγιού

¢	µε κολάρο από ύφασµα 
 πικέ 

¢	Εύκολο στη περιποίηση     
  και το σιδέρωµα

¢	Sanitized®- Εξουδετερώνει 
τις οσµές

¢	ρυθµιζόµενο περιλαίµιο

 Πληροφορίες σελ. 44 

Ανδρικά

ΝΕΑ
ΚΟΛΕΞΙΟΝ

1Γυναικεία

3

2

4

Γυναικείο

¢	τζιν µε  πέντε τσέπες     
µοντέρνα εφαρµογή

¢	Κατασκευασµένο   
  από ανθεκτικό denim
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4   Τζιν Jaden
Τζιν σε µοντέρνα γραµµή για άνδρες και γυναίκες µε 
στενό µπατζάκι.  Στυλ µε 5 τσέπες: 2 στρογγυλές 
µπροστινές τσέπες, 2 πίσω τσέπες, θήκη νοµισµάτων 
στη δεξιά µπροστινή τσέπη. 5 θηλιές ζώνης. 
Φερµουάρ στο µπροστινό µέσο.
99% βαµβάκι (denim), 1% spandex. Πλύση στους 40°C. 
µήκος γυναικείων: 77 εκ. στο µέγεθος 36.
µήκος ανδρικών: 82 εκ. στο µέγεθος 50.
¢	χρώµα: σκούρο γκρι
¢	Γυναικεία µεγέθη: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
¢	Ανδρικά µεγέθηn: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

Γυναικεία YF124908 τεµάχιο: 49,99
Ανδρικά YF124912 τεµάχιο: 49,99

 όλα τα χρώµατα
σελ. 81

 όλα τα χρώµατα
σελ. 47

3  Ποδιά  µε µπούστο Sun
Ποδιά φτιαγµένη από ελαφρύ, µοντέρνο denim µε 
ρυθµιζόµενο περιλαίµιο. µε τρεις τσέπες στην ποδιά, 
µε δύο µεγάλες τσέπες στην κοιλιά µε θήκη για στυλό 
και πετσέτα τσαγιού στη δεξιά πλευρά.
100% βαµβάκι (denim). Πλύση στους 40°C.
¢	χρώµα: τζιν ανοιχτό
¢	µέ γεθος: 82 x 85 εκ. (µxπ)
82 x 85 εκ. (µxπ) YF124920 τεµάχιο: 29,99

2  Ποδιά Sun
Ποδιά φτιαγµένη από ελαφρύ, µοντέρνο denim. µε 
δύο µεγάλες τσέπες στην κοιλιά µε θήκη για στυλό και 
πετσέτα τσαγιού στη δεξιά πλευρά.
100% βαµβάκι (denim). Πλύση στους 40°C.
¢	χρώµα:  τζιν ανοιχτό
¢	µέ γεθος: 50x85 εκ. (µxπ)

50x85 εκ. (µxπ) YF124927 τεµάχιο: 24,99

    Μπλουζάκι Polo Oliver
µοντέρνο  µπλουζάκι polo πικέ για γυναίκες και 
άνδρες εύκολης περιποίησης, ανθεκτικό στην τσάκιση, 
βαµβακερό- spandex. Η ολοκληρωµένη λειτουργία 
υγιεινής Sanitized® προστατεύει αξιόπιστα το υλικό 
από τα βακτηρίδια και εγγυάται µακροχρόνια 
φρεσκάδα. µ ε γιακά και τρία κουµπιά στο πουκάµισο 
των ανδρών. το γυναικείο µοντέλο διαθέτει  τέσσερα 
κουµπιά. τα πουκάµισα των γυναικών και των ανδρών 
είναι εφαρµοστά, έτσι αγκαλιάζουν το σώµα.
95% βαµβάκι, 5% spandex. Πλύση στους 40°C. µήκος 
πλάτης σε γυναικεία: 67 εκ. στο µέγεθος S. Μήκος 
πλάτης σε ανδρικά: 74 εκ. στο µέγεθος m.
¢	χρώµα:  λευκό, ροζ, µαύρο
¢	Γυναικεία µεγέθη: XS, S, m, L, XL, 2XL
¢	Ανδρικά µεγέθη: S, m, L, XL, 2XL, 3XL

Κοντοµάνικα γυναικεία YF125091 τεµάχιο: 29,99
Κοντοµάνικα ανδρικά YF124896 τεµάχιο: 29,99

τζιν Jaden
τεµάχιο µόνο

4999

+30 210 41 21 111 www.horeca.gr

b

b

b

b
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ΣΕΡΒΙΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΟΜΨΟΤΗΤΑ

Μια ειδική επένδυση, όπως επίσης και τ α αφαιρούµενα άγκιστρα από την ποδιά, 

δηµιουργούν την ιδιαίτερη εµφάνιση της ποδιάς Ben. Ευχάριστη πρόσθετη λεπτοµέρεια των 

αγκίστρων: Μπορείτε εύκολα και απλά να πλύνετε την ποδιά.

¢	Αφαιρούµενοι ιµάντες για 
εύκολο πλύσιµο

Γυναικεία Ανδρικά

Ανδρικό

Γυναικείο

¢	Γυναικεία µπλούζα µακρυµάνικη: 
  Μανίκια που µαζεύονται και 

στερεώνονται µε κουµπί

¢	Ιδιαίτερα εύκολη περιποίηση  
   και εύκολο σιδέρωµα

¢	Σύγχρονη εφαρµογή

¢	Με spandex για βέλτιστη 
ελευθερία κινήσεων

¢	Σταυρωτός ιµάντας στο πίσω 
µέρος για ανακούφιση του λαιµού

¢	Ατοµικά και εύκολα ρυθµιζόµενο
για κάθε ύψος σώµατος

¢	Με µεγάλες τσέπες, κατάλληλες 
για µίνι tablet  (24x17 εκ., ΥxΠ)

¢	Πρακτική θηλιά για πετσέτες 

ΝΕΑ
ΚΟΛΕΞΙΟΝ

τσαγιού στο πλάι
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4   Τζιν Jaden
Τζιν σε µοντέρνα γραµµή για άνδρες και γυναίκες µε στενό 
µπατζάκι. Στυλ με 5 τσέπες: 2 στρογγυλές µπροστινές τσέπες, 2 
πίσω τσέπες, θήκη νοµισµάτων στη δεξιά µπροστινή τσέπη. 5 
θηλιές ζώνης. Φερµουάρ στο µπροστινό µέσο.
60% βαµβάκι, 36% πολυεστέρας, 4%. Πλύση στους 40°C. 
Μήκος γυναικείων: 77 εκ. στο µέγεθος 36.
Μήκος ανδρικών: 82 εκ. στο µέγεθος 50.
¢	Χρώµα: µπλε, γκρι σκούρο
¢	Γυναικεία µεγέθη: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
¢	Ανδρικά µεγέθη: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

Γυναικεία YF124908 Τεµάχιο: 49,99
Ανδρικά YF124912 Τεµάχιο: 49,99

 Όλα τα χρώµατα

σελ. 57

1  Μπλούζα/Πουκάµισο Kim
Μπλούζα και πουκάµισο µε τσέπη στήθους. Μοντέρνα 
κοπή, διαθέσιµα σε πολλά χρώµατα, µε κοντά ή µακριά 
µανίκια. Το γυναικείο µοντέλο είναι ελαφρώς µεσάτο. Η 
µπλούζα των γυναικών µε µακρύ µανίκι έχει µανίκια που 
γυρίζουν προς τα πάνω 3/4. Το υλικό είναι ιδιαίτερα εύκολο 
στην περιποποίηση και το σιδέρωµα. 
65% βαµβάκι, 35% πολυεστέρας. Πλύση στους 40°C. 
Μήκος πλάτης σε γυναικεία: 68 εκ. στο µέγεθος 36. 
Μήκος πλάτης σε ανδρικό: 80 εκ. στο µέγεθος 
39/40.
¢	Χρώµα:  λευκό, λαδί, µπλέ, µαύρο
¢	Γυναικεία µεγέθη: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 
¢	Ανδρικά µεγέθη: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46

Τεµάχιο: 28,99
Τεµάχιο: 29,99
Τεµάχιο: 28,99

Κοντοµάνικα γυναικεία YF124885 
Μακρυµάνικα γυναικεία   YF124886 
Κοντοµάνικα ανδρικά YF124890 
Μακρυµάνικα ανδρικά        YF124894 Τεµάχιο: 29,99

3  Ποδιά µε µπούστο Ben
Ποδιά που έχει µια µοδάτη εµφάνιση λόγω της υψηλής 
ποιότητας επένδυσης. οι  υφασµάτινοι ιµάντες 
στερεώνονται µε πριτσίνια και µπορούν εύκολα να 
αφαιρεθούν για πλύσιµο. οι ιµάντες διασταυρώνονται 
στην πλάτη για να ανακουφίσουν το λαιµό. Με θηλιά 
πετσέτας τσαγιού, θήκη για στυλό και διπλή τσέπη 
µπροστά, που έχει χώρο για ένα µίνι tablet. 
60% βαµβάκι, 36% πολυεστέρας, 4%. Πλύση στους 40°C.
¢	Χρώµα: µπλε, καφέ σκούρο
¢	Μέγεθος: 88 x 77 εκ. (µxπ)
88 x 77 εκ. ( µxπ) YF124915 Τεµάχιο: 29,99

2  Ποδιά Ben
Ποδιά που έχει µια µοδάτη εµφάνιση λόγω της υψηλής 
ποιότητας επένδυσης.  οι ιµάντες στην πλάτη στερεώνονται 
µε πριτσίνια. Με θηλιά πετσέτας τσαγιού, θήκη για στυλό και 
διπλή τσέπη µπροστά, που έχει χώρο για ένα µίνι tablet. 
60% βαµβάκι, 36% πολυεστέρας, 4% πολυαιθυλένιο. 
Πλύση στους 40°C.
¢	Χρώµα: µπλε, καφέ σκούρο
¢	Μέγεθος: 50 x 80 εκ. (µxπ)

50 x 80 εκ. (µxπ) YF124921 Τεµάχιο: 24,99

Ποδιά Ben
Τεµάχιο µόνο

2999

Ποδιά Ben
Τεµάχιο µόνο

2499

 Μπλουζάκι Polo Oliver σελ. 47 

+30 210 4100 444 www.horeca.gr

b

b

b

b



18 ΣΕΡΒΙΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ

Ένα καλό ρούχο για το σέρβις γίνεται δύσκολα αισθητό καθώς το φοράτε. Όπως η ποδιά Botero 

που είναι εξοπλισµένη µε σταυρωτούς ιµάντες ώστε να ανακουφίζεται ο λαιµός. και  σε 

συνδυασµό µε ένα µπλουζάκι ή ένα πουκάµισο, φαίνεται εξαιρετικά απλό και άνετο.

Ποδιά Botero τώρα σε νέα µεγέθη!

ανδρικό

άµµου γκρι-µπεζ µαύρο

ανδρικό

¢	Με µοντέρνο φιόγκο    
    στη λαιµόκοψη της     

  µπλούζας

¢	Εύκολη περιποίηση και 
  σιδέρωµα

¢	Πραγµατικό denim    
   µοντέρνας γραµµής

¢	Πρακτική θηλιά στο πλάι για 
πετσέτες τσαγιού

¢	µ ε µεγάλες τσέπες, κατάλληλο για 
ένα µίνι tablet (24x17 εκ., υxΠ)

¢	∆ιατίθεται σε 18 υπέροχα 
χρώµατα (σελ. 23)

ΝΕΑ
ΚΟΛΕΞΙΟΝ

ΕΚΠΤΩΣΗ
ΠΟΣΟΤΙΚΗ

2

1

¢	αφαιρούµενος ιµάντας, στερεώνεται 
µε θηλιά κάτω από το κολάρο

γυναικείο

 τζιν Dover σελ. 81 

1 1

γυναικείο

3
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1  Μπλούζα/Πουκάµισο Jean
γυναικεία µπλούζα ελαφρώς εφαρµοστή στη µέση 
και ανδρικό πουκάµισο από πραγµατικό denim. µε 
δύο τσέπες στο στήθος και κλείσιµο µε κουµπιά. το 
µεσάτο γυναικείο µπλουζάκι έχει µια αφαιρούµενη 
κορδέλλα κάτω από το γιακά.
100% βαµβάκι (denim). Πλύση στους 40°C
µήκος πλάτης σε γυναικεία:  69 εκ. στο µέγεθος 36 . 
µήκος πλάτης σε ανδρικά: 74 εκ. στο µέγεθος 39 /40.
¢	Χρώµα: σκούρο µπλε
¢ µ έγεθος γυναικείων: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50  
¢	µέγεθος  ανδρικών: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48

µακρυµάνικα γυναικεία YF124907 τεµάχιο: 44,99
µακρυµάνικα ανδρικά YF124911 τεµάχιο: 44,99

2  Ποδιά Botero
Ποδιά από υψηλής ποιότητας ανθεκτικό και  εύκολο 
στο σιδέρωµα εύκαµπτο ύφασµα και ιµάντες.
65% πολυεστέρας, 35% βαµβάκι. Πλύση στους 60°C .
¢	Χρώµα: άµµου, γκρι-µπεζ, µαύρο
¢	µέγεθος:  45 x 80 εκ. (µ x π), 45 x 100 εκ. (µ x π)  ΝΕΟ  ,  

60 x 80 εκ. (µ x π), 60 x 100 εκ. (µ x π)  ΝΕΟ  ,  
85 x 100 εκ. (µ x π), 95 x 100 εκ. (µ x π),  
95 x 120 εκ. (µ x π)

45 x 80 εκ. (µ x π) YF100654 τεµάχιο: 6,49
45 x 100 εκ. (µ x π) YF124717 τεµάχιο: 6,99
60 x 80 εκ. (µ x π) YF119284 τεµάχιο: 7,49
60 x 100 εκ. (µ x π) YF124718 τεµάχιο: 7,99
85 x 100 εκ. (µ x π) YF119281 τεµάχιο: 8,49
95 x 100 εκ. (µ x π) YF119282 τεµάχιο: 9,49
95 x 120 εκ. (µ x π) YF119283 τεµάχιο: 10,49

ΝΕΟ - αγοράστε περισσότερα. εξοικονοµήστε περισσότερα.

από 10 κοµµάτια* από 20 κοµµάτια*
45 x 80 εκ. 5,49 4,49
45 x 100 εκ. 5,99 4,99
60 x 80 εκ. 6,49 5,49
60 x 100 εκ. 6,99 5,99
85 x 100 εκ. 7,49 6,49
95 x 100 εκ. 8,49 7,49
95 x 120 εκ. 9,49 8,49

εξοικονοµήστε έως 30%!

*αν είναι το ίδιο χρώµα

NEW - αγοράστε περισσότερα. εξοικονοµήστε περισσότερα.

από 10 κοµµάτια* από 20 κοµµάτια*
11,99 10,99

εξοικονοµήστε 7%! εξοικονοµήστε 15%!

*αν είναι το ίδιο χρώµα

3     Π οδιά µε µπούστο Botero
υψηλής ποιότητας ποδιά µε µπούστο από ανθεκτικό και  
εύκολο στο σιδέρωµα εύκαµπτο ύφασµα. οι ιµάντες 
στο πίσω µέρος µπορούν να τοποθετηθούν 
σταυρωτά για ανακούφιση του λαιµού. µε θηλιά για 
πετσέτα τσαγιού, θήκη για στυλό και 2 µεγάλες τσέπες 
µπροστά. Ένα µίνι tablet µπορεί να τοποθετηθεί στη 
δεξιά µπροστινή τσέπη. ∆ιαθέσιµο σε πολλά χρώµατα. 
65% πολυεστέρας, 35% βαµβάκι. Πλύση στους 60°C .
¢	Χρώµα: άµµου, γκρι-µπεζ, µαύρο
¢	µ έγεθος: 88 x 77 εκ. (µ x π)
88 x 77 εκ. (µ x π) YF124906 τεµάχιο: 12,99

ι∆ α ν ικο  για  τ ο  κ ε ν τ η µ α  Σα Σ

  σελ. 142

¢	µ εγάλη επιλογή χρωµάτων

¢	∆ εν υπάρχει ελάχιστη 
ποσότητα παραγγελίας

 Όλα τα χρώµατα
σελ. 23

 Όλα τα χρώµατα
σελ. 23

εδώ θα µπορούσε να 

βρίσκεται το λογότυπο σας

Ποδιά Botero
τεµάχιο µόνο

1099

από 20 τεµάχια *

¢	Ατοµικά και εύκολα ρυθµιζόµενο 
για κάθε µέγεθος σώµατος

¢	Σταυρωτοί ιµάντες στην πλάτη 
ώστε να ανακουφίζεται ο  λαιµός

+30 210 4100 444 www.horeca.gr

εξοικονοµήστε έως 15%!

b

c

c
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ΣΕΡΒΙΣ

Ποδιά µε µπούστο Poca
Τεµάχιο µόνο

1499

Ποδιά µε µπούστο Pepe
Τεµάχιο µόνο

1499

ΜΟΝΤΕΡΝΕΣ ΣΤΑΜΠΕΣ

Ποδιά Pepe Veggie
Τεµάχιο µόνο

1499

 Τζιν Jaden p. 81
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¢	 Εύκολο στο σιδέρωµα

¢	Ρυθµιζόµενο περιλαίµιο

¢	 Εύκολο στο σιδέρωµα

¢	Ρυθµιζόµενο περιλαίµιο

¢	 Εύκολο στο σιδέρωµα

¢	Ρυθµιζόµενο περιλαίµιο

¢	 Εύκολο στο σιδέρωµα

¢	Ρυθµιζόµενο περιλαίµιο

ΠΟδιΕΣ

1  Ποδιά  µε µπούστο Pepe Veggie
Ποδιά µε στάµπα λαχανικών. Το περιλαίµιο µπορεί 
να ρυθµιστεί µε κουµπιά σε πέντε διαφορετικά  µήκη. 
διατίθεται σε δύο χρώµατα. Για µεγαλύτερη διάρκεια 
ζωής, να σιδερώνετε την ποδιά στο εσωτερικό της. 
65% πολυεστέρας, 35% βαµβάκι. Πλύση στους 60°C.
¢	Χρώµα: πράσινο moss, µαύρο
¢	Μέγεθος: 88 x 77 εκ. (µ x π)

88 x 77 εκ. (µ x π) YF124901 Τεµάχιο: 14,99

3  Ποδιά  µε µπούστο Pepe
Μαύρη ποδιά µε στάµπα κοκοράκι, γουρουνάκι 
και αγελάδα. Το περιλαίµιο µπορεί να ρυθµιστεί 
µε κουµπιά σε πέντε διαφορετικά µήκη. διατίθεται 
σε δύο χρώµατα. Για µεγαλύτερη διάρκεια ζωής, να 
σιδερώνετε την ποδιά στο εσωτερικό της.
65% πολυεστέρας, 35% βαµβάκι. Πλύση στους 60°C.
¢	Χρώµα: µαύρο
¢	Μέγεθος: 88 x 77 εκ. (µ x π)

88 x 77 εκ. (µ x π) YF120239 Τεµάχιο: 14,99

2  Ποδιά  µε µπούστο Pepe Gourmet
Μαύρη ποδιά µε στάµπες λιχουδιές - από κρασί 
µέχρι γαρίδες. Το περιλαίµιο µπορεί να ρυθµιστεί 
µε κουµπιά σε πέντε διαφορετικά µήκη. διατίθεται 
σε δύο χρώµατα. Για µεγαλύτερη διάρκεια ζωής, να 
σιδερώνετε την ποδιά στο εσωτερικό της.
65% πολυεστέρας, 35% βαµβάκι. Πλύση στους 60°C.
¢	Χρώµα: µαύρο
¢	Μέγεθος: 88 x 77 εκ. (µ x π)

88 x 77 εκ. (µ x π) YF124900 Τεµάχιο: 14,99

4  Ποδιά  µε µπούστο Poca
Μαύρη ποδιά µε στάµπα αγελάδα. Το περιλαίµιο µπορεί 
να ρυθµιστεί µε κουµπιά σε πέντε διαφορετικά µήκη. 
διατίθεται σε δύο χρώµατα. Για µεγαλύτερη διάρκεια 
ζωής, να σιδερώνετε την ποδιά στο εσωτερικό της. 
65% πολυεστέρας, 35% βαµβάκι. Πλύση στους 60°C.
¢	Χρώµα: µαύρο
¢	Μέγεθος: 88 x 77 εκ. (µ x π)

88 x 77 εκ. (µ x π) YF120184 Τεµάχιο: 14,99

ΝΕΑ
ΚΟΛΕΞΙΟΝ

2 3 41

+30 210 41 21 111 www.horeca.gr

cc c
moss green black

c
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ΣΕΡΒΙΣ

Ποδιά 
Botero
Τεµάχιο από 

449

από 20 τεµ.*

¢	∆ιατίθονται σε πολλά µεγέθη 
και χρώµατα

¢	Εύκολο σιδέρωµα

¢	Σκληρό και ανθεκτικό υλικό

 Μπλούζα  &  Πουκάµισο τζιν σελ. 53,  Τζιν Jaden  σελ. 81 

Μπορείτε να

τυπώσετε εδώ το

λογότυπό σας!

Ποδιά µε µπούστο
Botero
Τεµάχιο µόνο

1099

από 20 τεµάχια*

ΠΟΔΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

ΝΕΑ
ΚΟΛΕΞΙΟΝ
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1 2

ΤΑ BESTSELLER ΜΑΣ ΣΕ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΣΗ

Η ποδιά Botero είναι τώρα διαθέσιµη και σε νέο πλάτος 100 εκ.

1  Ποδιά Botero
Ποδιά υψηλής ποιότητας από ανθεκτικό και εύκολο στο σιδερώµα αναµειγ-
µένο ύφασµα, µε σταθερούς υφασµάτινους ιµάντες.
65% πολυεστέρας, 35% βαµβάκι. Πλύση στους 60 °C.
¢ Xρώµα: λευκό, µάνγκο, κόκκινο, µπορντώ, κερασί , πράσινο µήλου, πράσινο moss, λαδί  NEο  , 
σκούρο µπλε NEο , µπλε ναυτικού, άµµου,γκρι µπεζ, καφέ, ανοιχτό γκριNEο  , γκρι, γραφίτη, µαύρο 
¢ Μέγεθος:       45 x 80 εκ. (µ x π), 45 x 100 εκ. (µ x π)    NEο  , 60 x 80 εκ. (µ x π), 60 x 100 εκ. (µ x π

NEο  , 85 x 100 εκ. (µ x π), 95 x 100 εκ. (µ x π), 95 x 120 εκ. (µ x π)
45 x 80 εκ. (µ x π) YF100654 Τεµάχιο: 6,49
45 x 100 εκ. (µ x π) YF124717 Τεµάχιο: 6,99
60 x 80 εκ. (µ x π) YF119284 Τεµάχιο: 7,49
60 x 100 εκ. (µ x π) YF124718 Τεµάχιο: 7,99
85 x 100 εκ. (µ x π) YF119281 Τεµάχιο: 8,49
95 x 100 εκ. (µ x π) YF119282 Τεµάχιο: 9,49
95 x 120 εκ. (µ x π) YF119283 Τεµάχιο: 10,49

ΝΕΟ - Αγόρασε περισσότερα. Εξοικονοµήστε περισσότερα.

από 10 τεµάχια* από 20 τεµάχια*
45 x 80 εκ. 5,49 4,49
45 x 100 εκ. 5,99 4,99
60 x 80 εκ. 6,49 5,49
60 x 100 εκ. 6,99 5,99
85 x 100 εκ. 7,49 6,49
95 x 100 εκ. 8,49 7,49
95 x 120 εκ. 9,49 8,49

ΝΕΟ - Αγόρασε περισσότερα. Εξοικονοµήστε περισσότερα.

από 10 τεµάχια* από 20 τεµάχια*
απλό: 88 x 77 εκ. 11,99 10,99

λευκό

λευκό

σκούρο 
µπλε

σκούρο 
µπλε

µάνγκο

µάνγκο

πράσινο
µήλου

πράσινο
µήλου 

καφέ καφέ

µπορντώ

µπορντώ

µπλε 
ναυτικού

µπλε 
ναυτικού

κερασί

κερασί

άµµου άµµου

κόκκινο

κόκκινο

γκρι 
µπεζ

γκρι µπεζ

πράσινο 
moss

πράσινο 
moss

λαδί

λαδί

ανοιχτό 
γκρι

ανοιχτό 
γκρι

γκρι γκριµαύρο µαύρο λευκό/µαύρο
(ψαροκόκκαλο)

γραφίτη γραφίτη

2  Ποδιά µε µπούστο Botero & Botero µε σχέδιο ψαροκόκκαλο 
Υψηλής ποιότητας ποδιά από ανθεκτικό και εύκολο στο σιδερώµα αναµειγµένο ύφασµα. 
Οι ιµάντες µπορούν να διασταυρωθούν στην πλάτη για να ανακουφίσουν το λαιµό. Με 
θηλιά για πετσέτα, τσαγιού, θήκη για στυλό και δύο µεγάλες τσέπες µπροστά. Ένα µίνι 
ταblet µπορεί να τοποθετηθεί στη δεξιά µπροστινή τσέπη. ∆ιατίθεται σε πολλά χρώµατα.  
Μονόχρωµο: 65% πολυεστέρας, 35% βαµβάκι. Πλύση στους 60C.  Σχέδιο 
ψαροκόκκαλο: 100% βαµβάκι. Πλύση στους 60oC. 
¢	Χρώµα: λευκό, µάνγκο, κόκκινο, µπορντώ, κερασί, πράσινο µήλου, πράσινο 
moss, λαδί, σκούρο µπλε, µπλε ναυτικού, άµµου, γκρι µπεζ, καφέ, ανοιχτό γκρι, 
γκρι, γραφίτη, µαύρο, λευκό/µαύρο (ψαροκόκκαλο)
 Μέγεθος: 88 x 77 εκ. (µ x π) YF124906 Τεµάχιο: 12,99

Απλό: 88 x 77 εκ. (µ x π) 
Ψαροκόκκαλο: 88 x 77 εκ. (µ x π)

YF124899 Τεµάχιο: 16,99

¢	Ιδανικό για το κέντηµα σας

 Με µεγάλες τσέπες, κατάλληλες για µίνι tablets (24 x 17 εκ., Υ x Π)

45 x 80 εκ. 45 x 100 εκ. 60 x 80 εκ.     60 x 100εκ.      85 x 100εκ.     95 x 100 εκ.   95x 120 εκ. 

ΕΚΠΤΩΣΗ 

Έκπτωση έως 15% Έκπτωση έως 30% 
* Ίδιο χρώµα

Έκπτωση 7% Έκπτωση 15% 
* Ίδιο χρώµα

2

Λογοτύπηση σελ. 142

ΠΟΣΟΤΙΚΗ

c

c
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24 ΣΕΡΒΙΣ

Ποδιά
Nando
Τεµάχιο από

549

από 20 τεµ.*

ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟΙ  ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ

¢	∆ιατίθεται σε 17 χρώµατα

¢	Μεγάλες τσέπες µε άφθονο 
αποθηκευτικό χώρο

 Μπλουζάκι Polo Oliver σελ. 47,  Τζιν Jaden  σελ.. 81

Ποδιά µε µπούστο
Nando
Τεµάχιο από

899

από 20 τεµ.*

¢	Μια σειρά, 7 διαφορετικά µεγέθη
  για κάθε µοντέλο
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ΤΑ BESTSELLER ΜΑΣ ΣΕ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΣΗ

καφέ

1  Ποδιά Nando
¢	Υψηλής ποιότητας ποδιά από ανθεκτικό και ευκολου στο σιδερώµα αναµειγµένο ύφασµα, 
µε µπροστινή τσέπη 2 θηκών, 2 τσέπες για στυλό και µε σταθερούς υφασµάτινους ιµάντες. 
Έγχρωµη: 65% πολυεστέρας, 35% βαµβάκι. Πλύση στους 60°C. 
Denim: 100% βαµβάκι (denim). Πλύση στους 40°C.
¢ Χρώµα: λευκό, µάνγκο, κόκκινο, µπορντώ, κερασί, πράσινο µήλου, πράσινο moss,
λαδί NΕΟ, σκούρο µπλεNΕΟ, µπλε ναυτικού , γκρι µπεζ, καφέ, ανοιχτό γκριΝΕΟγκρι, γραφίτη, 
µαύρο, denim
¢ Μέγεθος:  45 x 80 εκ. (µxπ), 45 x 100 εκ. (µxπ) ΝΕΟ  ,  60 x 80 εκ. (µxπ), 60 x 100 εκ. (µxπ)  ΝΕΟ , 85 x 100 εκ. (µxπ)

YF100865 Τεµάχιο: 7,49
YF124719 Τεµάχιο: 7,99
YF119290 Τεµάχιο: 8,49
YF124720 Τεµάχιο: 8,99
YF119289 Τεµάχιο: 9,49
YF120085   Τεµάχιο:15,99

Έγχρωµη: 45 x 80 εκ. (µ x π) 
Έγχρωµη: 45 x 100 εκ. (µ x π) 
Έγχρωµη: 60 x 80 εκ. (µ x π) 
Έγχρωµη: 60 x 100 εκ. (µ x π) 
Έγχρωµη: 85 x 100 εκ. (µ x π) 
Denim: 45 x 80 εκ. (µ x π) 
Denim: 60 x 80 εκ. (µ x π) YF120084 Τεµάχιο: 16,99

ΝΕW  - Αγοράστε περισσότερα. Εξοικονοµήστε περισσότερα.

από 10 τεµάχια* από 20 τεµάχια*
Έγχρωµη: 45 x 80 εκ. 6,49 5,49
Έγχρωµη: 45 x 100 εκ. 6,99 5,99
Έγχρωµη: 60 x 80 εκ. 7,49 6,49
Έγχρωµη: 60 x 100 εκ. 7,99 6,99
Έγχρωµη: 85 x 100 εκ. 8,49 7,49

ΝΕW - Αγοράστε περισσότερα. Εξοικονοµήστε περισσότερα.

από 10 τεµάχια* από 20 τεµάχια*
88 x 77 εκ. 9,99 8,99
88 x 100 εκ. 10,99 9,99

γραφίτηανοιχτό γκρι γκρι µαύρο denim

2  Ποδιά µε µπούστο Nando
Υψηλής ποιότητας ποδιά από ανθεκτικό και ευκολου στο σιδερώµα αναµειγµένο 
ύφασµα, µε ρυθµιζόµενο περιλαίµιο λόγω των κουµπιών,  µπροστινή διπλή 
τσέπη και 2 θήκες για στυλό.
65% πολυεστέρας, 35% βαµβάκι. Πλύση στους 60°C. 
¢ Χρώµα: λευκό, µάνγκο, κόκκινο, µπορντώ, κερασί, πράσινο µήλου, 
πράσινο moss, λαδί ΝΕΟ σκούρο µπλε  ΝΕΟ , µπλε ναυτικού, γκρι µπεζ, καφέ, 
ανοιχτό γκρι ΝΕΟ , γκρι, γραφίτη, µαύρο
¢ Μέγεθος: 88 x 77 εκ. (µ x π), 88 x 100 εκ. (µ x π) ΝΕΟ
88 x 77 εκ. (µ x π) YF117561 Τεµάχιο: 10,99
88 x 100 εκ. (µ x π) YF124716  Τεµάχιο: 11,99

Η ποδιά και η ποδιά µε µπούστο Nando 
διατίθονται τώρα και σε νέο πλάτος 100  εκ.

γραφίτηγκρι µπεζ καφέ γκριανοιχτό 
γκρι

µαύροάµµου

ΕΚΠΤΩΣΗ 

45 x 80 εκ. 45 x 80 εκ. 45 x 80 εκ. 45 x 80 εκ. 45 x 80 εκ. 

σκούρο 
µπλε

πράσινο
µήλου 

µπορντώ  πράσινο 
moss

λαδί µπλε 
ναυτικού

λευκό µάνγκο πράσινο
µήλου

µπορντώ κερασίκόκκινο

λευκό µάνγκο κόκκινο

σκούρο 
µπλε

πράσινο 
moss

λαδί µπλε 
ναυτικού

άµµου γκρι 
µπεζ

* Ίδιο χρώµα

κερασί

ΝΕΑ
ΧΡΩΜΑΤΑ

ΠΟΣΟΤΙΚΗ

Έκπτωση έως 13% Έκπτωση έως 26% 

Έκπτωση έως 18% Έκπτωση έως 9% 

bc c
denim:έγχρωμο:



26 ΣΕΡΒΙΣ

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

¢	Χρώµα:  µάνγκο, κόκκινο, µπορντώ, κερασί, πράσινο 

µήλου, λαδί NEΟ, σκούρο µπλε  NEΟ, γκρι µπεζ, 
    καφέ, ανοιχτό γκρι NEΟ, γκρι, γραφίτη, µαύρο

¢ Μέγεθος: 88 x 77 εκ. (µ x π), 88 x 100 εκ. ( µ x π )  NEΟ

88 x 77 εκ. (µ x π) YF101003 Τεµάχιο: 10,99
88 x 100 εκ. (µ x π) YF124715 Τεµάχιο: 11,99

ΝΕΟ - Αγοράστε περισσότερα. 
Εξοικονοµήστε περισσότερα.

από 10 τεµάχια* από 20 τεµάχια*
88 x 77 εκ. 9,99 8,99
88 x 100 εκ. 10,99 9,99

2  Ποδιά µε µπούστο Faro
Ποδιά µε ρυθµιζόµενο περιλαίµιο, 1 εσωτερική 
τσέπη και 2 θήκες για στυλό. 
65% πολυεστέρας, 35% βαµβάκι. Πλύση στους 60°C
¢	Χρώµα: λευκό, µάνγκο, κόκκινο, µπορντώ, 
κερασί, πράσινο µήλου, πράσινο moss, λαδί
NEΟ, σκούρο µπλε NEΟ, µπλε ναυτικού, γκρι µπεζ, 
καφέ, ανοιχτό γκρι  NEΟ, γκρι, µαύρο
¢	Μέγεθος: 98 x 77 εκ. (µ x π)
98 x 77 εκ. (µ x π) YF100491 Τεµάχιο: 9,99

ΝΕΟ - Αγοράστε περισσότερα. 
Εξοικονοµήστε περισσότερα.

από 10 τεµάχια* από 20 τεµάχια*
8,99 7,99

κερασί λευκό   µάνγκο   κόκκινο µπορντώµάνγκο κόκκινοµπορντώ πράσινο
µήλου

λαδί κερασί πράσινο
µήλου

γκρι 
µπεζ 

ανοιχτό 
γκρι

σκούρο
µπλε

πράσινο
moss

γκρι

γκρι
µπεζ

λαδί

ανοιχτό
γκρι

γραφίτη

καφέ σκούρο
µπλε

γκρι

µπλε
να υτικού 

µαύροµαύρο

Η ποδιά µε µπούστο Lionel διατίθεται 
τώρα και σε νέο πλάτος 100 εκ.

 Μεγάλες τσέπες στην κοιλιά

 2 τσέπες για στυλό στο µπούστο

¢	∆ύο θήκες για στυλό και µια τσέπη 
στο εσωτερικό του µπούστου

 Ρυθµιζόµενο περιλαίµιο 

 Εύκολο στο σιδέρωµα

ΝΕΑ
ΧΡΩΜΑΤΑ

Έκπτωση έως 9% Έκπτωση έως 18% Έκπτωση έως 10% Έκπτωση έως 20% 
* Ίδιο χρώµα * Ίδιο χρώµα

1 2

¢ Περιλαίµιο ρυθµιζόµενο µε πιάστρα

2

Ποδιά µε µπούστο
Faro
Τεµάχιο µόνο

799

από 20 τεµ.*

 σελ. 47 

1

Ποδιά µε µπούστο 
Lionel
Τεµάχιο από

899

από 20 τεµ.*

 σελ. 47 

1   Ποδιά µε µπούστο Lionel
Ποδιά από ανθεκτικό αναµειγµένο ύφασµα, µε πιάστρα στο 
περιλαίµιο για ρυθµιζόµενο πλάτος, εξωτερική θήκη για 
στυλό και τσέπη στην κοιλιά. 
65% πολυεστέρας, 35% βαµβάκι. Πλύση στους 60°C.

καφέ

c c



27

85 x 100 εκ. (µ x π) YF100399 Τεµάχιο: 10,49
95 x 100 εκ. (µ x π) YF119296 Τεµάχιο: 11,49
95 x 120 εκ. (µ x π) YF119297 Τεµάχιο: 12,49

ΝΕW - Αγοράστε περισσότερα. Εξοικονοµήστε περισσότερα. από 10 

τεµάχια* από 20 τεµάχια*
85 x 100 εκ. 8,99 7,99
95 x 100 εκ. 9,99 8,99
95 x 120 εκ. 10,99 9,99

4  Ποδιά µε µπούστο Taras
¢	Κοντή ποδιά από ανθεκτικό και ευκολο στο σιδέρωµα αναµειγµένο ύφασµα, µε 
µπροστινή τσέπη 3 θηκών, µε υφασµάτινους ιµάντες και ρυθµιζόµενο περιλαίµιο. 
Έγχρωµο: 65% πολυεστέρας, 35% βαµβάκι. Πλύση στους 60°C. 
Denim: 100% βαµβάκι (denim). Πλύση στους 40°C
¢	Χρώµα: λευκό, µάνγκο, κόκκινο, µπορντώ, κερασί, πράσινο µήλου, λαδί
NEΟ σκούρο µπλε NEΟ, γκρι µπεζ, καφέ, ανοιχτό γκρι  NEΟ, γκρι, µαύρο, denim
¢	Μέγεθος: 64 x 75 εκ. (µ x π)

YF100492 Τεµάχιο: 8,99Έγχρωµη: 64 x 75 εκ. (µ x π) 
Denim: 64 x 75 εκ. (µ x π) YF118746 Τεµάχιο: 19,99

ΝΕΟ - Αγοράστε περισσότερα. Εξοικονοµήστε περισσότερα.από 10 

τεµάχια* από 20 τεµάχια*

Έγχρωµη: 64 x 75 εκ. 7,99 6,99

µπορντώ κερασί µπορντώπράσινο 
µήλου

κερασί πράσινο 
µήλου

καφέ σκούρο
µπλε

καφέ ανοιχτό
γκρι

 Ρυθµιζόµενο περιλαίµιο

 Μεγάλες πρακτικές τσέπες

¢	Ιδανικό για το κέντηµα σας

 Λογοτύπηση σελ. 142 

Ποδιά
Taglio
Τεµάχιο από

799

από 20 τεµ.*

Ποδιά 
Taras
Τεµάχιο µόνο

699

από 20 τεµ.*

denim: χρωµατιστά:

ΕΚΠΤΩΣΗ 

85 x 100 εκ. 95 x 100 εκ. 95 x 120 εκ.

¢	Πρακτική σχισµή στα πόδια για βέλτιστη ελευθερία κινήσεων

¢	Εύκολο στο σιδέρωµα

 ∆ιατίθεται σε 3 µεγέθη

Έκπτωση έως 14% Έκπτωση έως 23% 
* Ίδιο χρώµα

Έκπτωση έως 11% Έκπτωση έως 22% 
* Ίδιο χρώµα

λευκό κόκκινο άµµου γκρι 
µπεζ

γκρι µαύρογραφίτη λευκόµάνγκο κόκκινο λαδί γκρι 
µπεζ

µαύρο denimγκρι

3 4

ΝΕΑ
ΧΡΩΜΑΤΑ

3  Ποδιά Taglio
Ποδιά υψηλής ποιότητας από ανθεκτικό και εύκολο στο σιδέρωµα αναµειγµένο 
ύφασµα, µε υφασµάτινους ιµάντες και σχισµή για βέλτιστη ελευθερία κινήσεων.  

65% πολυεστέρας, 35% βαµβάκι. Πλύση 60°C.
¢	Χρώµα:  λευκό, κόκκινο, µπορντώ, κερασί, πράσινο µήλου, άµµου, γκρι µπεζ, 
καφέ, γκρι, γραφίτη, µαύρο
¢	Μέγεθος: 85 x 100 εκ. (µ x π), 95 x 100 εκ. (µ x π), 95 x 120 εκ. (µ x π)

+30 210 41 21 111 www.horeca.gr
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2

1

ΣΕΡΒΙΣ

ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΠΡΟΪΟΝ

¢	Ωραία εµφάνιση χάρη στο λεπτό ύφασµα

¢	πρακτική θηλιά στο πλάι για πετσέτες  τσαγιού  
ή παρόµοια αξεσουάρ

¢	Ελαφρύ ύφασµα για άνετη ένδυση όλη την 
ηµέρα

¢	ποδιά µε µπούστο : Σταυρωτοί ιµάντες στην 
πλάτη ανακουφίζουν το λαιµό σας

 Πουκάμισο Polo Oliver σελ . 47 

ποδιά µε µπούστο
Ben
τεµάχιο µόνο

2999

 περισσότερες πληροφορίες στο www.horeca.gr
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καθηµερινή, κοµψή, εύκολη στη περιποίηση: αυτή είναι η 

ποδιά Ben, η οποία είναι διαθέσιµη και ως ποδιά µε µπούστο. 

Γιατί η ποδιά Ben φαίνεται τόσο ωραία; Ένα ειδικό ύφασµα 

δίνει µια ιδιαίτερη εµφάνιση σε αυτή την ποδιά.

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΣΑΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΟ∆ΙΑ BEN

¢ ανθεκτικοί βαµβακεροί ιµάντες µε άγκιστρα: Απλά αφαιρέστε 
τους για να πλύνετε την ποδιά

¢ Στ αυρωτοί ιµάντες που ανακουφίζουν το λαιµό σας και 
παρέχουν µεγάλη άνεση στην καθηµερινή σας εργασία

2  Ποδιά µε µπούστο Ben
ποδιά µε µπούστο µε ωραία εµφάνιση λόγω της υψηλής 
ποιότητας του υφάσµατος. οι  υφασµάτινοι ιµάντες 
στερεώνονται µε άγκιστρα και µπορούν εύκολα να 
αφαιρεθούν για το πλύσιµο. οι  ιµάντες διασταυρώνονται 
στο πίσω µέρος για να ανακουφίσουν το λαιµό. Με θηλιά 
για πετσέτα τσαγιού, θήκη για στυλό και διπλή τσέπη 
στο µπροστινό µέρος που έχει χώρο για ένα µίνι tablet. 
60% βαµβάκι, 36% πολυεστέρας, 4% πολυουρεθάνη. 
Πλύση στους 40°C.
¢	Χρώµα: µπλε, σκούρο καφέ
¢	Μέγεθος: 88 x 77 εκ. (µ x π)

88 x 77 εκ. (µ x π) YF124915 Τεµάχιο: 29,99

1  Ποδιά Ben
ποδι ά µε ωραία εµφάνιση λόγω της υψηλής 
ποιότητας του υφάσµατος. ο ι σταυρωτοί ιµάντες στη 
µέση στερεώνονται µε πριτσίνια. Με θηλιά για πετσέτα 
τσαγιού, θήκη για στυλό και µιά διπλή τσέπη 2 θηκών στο 
µπροστινό µέρος, που έχει χώρο για ένα µίνι tablet.
60% βαµβάκι, 36% πολυεστέρας, 4% πολυουρεθάνη. 

Πλύση  στους 40°C.  
 Χρώµα: µπλε, σκούρο καφέ
¢	Μέγεθος: 50 x 80 εκ. (µ x π)

50 x 80 εκ. (µ x π) YF124921 Τεµάχιο: 24,99

 Με µεγάλες τσέπες, για µίνι 
tablet (24 x 17 εκ., Υ x Π)

¢ Σταυρωτοί ιµάντες
στην πλάτη ανακουφίζουν

το λαιµό σας

ΝΕΑ
ΚΟΛΕΞΙΟΝ

2
1

Ρυθμιζόμενη στο 
λαιμό και στη μέση

Τσέπες με χώρο 
για μίνι tablet

 Αφαιρούµενοι ιµάντες για 
εύκολο πλύσιµο

 Μεγάλες τσέπες & θηλιά για 
πετσέτες

+30 210 41 21 111 www.horeca.gr
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3  Ποδιά µε µπούστο Lenox
υψηλής ποιότητας, ανθεκτική ποδιά µε µπούστο από 
denim µε περιλαίµιο και ζώνη µέσης από πραγµατικό 
δέρµα. µε  δύο µεγάλες τσέπες, θηλιά για στυλό και για 
πετσέτα τσαγιού στην κοιλιά και δύο τσέπες  για στυλό 
στο µπούστο. το  περιλαίµιο και η ζώνη µέσης 
µπορούν να ρυθµιστούν ξεχωριστά. µπορείτε  να 
πλύνετε την ποδιά απλώς αφαιρώντας τους 
δερµάτινους ιµάντες. 
100% βαµβάκι. Πλύση στους 40 °C.
¢	Χρώµα: τζιν
¢	µέγεθος:  88 x 77 εκ. (µ x π)

30

3 3 4

ΣΕΡΒΙΣ

ΑΝΑΜΕΙΓΜΕΝΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ

 Tσέπη και θήκη για 
στυλό στο µπούστο

 2 µεγάλες τσέπες &     
θηλιά για στυλό

88 x 77 εκ. (µ x π) YF120261 Τεµάχιο: 49,99

¢ Το πραγµατικό denim 
παίρνει σταδιακά τη µοναδική 
φθαρµένη του εµφάνιση

¢ Θηλιά στο πλάι για       
πετσέτα τσαγιού

88 x 77 εκ. (µ x π) YF120260 Τεµάχιο: 49,99

άµµου καφέ

 Πρακτικές µεγάλες τσέπες

 Αφαιρούµενοι δερµάτινοι
ιµάντες στο λαιµό και στη µέση

Ποδιά µε µπούστο
Lenox
τεµάχιο µόνο

4999

Ποδιά µε µπούστο
Dario
τεµάχιο µόνο

4999

1  Ποδιά µε µπούστο Taras
Κοντή ποδιά µε µπούστο µε µπροστινή τσέπη 3 
θηκών και ρυθµιζόµενο περιλαίµιο. σε αληθινό denim 
µε µπεζ κορδέλες από ταφτά.
100% βαµβάκι (denim). Πλύση στους 40 °C.
¢	Χρώµα: τζιν
¢	µέγεθος:   64 x 75 εκ. (µ x π)
64 x 75 εκ. (µ x π) YF118746 Τεµάχιο: 19,99

2  Ποδιά Nando
Ποδιά από denim µε µπροστινή τσέπη 2 θηκών, 
2 θηλιές για στυλό και µε στενές κορδέλες στη 
µέση. 100% βαµβάκι (Denim). Πλύση στους 40 °C. 
 Χρώµα: τζιν
¢ µ έγεθος: 45 x 80 εκ. (µ x π), 60 x 80 εκ. (µ x π)
45 x 80 εκ. (µ x π) YF120085 Τεµάχιο: 15,99
60 x 80 εκ. (µ x π) YF120084 Τεµάχιο: 16,99

60 x 80 εκ.45 x 80 εκ.

ΜΟΝΙΜΑ Α

ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ
ΤΙΜΕΣ!

3 4

1

2

 Ασορτί µε την ποδιά µε  
µπούστο Taras Canvas

%

%

4  Ποδιά µε µπούστο Dario
υψηλής ποιότητας, ανθεκτική ποδιά καµβά µε 
περιλαίµιο και ζώνη µέσης από γνήσιο δέρµα. τρεις 
µεγάλες τσέπες και δύο τσέπες για στυλό στην κοιλιά. 
το περιλαίµιο και η ζώνη µέσης µπορούν να 
ρυθµιστούν ξεχωριστά. µπορείτε  να πλύνετε την ποδιά 
απλά αφαιρώντας τους δερµάτινους ιµάντες. 
100% βαµβάκι. Πλύση στους 40 °C.
 Χρώµα: άµµου, καφέ
¢	µέγεθος:  88 x 77 εκ. (µ x π)

b bb

b
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5

6  Ποδιά µε µπούστο Bristol
Κοµψή, µοντέρνα και φυσικά κορυφαίας ποιότητας: Ποδιά από 
καφέ δέρµα σε µοντέρνα φθαρµένη εµφάνιση. το περιλαίµιο και 
η ζώνη µέσης είναι ρυθµιζόµενα έτσι ώστε η ποδιά να εφαρµόζει 
απόλυτα. Πρακτικές λεπτοµέρειες: τσέπη µε διπλή θήκη για 
στυλό στο στήθος, δύο τσέπες στην κοιλιά, θηλιά για στυλό και 
για πετσέτα τσαγιού - έτσι έχετε όλα όσα χρειάζεστε κοντά σας.
100% δέρµα.
 Χρώµα: καφέ
¢	Μέγεθος: 88 x 77 εκ. (µ x π)
88 x 77 εκ. (µ x π) YF120079       Τεµάχιο: 149,00

7  Ποδιά Bristol
Κοµψή, µοντέρνα και κορυφαίας ποιότητας: Ποδιά από 
καφέ δέρµα σε µοντέρνα φθαρµένη εµφάνιση. το 
περιλαίµιο και η ζώνη µέσης είναι ρυθµιζόµενα έτσι 
ώστε η ποδιά να εφαρµόζει απόλυτα. Πρακτικές 
λεπτοµέρειες: ∆ύο τσέπες στην κοιλιά, θηλιά για στυλό 
και για πετσέτα τσαγιού - έτσι έχετε όλα όσα χρειάζεστε 
κοντά σας. 100% δέρµα.
 Χρώµα: καφέ
¢	Μέγεθος: 45 x 80 εκ. (µ x π)
45 x 80 εκ. (µ x π) YF124286 Τεµάχιο: 89,99

Κάθε ποδιά είναι µοναδική! Έτσι, µικρές 
χρωµατικές παραλλαγές είναι δυνατές.

Κάθε ποδιά είναι µοναδική! Έτσι, µικρές 
χρωµατικές παραλλαγές είναι δυνατές.

8  Ποδιά µε µπούστο Dakota
Ποδιά από καφέ δέρµα. το περιλαίµιο και η ζώνη µέσης είναι 
ρυθµιζόµενα έτσι ώστε η ποδιά να να εφαρµόζει απόλυτα. 
Πρακτικές λεπτοµέρειες: τσέπη 2 θηκών για στυλό στο στήθος, 
δύο τσέπες στην κοιλιά, θηλιά για στυλό και για πετσέτα τσαγιού - 
έτσι έχετε όλα όσα χρειάζεστε κοντά σας. 100% δέρµα.
 Χρώµα: καφέ
¢	Μέγεθος: 88 x 77 εκ. (µ x 
π)88 x 77 εκ. (µ x π) YF120110 Τεµάχιο: 99,99

Ποδιά
Bristol
τεµάχιο µόνο

8999

άµµου καφέ

5  Ποδιά µε µπούστο Taras Canvas
Κοντή ποδιά µε µπούστο από υψηλής ποιότητας, 
ανθεκτικό καµβά µε µπροστινή τσέπη 3 θηκών και στενές 
κορδέλες από ταφτά στη µέση και στον λαιµό. το 
περιλαίµιο είναι ρυθµιζόµενο σε µήκος. 
100% βαµβάκι. Πλύση στους 40 °C.
 Χρώµα: άµµου, καφέ
¢	Μέγεθος: 75 x 64 εκ. (µ x π)
64 x 75 εκ. (µ x π) YF124284 Τεµάχιο:  29,99

 Υψηλής ποιότητας και ανθεκτικό βαµβακερό 
ύφασµα

 Μεγάλες µπροστινές τσέπες 

3 θηκών

 Ρυθµιζόµενο περιλαίµιο

  Εύκολο στο σιδέρωµα

 Υψηλής ποιότητας, πραγµατικό 
δέρµα: Φυσικό, χωρίς επίστρωση για 
µοναδική φθαρµένη εµφάνιση

¢	Γίνεται πιο µαλακό και ιδιαίτερο 
µε την πάροδο του χρόνου

 Εύκολος καθαρισµός µε κοινά 
προϊόντα περιποίησης δέρµατος

 Το περιλαίµιο και η ζώνη µέσης είναι 
ρυθµιζόµενα σε πλάτος µέσω θηλιών

ΝΕΑ
ΚΟΛΕΞΙΟΝ

6 7 8

5

 Υψηλής ποιότητας,πραγµατικό 
δέρµα µε επένδυση: ∆ιατηρεί την 
αρχική της εµφάνιση, δεν αφήνει 
µόνιµους λεκέδες ή γρατζουνιές

  Γρήγορο και εύκολο σκούπισµα

 Το περιλαίµιο και η ζώνη µέσης 
είναι ρυθµιζόµενα σε πλάτος µέσω 
θηλιών

 Τσέπη 2 θηκών στο θώρακα και 2 
µεγάλες τσέπες στην κοιλιά 

+30 210 41 21 111 www.horeca.gr
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1

ΣΕΡΒΙΣ

ΣΤΥΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ

Ποδιά µε µπούστο
Miko
Τεµάχιο µόνο

2999

1  Ποδιά µε µπούστο Miko
Μοντέρνα ποδιά µε µπούστο σε στυλάτη τζιν εµφάνιση 
(denim) µε ρυθµιζόµενο περιλαίµιο, θηλιές ζώνης, 2 
τσέπες στο πλάι και µια τσέπη για κέρµατα µε 
διακοσµητικές ραφές.
100% βαµβάκι (denim). Πλύση στους 40°C.
 Χρώµα: τζιν
¢	Μέγεθος: 100 x 80 εκ. (µ x π)
100 x 80 εκ. (µ x π) YF115578 Τεµάχιο: 29,99

 σελ. 58 

¢	Ελαφρύ denim

¢	Στυλάτη τζιν εµφάνιση σε 
σχέδιο µε 5 τσέπες

¢	2 τσέπες στο πλάι

¢	Ρυθµιζόµενο περιλαίµιο 

¢	Ρυθµιζόµενο περιλαίµιο 

1

b
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3

2

85 x 100 εκ.60 x 80 εκ.45 x 80 εκ.

Ποδιά µε µπούστο
Gusto
Τεµάχιο µόνο

2699

¢ Σταυρωτοί ιµάντες στην πλάτη 
ανακουφίζουν το λαιµό σας

3  Ποδιά Melek
Ποδιά σε τζιν εµφάνιση µε διπλή τσέπη µπροστά και 2 
θήκες για στυλό. 
100% βαµβάκι (denim). Πλύση στους 40°C.
 Χρώµα: denim
¢	Μέγεθος: 45 x 80 εκ. (µ x π), 60 x 80 εκ. (µ x π), 85 x 100 εκ. (µ xπ) 

YF115577 Τεµάχιο: 24,99
YF119287 Τεµάχιο: 25,99

45 x 80 εκ. (µ x π) 
60 x 80 εκ. (µ x π) 
85 x 100 εκ. (µ x π) YF119288 Τεµάχιο: 26,99

 σελ.54 

 σελ.54 

2  Ποδιά µε µπούστο Gusto
Ποδιά µε µπούστο από πραγµατικό denim µε 
ρυθµιζόµενους, σταυρωτούς ιµάντες για ανακούφιση 
του λαιµού. Patch τσέπη, τσέπη για στυλό και θηλιά για 
πετσέτα. 100% βαµβάκι (denim). Πλύση στους 40 °C. 
 Χρώµα: denim
¢	Μέγεθος: 88 x 77 εκ. (µ x π)
88 x 77 εκ. (µ x π) YF117559 Τεµάχιο: 26,99

¢	Ιδανική για το χάραγµα της επωνυµίας σας µε λέιζερ 

 Λογοτύπηση σελ. 142

ΞΕΒΑΜΜΕΝΑ 

Το ξεβαµµένο denim έχει καθαρότερο 

χρώµα, είναι µαλακότερο και δεν µαζεύει 

τόσο πολύ. Ο λόγος είναι µια ειδική 

διαδικασία παραγωγής: Το denim ούτε 

ξασπρίζει ούτε αλλάζει. α ντ' αυτού, το 

αρχικό χρώµα γίνεται καθαρότερο µε 

τη βοήθεια νερού και µαλακτικού. αυτό 

δηµιουργεί το χαρακτηριστικό σκούρο 

χρώµα αυτού του denim.

Ποδιά
Melek
Τεµάχιο από

2499

 Ελαφρύ denim

 Μεγάλη, ευρύχωρη 
 τσέπη

 Μικρή γραβάτα Bo σελ. 83 

2

3

+30 210 41 21 111 www.horeca.gr
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1

ΣΕΡΒΙΣ

¢	Μεγάλες τσέπες στο µπούστο

¢	Από ανθεκτικό, πραγµατικό denim

¢	Εύκολη περιποίηση και σιδέρωµα

Ποδιά
Sun
Τεµάχιο µόνο

2499

 Περισσότερες πληροφορίες στο www.horeca.gr Μπλούζα Polo Oliver σελ.47

ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΠΡΟΪΟΝ
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Το ελαφρύ denim είναι ένα αληθινό φαβορί στις πασαρέλες - και 

στo σέρβις. Η ποδιά Sun εφαρµόζει τέλεια σ' αυτή την µόδα. Με 

µεγάλη άνεση στη χρήση και εκλεπτυσµένες λεπτοµέρειες 

ειδικά για την εστίαση.

¢	Μεγάλες τσέπες συµπεριλ. θηλιάς 
για στυλό και θηλιάς για πετσέτα

ΝΤΑ ΟΦΕΛΗ ΣΑΣ ΜΕ Τ Η 
ΠΟΔΙΑ SUN

Υψηλής ποιότητας denim µε λειτουργικές τσέπες: 

Έτσι η δουλειά γίνεται διασκέδαση!

2  Ποδιά µε µπούστο Sun
Ποδιά µε µπούστο από ανοιχτό, µοντέρνο denim µε 
ρυθµιζόµενο περιλαίµιο. Τριπλή τσέπη στο 
µπούστο, µεγάλη διπλή τσέπη στην κοιλιά µε θηλιά 
για στυλό και πετσέτα τσαγιού στη δεξιά πλευρά. 
100% βαµβάκι (denim). Πλύση στους 40 °C.  
 Χρώµα: ανοιχτό denim
¢	Μέγεθος: 82 x 85 εκ. (µ x π)
82 x 85 εκ. (µ x π) YF124920 Τεµάχιο: 29,99

1  Ποδιά Sun
Ποδιά από ανοιχτό, µοντέρνο denim. Με µεγάλη διπλή 
τσέπη στην κοιλιά µε θηλιά για στυλό και θηλιά για 
πετσέτα τσαγιού στη δεξιά πλευρά.
100% βαµβάκι (denim). Πλύση στους 40 °C.
 Χρώµα: ανοιχτό denim
¢	Μέγεθος: 50 x 85 εκ. (µ x π)
50 x 85 εκ. (µ x π) YF124927 Τεµάχιο: 24,99

 Με µεγάλες τσέπες, 
κατάλληλες για µίνι 
tablet  (24 x 17 εκ., Υ x Π)

Μεγάλες τσέπες 
με χώρο για μίνι 

ta b let

Ξεχωριστά 
ρυθμιζόμενο 
περιλαίμιο

ΝΕΑ
ΚΟΛΕΞΙΟΝ

21
¢	Ξεχωριστά ρυθµιζόµενο 

περιλαίµιο µε κρίκο

+30 210 41 21 111 www.horeca.gr
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1

2

1 + 2

ΣΕΡΒΙΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΡΟΥΧΑ ΣΕ 
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΛΙΝΟΥ

1  Ποδιά µε µπούστο Mora
Κοµψή και πρακτική ταυτόχρονα: η ποδιά µε µπούστο 
Mora µοιάζει µε λινή, αλλά είναι από   µαλακό, ανθεκτι-
κό στο τσαλάκωµα και εύκολο στη φροντίδα πολυεστέ-
ρα. µε   διπλή τσέπη µπροστά και δύο θήκες για στυλό. 
Το περιλαίµιο και η ζώνη µέσης ρυθµίζονται σε πλάτος 
και µήκος µε κορδόνι. 
100% πολυεστέρας. Πλύση στους 60 °C. 
 Χρώµα: άµµου, ανοιχτό γκρι
 Μέγεθος: 88 x 77 εκ. (µ x π)

88 x 77 εκ. (µ x π) YF120076 Τεµάχιο: 16,99

2  Ποδιά Mora
αυτή η κοµψή ποδιά µοιάζει µε λινή, αλλά είναι από 
πολυεστέρα και ως εκ τούτου µαλακή, ανθεκτική στο 
τσαλάκωµα και εύκολο να καθαριστεί. µε την 
µπροστινή τσέπη δύο θέσεων και τις δυο τσέπες για 
στυλό θα έχετε πάντα µαζί σας ότι χρειάζεστε. 
100% πολυεστέρας. Πλύση στους 60 °C.
¢	Χρώµα: άµµου, ανοιχτό γκρι
¢	Μέγεθος: 60 x 80 εκ. (µ x π)

60 x 80 εκ. (µ x π) YF120077 Τεµάχιο: 12,99

¢	Άψογη εµφάνιση λινού

Μπλούζα Fiore & Πουκάµισο Noah σελ. 63

¢	Εύκολο σιδέρωµα

¢	Μεγάλες τσέπες

¢	Ρυθµιζόµενo περιλαίµιο µε 
κορδόνι και φαρδείς ιµάντες

ε µ φ α νιση
λινο Υ

άµµου άµµου ανοιχτό
γκρι

ανοιχτό
γκρι

Ποδιά µε µπούστο
Mora
Τεµάχιο µόνο

1699

1

2

Ποδιά
Mora
Τεµάχιο µόνο

1299

¢	Γρήγορο στέγνωµα

c c
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5

5

3

4

85 x 100 εκ.60 x 80 εκ.45 x 80 εκ.

ΛΕΠΤΑ ΥΦΑΣΜΕΝΕΣ
ΡΙΓΕΣ

¢	µ ε µεγάλες τσέπες, κατάλληλες για 
µίνι tablet (24 x 17 εκ., υ x π)

¢	οι σταυρωτοί ιµάντες στην πλάτη 
ανακουφίζουν τον λαιµό 

5  Ποδιά µε µπούστο Botero - Ψαροκόκκαλο 
υψηλής ποιότητας ποδιά σε µοντέρνο σχέδιο 
ψαροκόκκαλου. µε σταυρωτούς ιµάντες στην πλάτη 
για ανακούφιση του λαιµού, µπροστινή διπλή τσέπη 
µπροστά (η δεξιά έχει χώρο για µίνι tablet) και θηλιά 
για πετσέτα τσαγιού. 
100% βαµβάκι.  Πλύση στους 60 °C.
 Χρώµα: µαύρο/λευκό 
¢	µέγεθος:  88 x 77 εκ. (µ x π)

88 x 77 εκ. (µ x π) YF124899 Τεµάχιο: 16,99

3  Ποδιά µε µπούστο Lore
ποδιά µε µπούστο µε µπλε/λευκές ρίγες υφασµένες  
και µπεζ κορδέλα ταφτά. ρυθµιζόµενο περιλαίµιο στο 
ριγωτό άνω µέρος, 2 ραµµένες τσέπες. 
100% βαµβάκι. Πλύση στους 60 °C.
 Χρώµα: µπλε/λευκό
¢	µέγεθος:  78 x 80 εκ. (µ x π)
78 x 80 εκ. (µ x π) YF117562 Τεµάχιο: 16,99

4  Ποδιά Lore
ποδιά µε λεπτες µπλε/λευκές υφασµένες 
ρίγες και µπεζ κορδέλα ταφτά. 
100% βαµβάκι.  Πλύση στους 60 °C.
 Χρώµα: µπλε/λευκό 
¢	µέγεθος:  45 x 80 εκ. (µ x π), 60 x 80 εκ. (µ x π), 
85 x 100 εκ. (µ x π)
45 x 80 εκ. (µ x π) YF117557 Τεµάχιο: 12,99
60 x 80 εκ. (µ x π) YF119285 Τεµάχιο: 13,99
85 x 100 εκ. (µ x π) YF119286 Τεµάχιο: 14,99

 σελ. 47 

ποδιά
Lore
Τεµάχιο από

1299

ΚΟΛΕΞΙΟΝ

ΝΕΑ

ΣΧΕ∆ΙΟ 
ΨΑΡΟΚΟΚΑΛΟ

+30 210 41 21 111 www.horeca.gr

c cc
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2

1

ΣΕΡΒΙΣ

¢	Ανθεκτικό υλικό για µεγάλη αντοχή

¢	Εύκολο σιδέρωµα

¢	Μεγάλες, ευρύχωρες τσέπες 

ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΠΡΟΪΟΝ

Ποδιά
Mora ρίγες
Τεµάχιο µόνο

1299

 Περισσότερες πληροφορίες στο www.horeca.gr  Μπλούζα και πουκάµισο Kim σελ. 57
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Οι πελάτες µας αγαπούν τη Mora! Γι 'αυτό αυτή η κοµψή 

ποδιά είναι τώρα διαθέσιµη µε ριγέ µοτίβο. Αυτό που 

παρέµεινε το ίδιο: οι εξαιρετικές ιδιότητες περιποίησης 

τόσο της απλής ποδιάς όσο και της ποδιάς µε µπούστο.

1  Ποδιά Mora ρίγες
Κοµψή ποδιά µε µοντέρνες υφασµένες ρίγες από 
100% βαµβάκι. Με την µπροστινή  διπλή τσέπη και 2 
τσέπες για στυλό θα έχετε πάντα µαζί σας ότι χρειάζεστε.
100% βαµβάκι. Πλύση στους 60 °C.
 Χρώµα: ανοιχτό µπλε, ανθρακίτη
¢	Μέγεθος: 60 x 80 εκ. (µ x π)

60 x 80 εκ. (µ x π) YF124922 Τεµάχιο: 12,99

2  Ποδιά µε µπούστο Mora ρίγεςs
Ποδιά µε µοντέρνες υφασµένες ρίγες από 100% 
βαµβάκι. Με µπροστινή µπροστινή  διπλή τσέπη και 
δύο τσέπες για στυλό. Ξεχωριστά ρυθµιζόµενο 
περιλαίµιο και ζώνη µέσης σε πλάτος και µήκος 
από κορδόνι µε φαρδείς ιµάντες.
100% βαµβάκι. Πλύση στους 60 °C.
 Χρώµα: ανοιχτό µπλε, ανθρακί
¢	Μέγεθος: 88 x 77 εκ. (µ x π)
88 x 77 εκ. (µ x π) YF124916 Τεµάχιο: 16,99

¢	Ξεχωριστά ρυθµιζόµενη σε πλάτος και µήκος 
µε κορδόνι και φαρδείς ιµάντες

ΤΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ 
ΣΑΣ ΜΕ MORA ΡΙΓΕΣ

Το περιλαίµιο και η ζώνη µέσης είναι ρυθµιζόµενα µε 

κορδόνι: Έτσι, η ποδιά εφαρµόζει τέλεια.

Μεγάλη τσέπη 
τριών θέσεων

ΝΕΑ
ΚΟΛΕΞΙΟΝ

ΡΙΓΕΣ
ΥΦΑΣΜΕΝΕΣ

21

+30 210 41 21 111 www.horeca.gr
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3

4

1

2

4
5

ΣΕΡΒΙΣ

ΔΥΝΑΤΟΙ ΜΑΖΙ

Ποδιά µε µπούστο
Hugo
τεµάχιο µόνο

1299

Ποδιά µε µπούστο
Pero
τεµάχιο µόνο

1199

Ποδιά
Harris
τεµάχιο από

799

Ποδιά µε µπούστο
Juno
τεµάχιο µόνο

1499

 σελ. 59 
 σελ. 61 

 σελ. 60 

 σελ. 59 

 σελ. 59 

 σελ. 81 

¢	Πρακτική τσέπη 

¢	µ πούστο µε κοµψό 
σχέδιο

 Πιάστρες µανικιών σελ. 82 
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45 x 80 εκ. 60 x 80 εκ. 85 x 100 εκ. 95 x 100 εκ. 95 x 120 εκ.45 x 80 εκ. 60 x 80 εκ. 85 x 100 εκ. 95 x 100 εκ. 95 x 120 εκ.

4  Ποδιά  Harris
Ριγωτή ποδιά µε υφασµάτινους ιµάντες. 
100% βαµβάκι. Πλύση στους 60 °C.
 Χρώµα: µαύρο/λευκό
¢	µέγεθος:   45 x 80 εκ. (µ x π), 60 x 80 εκ. (µ x π), 

85 x 100 εκ. (µ x π), 95 x 100 εκ. (µ x π), 
95 x 120 εκ. (µ x π)

45 x 80 εκ. (µ x π) YF100537 Τεµάχιο: 7,99
60 x 80 εκ. (µ x π) YF119272 Τεµάχιο: 8,99
85 x 100 εκ. (µ x π) YF119274 Τεµάχιο: 9,99
95 x 100 εκ. (µ x π) YF119273 Τεµάχιο: 10,99
95 x 120 εκ. (µ x π) YF119271 Τεµάχιο: 11,99

5  Ποδιά  Benito
Ριγωτή ποδιά µε τσέπη 2 θέσεων.
100% βαµβάκι. Πλύση στους 60 °C.
 Χρώµα: µαύρο/λευκό
¢	µέ γεθος:  45 x 80 εκ. (µ x π), 60 x 80 εκ. (µ x π), 

85 x 100 εκ. (µ x π), 95 x 100 εκ. (µ x π), 
95 x 120 εκ. (µ x π)

45 x 80 εκ. (µ x π) YF100937 Τεµάχιο: 10,99
60 x 80 εκ. (µ x π) YF119280 Τεµάχιο: 11,99
85 x 100 εκ. (µ x π) YF119279 Τεµάχιο: 12,99
95 x 100 εκ. (µ x π) YF119278 Τεµάχιο: 13,99
95 x 120 εκ. (µ x π) YF119277 Τεµάχιο: 14,99

1  Ποδιά µε µπούστο Pero
Ριγωτή ποδιά µε µπούστο και µε ρυθµιζόµενο 
περιλαίµιο, 2 ραµµένες τσέπες για στυλό, µία 
εσωτερική τσέπη στο µπούστο και υφασµάτινοι 
ιµάντες. 100% βαµβάκι. Πλύση στους 60°C.
 Χρώµα: µαύρο/λευκό
¢	µέγεθος:  98 x 77 εκ. (µ x π)
98 x 77 εκ. (µ x π) YF100539 Τεµάχιο: 11,99

2  Ποδιά µε µπούστο Juno
υψηλής ποιότητας, ριγωτή ποδιά µε µπούστο, µε 2 
τσέπες για στυλό και 2 τσέπες µε ρίγες.
100% βαµβάκι. Πλύση στους 60°C.
 Χρώµα: µαύρο/λευκό
¢	µέγεθος:  88 x 77 εκ. (µ x π)
88 x 77 εκ. (µ x π) YF100660 Τεµάχιο: 14,99

3  Ποδιά µε µπούστο Hugo
Ποδιά µε µπούστο µε µπροστινή τσέπη. 
100% βαµβάκι. Πλύση στους 60 °C.
 Χρώµα: µαύρο
¢	µ έγεθος: 88 x 77 εκ. (µ x π)
88 x 77 εκ. (µ x π) YF100768 Τεµάχιο: 12,99

περιλαίµιο

 ∆ύο µπροστινές τσέπες για 
στυλό και µια εσωτερική τσέπη

 Ρυθµιζόµενο  Ρυθµιζόµενο 
περιλαίµιο

 Πολλές πρακτικές 
τσέπες

Ποδιά
Benito
τεµάχιο από

1099

321

4 5

+30 210 41 21 111 www.horeca.gr
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ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ

Μπλούζα Delano σελ. 65

Ποδιά
James
Τεµάχιο από

1299

Ποδιά µε µπούστο
Smoking
Τεµάχιο µόνο

1999

1  Ποδιά Smoking
Κομψή μαύρη ποδιά με μπούστο σε στυλ σμόκιν.  Με 
υφασμάτινους ιμάντες και κόψιμο σε σχήμα τουλίπας.
70% πολυεστέρας, 27% βισκόζη 3% spandex. Πλύση 
στους 40°C.
¢	Χρώμα: μαύρο
¢	Μέγεθος: 106 x 85 εκ. (μ x π)

106 x 85 εκ. ( μ x π) YF124919 Τεμάχιο: 19,99

2  Ποδιά Smoking
Κομψή μαύρη ποδιά σε στρογγυλή ή ίσια έκδοση. Το 
στρογγυλεμένο μοντέλο έχει κόψιμο σε σχήμα τουλίπας 
και στενό σατέν ρέλι κάτω από τη μέση. Η ίσια ποδιά έχει 
κόψιμο στο αριστερό πόδι, μιά στενή σατέν τσέπη στα 
δεξιά και μαύρους σατέν ιμάντες σαν στυλ σμόκιν στις 
ραφές δεξιά και αριστερά.
70% πολυεστέρας, 27% βισκόζη, 3% spandex. Πλύση 
στους 40°C.
¢	Χρώμα: μαύρο
¢	Μέγεθος: 60x80 εκ. (μ x π)

60 x 80 εκ. (μ x π),  στρογγυλό YF124926 Τεμάχιο:  14,99 
60 x 80 εκ. (μ x π),  ίσιο              YF124925 Τεμάχιο:  14,99

3  Ποδιά James
Υψηλής ποιότητας ποδιά σε κομψό γκρι χρώμα με μοντέρνες 
ρίγες. Με υφασμάτινους ιμάντες. Ανθεκτική, εύκολη στη 
περιποίηση και στο σιδέρωμα.
80% πολυεστέρας, 16% βισκόζη , 4% spandex. Πλύση στους 40°C.
¢ Χρώμα: γκρι
¢	Μέγεθος: 45 x 80 εκ. (μxπ), 60 x80 εκ.(μxπ), 85  x100 εκ.( μxπ)
45 x 80 εκ. (μ x π) YF124903 Τεμάχιο: 12,99
60 x 80 εκ. (μ x π) YF124904 Τεμάχιο: 13,99
85 x 100 εκ. (μ x π) YF124905 Τεμάχιο: 14,99

60 x 80 εκ., ίσιο60 x 80 εκ., στρογγυλό

 4 Ποδιά γιλέκο  Oslo
Ποδιά με ριγωτό πάνω μέρος και με κομψό γιακά. Το 
κάτω μέρος παραμένει λιτό.
65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι. Πλύση στους 60°C.
¢	Χρώμα: μπορντώ/άσπρο, μαύρο/ άσπρο
¢	Μέγεθος: 110 x 85 εκ. (μ x π)
110 x 85 εκ. (μ x π) YF117560 Τεμάχιο: 29,99

6 Ποδιά Sonora
Ποδιά με μπούστο με διθέσια τσέπη στο μπούστο και θηλιά για 
πετσέτα. Το περιλαίμιο μπορεί να ρυθμιστεί σε 3 μεγέθη με 
κουμπιά. Σε μαύρο με λεπτές λευκές ρίγες.
Μαύρο: 65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι. Πλύση στους 60°C. 
Ριγωτό: 100% βαμβάκι. Πλύση στους 60°C.
¢	Χρώμα: μαύρο/άσπρο
¢	Μέγεθος: 88 x 77 εκ. (μ x π)
88 x 77 εκ. (μ x π) YF120154 Τεμάχιο: 16,99

7 Ποδιά Sonora
Ποδιά με μεγάλη τσέπη και θηλιά για πετσέτα. Σε μαύρο με 
λεπτές λευκές ρίγες.
Μαύρο: 65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι. Πλύση στους 60°
C. Ριγωτό: 100% βαμβάκι. Πλύση στους 60°C.
¢	Χρώμα: μαύρο/άσπρο
¢	Μέγεθος: 60 x 80 εκ. (μ x π)
60 x 80 εκ. (μ x π) YF120155 Τεμάχιο: 12,99 

5 Ποδιά γιλέκο Sonora
Ποδιά μπούστο σε όμορφο σχεδιασμό γιλέκου. Με θηλιά για 
πετσέτα. Το περιλαίμιο μπορεί να ρυθμιστεί σε 2 μεγέθη με 
κουμπιά. Σε μαύρο με λεπτές λευκές ρίγες. 
Μαύρο: 65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι. Πλύση στους 
60°C.
Ριγωτό: 100% βαμβάκι. Πλύση στους 60°C.
¢	Χρώμα: μαύρο/άσπρο
¢	Μέγεθος: 106 x 85 εκ. (μ x π)
106 x 85 εκ. (μ x π) YF120156 Τεμάχιο: 19,99

¢ Εύκολο σιδέρωμα

¢ Λεπτά υφασμένες ρίγες

¢	Ρυθμιζόμενο περιλαίμιο 
με κουμπιά 

¢	Κομψό περιλαίμιο

¢ Εύκολη περιποίηση

¢ Υφασμένες  ρίγες

¢	Με μεγάλη τσέπη και θηλιά 
για πετσέτα 

¢	Λεπτά υφασμένες ρίγες

¢	Η τσέπη περιλαµβάνει θήκη  για στυλό

¢	Ρυθμιζόμενο περιλαίμιο με     
κουμπιά 

¢	Με τσέπη στο μπούστο και  
θηλιά για πετσέτα 

¢	Λεπτά υφασμένες ρίγες

Ασορτί με το σακάκι Σεφ

Pascal σελ. 97

μπορντώ/
άσπρο

μαύρο/
άσπρο

¢	Γρήγορο στέγνωμα και εύκολο 
    σιδέρωμα

¢ Πολύ ανθεκτική 

¢	3 όμορφα στυλ από  μια σειρά,  

διακοσμημένα με σατέν ιμάντες

¢	Υφασµένες ρίγες ¢	Υφασµένες ρίγες

Ποδιά
James
Τεµάχιο µόνο

1299

2 2

3

1

85 x 100 εκ.60 x 80 εκ.45 x 80 εκ.

4 5 6 7

Ποδιά µε µπούστο
Sonora
Τεµάχιο µόνο

1699

b b

b
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 4  Ποδιά γιλέκο  Oslo
Ποδιά με ριγωτό πάνω μέρος και με κομψό γιακά. Το 
κάτω μέρος παραμένει λιτό.
65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι. Πλύση στους 60°C.
¢	Χρώμα: μπορντώ/άσπρο, μαύρο/ άσπρο
¢	Μέγεθος: 110 x 85 εκ. (μ x π)
110 x 85 εκ. (μ x π) YF117560 Τεμάχιο: 29,99

6  Ποδιά Sonora
Ποδιά με μπούστο με διθέσια τσέπη στο μπούστο και θηλιά για 
πετσέτα. Το περιλαίμιο μπορεί να ρυθμιστεί σε 3 μεγέθη με 
κουμπιά. Σε μαύρο με λεπτές λευκές ρίγες.
Μαύρο: 65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι. Πλύση στους 60°C. 
Ριγωτό: 100% βαμβάκι. Πλύση στους 60°C.
¢	Χρώμα: μαύρο/άσπρο
¢	Μέγεθος: 88 x 77 εκ. (μ x π)
88 x 77 εκ. (μ x π)                  YF120154 Τεμάχιο: 16,99

7  Ποδιά Sonora
Ποδιά με μεγάλη τσέπη και θηλιά για πετσέτα. Σε μαύρο με 
λεπτές λευκές ρίγες.
Μαύρο: 65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι. Πλύση στους 60°
C. Ριγωτό: 100% βαμβάκι. Πλύση στους 60°C.
¢	Χρώμα: μαύρο/άσπρο
¢	Μέγεθος: 60 x 80 εκ. (μ x π)
60 x 80 εκ. (μ x π) YF120155   Τεμάχιο: 12,99 

5  Ποδιά γιλέκο Sonora
Ποδιά με μπούστο σε όμορφο σχεδιασμό γιλέκου. Με θηλιά 
για πετσέτα. Το περιλαίμιο μπορεί να ρυθμιστεί σε 2 μεγέθη 
με κουμπιά. Σε μαύρο με λεπτές λευκές ρίγες. 
Μαύρο: 65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι. Πλύση στους 
60°C.
Ριγωτό: 100% βαμβάκι. Πλύση στους 60°C.
¢	Χρώμα: μαύρο/άσπρο
¢	Μέγεθος: 106 x 85 εκ. (μ x π)
106 x 85 εκ. (μ x π) YF120156 Τεμάχιο: 19,99

¢ Εύκολο σιδέρωμα

¢ Λεπτά υφασμένες ρίγες

¢	Ρυθμιζόμενο περιλαίμιο 
    με κουμπιά 

¢	Κομψό περιλαίμιο

¢ Εύκολη περιποίηση

¢ Υφασμένες  ρίγες

¢	Με μεγάλη τσέπη και θηλιά 
για πετσέτα 

¢	Λεπτά υφασμένες ρίγες

¢	Η τσέπη περιλαµβάνει θήκη για στυλό

¢	Ρυθμιζόμενο περιλαίμιο με     
κουμπιά 

¢	Με τσέπη στο μπούστο και  
θηλιά για πετσέτα 

¢	Λεπτά υφασμένες ρίγες

Ασορτί με το σακάκι Σεφ

Pascal σελ. 97

μπορντώ/
άσπρο

μαύρο/
άσπρο

¢	Υφασµένες ρίγες

4 5 6 7

Ποδιά µε µπούστο
Sonora
Τεµάχιο µόνο

1699

c cc

c



44

1

1

1

1
1

ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΤΕ ∆ΡΟΣΕΡΟΙ

Μπλουζάκι Polo
Cato
Τεµάχιο µόνο

2499

¢	Εύκολης περιποίησης

¢	Sanitized ® προστασία υγιεινής 
που εξουδετερώνει τις οσµές 

 Ποδιά Melek σελ. 33

Αποτελεσµατικότητα από πάνω µέχρι κάτω!

Η προστασία υγιεινής η οποία παρέχεται στα µπλουζάκια 

Polo της σειράς "Cato" εγγυάται φρεσκάδα όλη την 

ηµέρα, καλύτερη λειτουργικότητα για εξαιρετική 

απόδοση και βέλτιστη άνεση.

Επειδή είναι Sanitized®:

  είναι ασφαλές και µόνιµο, ακόµα και µετά από   

εντατική χρήση

  εµποδίζει την αναπαραγωγή βακτηριδίων και έτσι το  

σχηµατισµό δυσάρεστων οσµών,

 εξασφαλίζει φρεσκάδα που διαρκεί.

Έτσι, οι δυσάρεστες οσµές δεν είναι πλέον σε θέση να 

εµφανιστούν λόγω της προστασίας υγιεινής Sanitized® .

ΝΕΑ
ΚΟΛΕΞΙΟΝ
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λευκό

πράσινο
μήλου

λευκό

βανίλια

λαδί

ροζ

μπλε
ναυτικού

κόκκινο

κόκκινο

γκρι-μπεζ

μπλε
ναυτικού

μπορντώ

γραφίτη

μαύρο

βατόμουρου

μαύρο

μαύρο

Τεμάχιο: 22,99
Τεμάχιο: 24,99

Κοντομάνικο γυναικείο     YF101294
Μανίκια 3/4 γυναικείο          YF124292 
Κοντομάνικο ανδρικο        YF101860 Τεμάχιο: 22,99

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ

Ανδρικό

Μπλουζάκι Polo 
Cato
Τεµάχιο µόνο

2299

¢	Ιδανικό για το κέντηµα σας

 Λογοτύπηση σελ. 142

NEΑ
ΚΟΛΕΞΙΟΝ

NEΑ
ΧΡΩΜΑΤΑ

λευκό    βατόμουρου      μπλε 
ναυτικού

ροζκρεμ
λευκό

1  Μπλουζάκι  Polo Cato
Γυναικείο και ανδρικό μπλουζάκι Polo πικέ μεσάτο , 
εύκολης περιποίησης, ατσαλάκωτο, από βαμβάκι-spandex. 
Η προστασία υγιεινής Sanitized® προστατεύει το υλικό 
από βακτήρια και έτσι εγγυάται μόνιμη φρεσκάδα. 
Επίπεδα πλεκτά ρεβέρ στα μανίκια και στον γιακά και 
κοψίματα στα πλαϊνά. Το γυναικείο μπλουζάκι είναι 
διαθέσιμο με κοντό μανίκι και μανίκι 3/4.
95% βαμβάκι, 5% spandex. Πλύση στους 40°C. Μήκος 
πλάτης γυναικείο: 60 εκ. στο μέγεθος S. Μήκος πλάτης 
ανδρικό: 71 εκ. στο μέγεθος M.
¢	Χρώμα κοντομάνικου:  λευκό, κρεμ  λευκό  NEW  , 

βανίλια  NEW  , βερυκοκί  NEW  , κόκκινο  
NEW  , μπορντώ, κερασί, πράσινο μήλου, ελιάς  
NEW  , σκούρο μπλέ, γκρι-μπεζ, γραφίτη, μαύρο

¢	Χρώμα μανικιών 3/4:  λευκό, βερυκοκί,
     κόκκινο, σκούρο μπλε, μαύρο
¢	Μεγέθη γυναικείο: XS, S, M, L, XL, 2XL
¢	Μεγέθη ανδρικό: S, M, L, XL, 2XL, 3XL

1
2

Γυναικείο

¢	Με 2 μεγάλες τσέπες 

¢	 Η προστασία υγιεινής 
Sanitized®εξουδετερώνει με 
αξιοπιστία τις οσμές

¢	Πιό μακρύ, άνετο 
μήκος (καλύπτει     
τους γλουτούς) 

Μπλουζάκι Polo 
Cato Comfort
Τεµάχιο µόνο

2699

22  Μπλουζάκι Polo Cato Comfort
Γυναικείο μπλουζάκι Polo πικέ, μεσάτο , εύκολης 
περιποίησης, ατσαλάκωτο, από βαμβάκι-spandex. Η 
προστασία υγιεινής Sanitized® προστατεύει το υλικό από 
βακτήρια και έτσι εγγυάται μόνιμη φρεσκάδα. Επίπεδα 
πλεκτά ρεβέρ στα μανίκια και στον γιακά, 2 μεγάλες 
τσέπες στην κοιλιά και με 4 κουμπιά. 
95% βαμβάκι, 5% spandex. Πλύση στους 40° C. Μήκος 
πλάτης: 72 εκ. στο μέγεθος S.
¢	Χρώμα:  λευκό, κερασί, σκούρο μπλε, μαύρο
¢	Μεγέθη: XS, S, M, L, XL, 2XL

Κοντομάνικο γυναικείο      YF124891        Τεμάχιο: 26,99

b b
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ΑΝΕΣΗ & ΦΡΕΣΚΑ∆Α

ΤΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ 
ΣΑΣ ΜΕ ΤΗΝ OLIVER

Αντιβακτηριδιακή προστασία 

υγιεινής Sanitized®: 

Θα παραµείνετε δροσεροί για 

µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα!

Μπλουζάκι Polo
Cato Chambray
Τεµάχιο µόνο

2999
Μπλουζάκι Polo
Cato Line
Τεµάχιο µόνο

2699

Μπλουζάκι 
Polo Oliver
Τεµάχιο µόνο

2999
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21 3
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λευκό   λευκό/κόκκινο/
     πράσινο

 μπλε
ναυτικού

1  Μπλουζάκι Polo Oliver
Μοντέρνο μπλουζάκι Polo πικέ εύκολης περιποίησης, 
ατσαλάκωτο, από βαμβάκι-spandex. Η ενσωματωμένη 
προστασία υγιεινής Sanitized® προστατεύει το υλικό από 
βακτήρια και εγγυάται μόνιμη φρεσκάδα. Με γιακά και 3 
κουμπιά στο ανδρικό μοντέλο. Το γυναικείο μοντέλο έχει 
4 κουμπιά. Και τα δύο μπλουζάκια είναι εφαρμοστά. 
95% βαμβάκι, 5% spandex. Πλύση στους 40°C. Μήκος 
πλάτης γυναικείων: 67 εκ. στο μέγεθος S. Μήκος 
πλάτης ανδρικών: 74 εκ. στο μέγεθος M.
¢	Χρώμα: λευκό, βερυκοκί, ελιάς, σκούρο μπλε, μαύρο¢
Μεγέθη γυναικείο: XS, S, M, L, XL, 2XL
¢	Μεγέθη ανδρικό: S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Τεμάχιο: 29,99Κοντομάνικο γυναικείο    YF125091 
Κοντομάνικο ανδρικό       YF124896 Τεμάχιο: 29,99

ΓυναικείαΓυναικείαΓυναικεία

ΑνδρικάΑνδρικά
Ανδρικά

λευκό       ροζ               λαδί               μπλε            μαύρο
ναυτικού

 Ιδανικό για τη στάµπα σας

 Λογοτύπηση σελ.142¢	Επισήµανση: Ειδική λεπτοµέρεια στο µανίκι¢	Κοµψός γιακάς από ύφασµα polo πικέ

 2  Μπλουζάκι Polo Cato Line
Γυναικείο και ανδρικό μπλουζάκι Polo πικέ, ελαφρώς 
μεσάτο  με προστασία υγιεινής Sanitized®. Προστατεύει 
το υλικό από βακτήρια και εγγυάται μόνιμη φρεσκάδα. 
Με ρίγες με ίσια πλεκτά ρεβέρ στα μανίκια  και στον 
γιακά, κοψίματα στα πλαϊνά, 3 κουμπιά και τσέπη στο 
στήθος στο ανδρικό μοντέλο. Με 4 κουμπιά στο 
γυναικείο μοντέλο.
95% βαμβάκι, 5% spandex. Πλύση στους 40°C. Μήκος 
πλάτης γυναικείο: 60 εκ. στο μέγεθος S. Μήκος πλάτης 
ανδρικό: 71 εκ. στο μέγεθος M.
¢	Χρώμα:λευκό/ κόκκινο/ πράσινο, σκούρο μπλε
¢	Μεγέθη γυναικείο: XS, S, M, L, XL, 2XL
¢	Μεγέθη ανδρικό: S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Τεμάχιο: 26,99Κοντομάνικο γυναικείο        YF117578 
Κοντομάνικο ανδρικό         YF117579 Τεμάχιο: 26,99

3  Μπλουζάκι Polo Cato Chambray
Γυναικείο και ανδρικό μπλουζάκι Polo πικέ, ελαφρώς μεσάτο  
με γιακά από ύφασμα chambray και προστασία υγιεινής 
Sanitized®. Προστατεύει το υλικό από βακτήρια και εγγυάται 
μόνιμη φρεσκάδα. Ίσια πλεκτά ρεβέρ στα μανίκια, κοψίματα 
στα πλαϊνά και με κουμπιά.
95% βαμβάκι, 5% spandex. Πλύση στους 40°C.
Μήκος πλάτης γυναικείο: 60 εκ. στο μέγεθος S.
Μήκος πλάτης ανδρικό: 71 εκ. στο μέγεθος M.
¢	Χρώμα: λευκό/ μπλε
¢	Μεγέθη γυναικείο: XS, S, M, L, XL
¢	Μεγέθη ανδρικό: S, M, L, XL, 2XL

Τεμάχιο: 29,99Κοντομάνικο γυναικείο       YF117576 
Κοντομάνικο ανδρικό          YF117577 Τεμάχιο: 29,99

ΝΕΑ
ΚΟΛΕΞΙΟΝ

bbb
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ΣΕΡΒΙΣ

Μπλουζάκι Polo Fly
Μπλουζάκι Polo pique για γυναικείο και ανδρικό σε ποιότητα Superwash
με  επίπεδα πλεκτά ρεβέρ στο κολάρο και 3 κουμπιά.
65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι. Πλύση στους 60° C.
Μήκος πλάτης γυναικείο: 64 εκ. στο μέγεθος S.
Μήκος πλάτης ανδρικό: 74 εκ. στο μέγεθος M.
¢ Χρώμα: λευκό, μάνγκο, κόκκινο, μπορντώ, κερασί, δαμασκηνί, πράσινο 
μήλο, τυρκουάζ, καπνιστό μπλε, γκρι-μπεζ, κακάο, γραφίτη, μαύρο. 
¢	Μεγέθη γυναικείο: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
¢	Μεγέθη ανδρικό: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

YF101301 Τεμάχιο: 19,99Κοντομάνικο γυναικείο 
Κοντομάνικο ανδρικό YF100672 Τεμάχιο: 19,99

Ι∆ΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΗΜΑ ΣΑΣ

λευκό μάνγκο κόκκινο μπορντώ βατόμουρου δαμασκηνί

τυρκουάζ γραφίτη

πράσινο μήλου

γκρι-μπεζsmoky μπλε μαύροκαφέ

¢ Εύκολο στη περιποίηση

¢ Μεγάλη ποικιλία χρωµάτων

¢ Ίσιο κόψιµο

¢ Ακόµα µεγαλύτερο µήκος πλάτης για 
τις απαιτήσεις της εστίασης

NEW  - Αγοράστε περισσότερα. Εξοικονοµήστε περισσότερα.

από 3 τεμάχια *
17,99

Εξοικονομήστε 10%!
*iαν είναι το ίδιο χρώμα
 και μέγεθος

Μπλουζάκι Polo 
Fly
Τεµάχιο µόνο

1799

από 3 τεµάχια *

 Ποδιά Botero σελ. 23

ΤΑ BESTSELLER ΜΑΣ ΣΕ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΠΟΚΙΛΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

ΕΚΠΤΩΣΗ

Προσαρµογή σελ. 142 ή στο www.horeca.gr

¢ Καµία ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας

¢	Μεγάλη επιλογή χρωµάτων

¢ Πολύ καλή σχέση τιµής/απόδοσης 
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Μπλουζάκι Polo Fly
Μπλουζάκι Polo πικέ για γυναικείο και ανδρικό σε ποιότητα Superwash με  
ίσια πλεκτά ρεβέρ στο κολάρο και 3 κουμπιά.
65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι. Πλύση στους 60° C.
Μήκος πλάτης γυναικείο: 64 εκ. στο μέγεθος S.
Μήκος πλάτης ανδρικό: 74 εκ. στο μέγεθος M.
¢ Χρώμα:  λευκό, μάνγκο, κόκκινο, μπορντώ, κερασί, δαμασκηνί, πράσινο 
μήλο, τυρκουάζ, καπνιστό μπλε, γκρι-μπεζ, κακάο, γραφίτη, μαύρο. 
¢	Μεγέθη γυναικείο: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
¢	Μεγέθη ανδρικό: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

YF101301 Τεμάχιο: 19,99Κοντομάνικο γυναικείο 
Κοντομάνικο ανδρικό YF100672 Τεμάχιο: 19,99

Ι∆ΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΗΜΑ ΣΑΣ

λευκό μάνγκο κόκκινο μπορντώ βατόμουρου δαμασκηνί

τυρκουάζ γραφίτη

πράσινο μήλου

γκρι-μπεζsmoky μπλε μαύροκαφέ

ΝΕΟ - Αγοράστε περισσότερα. Εξοικονοµήστε περισσότερα.

από 3 τεμάχια *
17,99

Εξοικονομήστε 10%!
*iαν είναι το ίδιο χρώμα
 και μέγεθος

ΤΑ BESTSELLER ΜΑΣ ΣΕ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΠΟΣΟΤΙΚΗ
ΕΚΠΤΩΣΗ

Λογοτύπηση σελ. 142 ή στο www.horeca.gr

¢ Χωρίς ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας

¢	Μεγάλη επιλογή χρωµάτων

¢ Πολύ καλή σχέση τιµής/απόδοσης 

c
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ΣΕΡΒΙΣ

∆ΗΜΟΦΙΛΗ BASICS

1  Μπλουζάκι Polo Chiara
Μπλουζάκι Polo γυναικείο ελαφρώς μεσάτο, μανίκια 3/4 και γιακά V-polo 
και μικρά κοψίματα στα πλαϊνά.
95% βαμβάκι, 5% spandex. Πλύση στους 40°C.
Μήκος πλάτης: 60 εκ. στο μέγεθος S.
¢	Χρώμα: λευκό, μπορντώ,  βατόμουρο,  γκρι-μπεζ,  καφέ, μαύρο
¢	Μέγεθος: S, M, L, XL

Μανίκια 3/4 γυναικείο YF101278 Τεμάχιο: 18,99

2  Μπλουζάκι Polo Benita
Μπλουζάκι Polo γυναικείο ελαφρώς μεσάτο, κοντά μανίκια και γιακά V .
95% βαμβάκι, 5% spandex. Πλύση στους 40°C. Μήκος πλάτης:  60 εκ. 
στο μέγεθος S.
¢	Χρώμα:  λευκό, μπορντώ, βατόμουρο, γκρι-μπεζ, καφέ, μαύρο
¢	Μέγεθος: XS, S, M, L, XL

Κοντομάνικο γυναικείο YF100800 Τεμάχιο: 15,99

ΝΕΟ - Αγόρασε περισσότερα. Εξοικονοµήστε περισσότερα.

από 3 τεμάχια *
16,99

Εξοικονομήστε 10%!

αν είναι ίδιο χρώμα και μέγεθος

ΝΕΟ - Αγόρασε περισσότερα. Εξοικονοµήστε περισσότερα.

από 3 τεμάχια *
13,99

Εξοικονομήστε 12%!
*αν είναι ίδιο χρώμα και μέγεθος

λευκό      μπορντώ  βατόμουρο γκρι-μπεζ  καφέ      μαύρο

Μπλουζάκι Polo
Chiara
Τεµάχιο µόνο

1699

από 3 τεµάχια *

¢	Με spandex για βέλτιστη ελευθερία κινήσεων  

¢	Εύκολη περιποίηση και σιδέρωμα

 Ποδιά Botero σελ. 23

*

           λευκό       μπορντώ   βατόμουρο  γκρι-μπεζ   καφέ     μαύρο

1

2

Μπλουζάκι Polo
Benita
Τεµάχιο only

1399

από 3 τεµάχια *

ΠΟΣΟΤΙΚΗ
ΕΚΠΤΩΣΗ

b b
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     Μπλουζάκι Double-Long
Μοντέρνο, εφαρμοστό μπλουζάκι μακρυμάνικο σε 
συσκευασία των 2, γυναικείο και ανδρικό. Με πολύ μεσάτο 
κόψιμο και λαιμόκοψη. 
95% βαμβάκι, 5% spandex. Πλύση στους 40°C. Απαλό 
πλύσιμο.
Μήκος πλάτης γυναικείο: 65 εκ. στο μέγεθος S. 
Μήκος πλάτης ανδρικό: 71 εκ. στο μέγεθος M.
¢	Χρώμα: λευκό, μαύρο
¢	Μεγέθη γυναικείο: XS, S, M, L, XL
¢	Μεγέθη ανδρικό: S, M, L, XL, 2XL
Μακρυμάνικο γυναικείο    YF115599        Συσκ. των 2: 16,98 

Τεμάχιο: 8,49        
Μακρυμάνικο ανδρικό       YF115598        Συσκ. των 2: 16,98 

Τεμάχιο: 8,49 

     Μπλουζάκι Double
Μοντέρνο, εφαρμοστό μπλουζάκι σε συσκευασία των 2, 
γυναικείο και ανδρικό σε μοντέρνα χρώματα. Με πολύ 
μεσάτο κόψιμο και λαιμόκοψη.  
95% βαμβάκι, 5% spandex. Πλύση στους 40°C. Απαλό 
πλύσιμο.
Μήκος πλάτης γυναικείων: 65 εκ. στο μέγεθος S. 
Μήκος πλάτης ανδρικών: 71 εκ. στο μέγεθος M.
¢	Χρώμα: λευκό, βατόμουρο, πράσινο μήλου, μαύρο
¢	Μεγέθη γυναικείο: XS, S, M, L, XL
¢	Μεγέθη ανδρικό: S, M, L, XL, 2XL
Κοντομάνικο γυναικείο     YF102004         Συσκ. των 2:  15,98 

Τεμάχιο: 7,99
Κοντομάνικο ανδρικό        YF117571          Συσκ. των 2:  15,98

Τεμάχιο: 7,99  

    Μπλουζάκι Double-V
Μοντέρνο, εφαρμοστό μπλουζάκι σε συσκευασία των 2, 
γυναικείο και ανδρικό σε μοντέρνα χρώματα. Με πολύ 
μεσάτο κόψιμο και γιακά V.
95% βαμβάκι, 5% spandex. Πλύση στους 40°C. Απαλό 
πλύσιμο.
Μήκος πλάτης γυναικείο: 65 εκ. στο μέγεθος S. 
Μήκος πλάτης ανδρικό: 71 εκ. στο μέγεθος M.
¢	Χρώμα: λευκό, βατόμουρο, πράσινο μήλου, μαύρο
¢	Μεγέθη γυναικείο: XS, S, M, L, XL
¢	Μεγέθη ανδρικό: S, M, L, XL, 2XL
Κοντομάνικα γυναικεία        YF101563      Συσκ. των 2: 15,98

       Τεμάχιο: 7,99                   
Κοντομάνικα ανδρικά           YF101567      Συσκ. των 2: 15,98

            Τεμάχιο: 7,99         

λευκό λευκόβατόμουρο βατόμουροπράσινο μήλου λευκόμαύρο μαύρο μαύρο

Μπλουζάκι
Double
Τεµάχιο µόνο

799

Μπλουζάκι
Double-Long
Τεµάχιο µόνο

849

¢	Μεγαλύτερο μήκος πλάτης  για τις απαιτήσεις στην εστίαση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Παραγγείλετε online: 95 % σε απόθεµα, γρήγορη παράδοση, συνεχώς νέα προϊόντα και προσφορές!

www.horeca.gr

πράσινο μήλου

5

4

3

Γυναικείο Γυναικείο Γυναικείο

Ανδρικό Ανδρικό Ανδρικό
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ΣΕΡΒΙΣ

ΑΝΕΤΑ & ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

1  Πουκάμισο Jona
Πουκάμισο με λεπτό κόψιμο, από ελαφρύ ύφασμα chambray, 
σε μοντέρνο σχέδιο Jacquard, με ρεβέρ και κυκλική ραφή. Το 
μοντέλο των γυναικών είναι ελαφρώς μεσάτο.
100% βαμβάκι. Πλύση στους 40° C.
Μήκος πλάτης γυναικείο: 66 εκ. στο μέγεθος 36.
Μήκος πλάτης ανδρικό: 77 εκ. στο μέγεθος 50.
¢	Χρώμα:  μπλε/λευκό
¢	Μεγέθη γυναικείο: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
¢	Μεγέθη ανδρικό: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44

Τεμάχιο: 44,99Μακρυμάνικο γυναικείο       YF124289 
Μακρυμάνικο ανδρικό          YF124290 Τεμάχιο: 44,99

2  Πουκάμισο Chambray
Πουκάμισο με λεπτό κόψιμο, από ελαφρύ ύφασμα 
chambray, με τσέπη στο στήθος, ρεβέρ και κυκλική 
ραφή. Το μοντέλο των γυναικών είναι ελαφρώς μεσάτο.
100% βαμβάκι. Πλύση στους 40°C.
Μήκος πλάτης γυναικείο: 66 εκ. στο μέγεθος 36.
Μήκος πλάτης ανδρικό: 77 εκ. στο μέγεθος 39/40.
¢	Χρώμα: μπλε/γκρι
¢	Μεγέθη γυναικείο: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
¢	Μεγέθη ανδρικό: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48

Τεμάχιο: 39,99Μακρυμάνικο γυναικείο       YF117499 
Μακρυμάνικο ανδρικό          YF117503 Τεμάχιο: 39,99

Ανδρικά

Ανδρικά

Γυναικεία
¢ Εύκολο στο σιδέρωµα

¢	Φτιαγµένο από εύκολο στην περιποίηση 
κι ανθεκτικό στο σχίσιµο chambray

¢	Εύκολο σιδέρωµα

¢	Απαλή αίσθηση χάρη στο ύφασµα 
chambray υψηλής ποιότητας 

Πουκάµισο
Jona
Τεµάχιο µόνο

4499

Πουκάµισο
Chambray
Τεµάχιο µόνο

3999

 Τιράντες σελ. 82

NEΑ
ΧΡΩΜΑΤΑ

1

2

Γυναικεία

JAQUARD 
ΣΧΕ∆ΙΟ

b

b
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¢  Με µοντέρνο φιόγκο στο περιλαίµιο

 3  Πουκάμισο Jean
Ελαφρώς μεσάτο γυναικείo και ανδρικό πουκά-
μισο από πραγματικό τζιν. Με δύο τσέπες στο στήθος 
που κλείνουν με κουμπί. To μεσάτo γυναικείο πουκάμισο 
έχει αφαιρούμενο ιμάντα κάτω από το γιακά.
100% βαμβάκι (denim). Πλύση στους 40°C.
Μήκος πλάτης γυναικείο: 69 εκ. στο μέγεθος 36. 
Μήκος πλάτης ανδρικό: 74 εκ. στο μέγεθος 39/40.
¢	Χρώμα: σκούρο μπλε
¢	Μεγέθη γυναικείο: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
¢	Μεγέθη ανδρικό: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48
Μακρυμάνικα γυναικεία YF124907 Τεμάχιο: 44,99
Μακρυμάνικα ανδρικά YF124911 Τεμάχιο: 44,99

¢ Αφαιρούµενος ιµάντας, στερεωµένος 
µε θηλιά κάτω από τον γιακά

Ανδρικά

Πουκάµισο
Jean
Τεµάχιο µόνο

4499

¢	Με κυκλική  ραφή

¢	Από καθαρό βαμβάκι

¢	Εύκολο στη περιποίηση και το σιδέρωμα

 ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ

 Ποδιές Bristol σελ. 31 

NEΑ
ΚΟΛΕΞΙΟΝ

3

Γυναικεία

b
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ΣΕΡΒΙΣ +30 210 41 21 111 www.horeca.gr

¢	Τσέπη στο στήθος και τσέπη στυλό στο μανίκι

ΚΑΡΟ & ΡΙΓΕΣ

1  Πουκάμισο Davis
Γυναικείο και ανδρικό καρό πουκάμισο με ρεβέρ και ελαφρώς μεσάτο κόψιμο. 
Διατίθεται σε μανίκι 3/4 και μακρυμάνικο. 
100% βαμβάκι.  Πλύση στους 60°C.
Μήκος πλάτης γυναικείο: 64 εκ. στο μέγεθος 36.
Μήκος πλάτης ανδρικό: 80 εκ. στο μέγεθος 39/40.
¢	Χρώμα:  λευκό/ μαύρο
¢	Μεγέθη γυναικείο: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
¢	Μεγέθη ανδρικό: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46

YF118736 Τεμάχιο: 38,99
YF117498 Τεμάχιο: 39,99

Μανίκια 3/4 γυναικεία  
Μακρυμάνικα γυναικεία 
Μακρυμάνικα ανδρικά YF117502 Τεμάχιο: 39,99

2  Πουκάμισο Bailey και Jackson
Πουκάμισο καρό γυναικείο και ανδρικό ελαφρώς μεσάτο. Το γυναικείο πουκάμισο 
διατίθεται σε μανίκι 3/4 και μακρυμάνικο. Το ανδρικό πουκάμισο διατίθεται σε  
μακρυμάνικο και με τσέπη στο στήθος που έχει θήκη για στυλό.
100% βαμβάκι. Πλύση στους 40°C.
Μήκος πλάτης γυναικείων: 64 εκ. στο μέγεθος 36.
Μήκος πλάτης ανδρικών: 80 εκ. στο μέγεθος 39/40.
¢	Χρώμα:  λευκό/κόκκινο/μπλε
¢	Μεγέθη γυναικείο: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
¢	Μεγέθη ανδρικό: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46

YF115259 Τεμάχιο: 38,99
YF115258 Τεμάχιο: 39,99

Μανίκια 3/4 γυναικεία  
Μακρυμάνικα γυναικεία 
Μακρυμάνικα ανδρικά YF115347 Τεμάχιο: 39,99

¢	Μοντέρνο καρό σχέδιο

¢ Εύκολο στο σιδέρωμα ¢ Εύκολο στο σιδέρωμα

¢	Μοντέρνο κόψιμο

 4 Πουκάμισο Harper
Πουκάμισο με μοντέρνο καρώ Vichy σε διάφορα χρώματα. 
Με τσέπη στο στήθος και τσέπη για στυλό στο μανίκι. Το 
ελαφρώς εφαρμοστό γυναικείο μοντέλο είναι διαθέσιμο με 
μανίκια 3/4 και μακριά.
55% βαμβάκι, 45% πολυεστέρας. Πλύση στους 40°C.
Μήκος πλάτης γυναικείων: 69 εκ. στο μέγεθος 36.
Μήκος πλάτης ανδρικών: 77 εκ. στο μέγεθος 39/40.
¢	Χρώμα: μπορντώ, μπλέ ναυτικού, μαύρο
¢	Μεγέθη γυναικείο: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
¢	Μεγέθη ανδρικό:  37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46

Μανίκια γυναικεία 3/4 YF120180 Τεμάχιο: 28,99
Μακρυμάνικα γυναικεία YF120179 Τεμάχιο: 29,99
Μακρυμάνικα ανδρικά YF120183 Τεμάχιο: 29,99

σκούρο μπλεμπορντώ         μπλέ ναυτικού βατόμουρομαύρο

3 Πουκάμισο Clea και Lius
Πουκάμισο με λεπτές ρίγες και κοντό μανίκι. Το 
γυναικείο πουκάμισο είναι ελαφρώς μεσάτο και έχει 
λευκό ρεβέρ που κάνει αντίθεση. Το ανδρικό πουκάμισο 
έχει κουμπί στο κάτω μέρος του γιακά. 61% βαμβάκι, 
39% πολυεστέρας. Πλύση στους 30°C. 
Μήκος πλάτης γυναικείο: 63 εκ. στο μέγεθος 36.
Μήκος πλάτης ανδρικό: 78 εκ. στο μέγεθος 39/40.
¢	Χρώμα: μπεζ/λευκό, μπορντώ/λευκό, μπλε/λευκό
¢	Μεγέθη γυναικείο: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
¢	Μεγέθη ανδρικό: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44

Κοντομάνικα γυναικεία YF101273 Τεμάχιο: 29,99
Κοντομάνικα ανδρικά YF102365 Τεμάχιο: 29,99

μπεζ/λευκό   μπορντώ/λευκό   μπλε/λευκό

5 Πουκάμισο Theresa και Kilian
Πουκάμισο από υψηλής ποιότητας βαμβακερό ύφασμα 
με γιακά και ρεβέρ σε χρώμα που ταιριάζει με το καρό 
Vichy. Το ελαφρώς μεσάτο γυναικείο μοντέλο είναι 
διαθέσιμο με μανίκια 3/4. Το ανδρικό πουκάμισο έχει 
τσέπη στο στήθος κι είναι διαθέσιμο με μακριά μανίκια.
100% βαμβάκι. Πλύση στους 40°C.
Μήκος πλάτης γυναικείο: 64 εκ. στο μέγεθος 36.
Μήκος πλάτης ανδρικό: 80 εκ. στο μέγεθος 39/40.
¢	Χρώμα: κερασί, σκούρο μπλε
¢	Μεγέθη γυναικείο: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
¢	Μεγέθη ανδρικό: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46

Μανίκια γυναικεία 3/4 YF101191 Τεμάχιο: 44,99
Μακρυμάνικα ανδρικά YF101192 Τεμάχιο: 44,99

¢	Κομψή λεπτομέρεια : Καρό  σχέδιο V ichy 
στο  ρεβέρ και στο εσωτερικό του γιακά¢	Με ρεβέρ που κάνει αντίθεση

 σελ. 30  

Πουκάμισο
Davis
Τεμάχιο μόνο

3899

Πουκάμισο
Bailey
Τεμάχιο μόνο

3899

1 2

Γυναικεία

Ανδρικά Ανδρικά

Γυναικεία

5
4

3

%

%

Ανδρικά

Γυναικεία

Πουκάμισο
Theresa
Τεμάχιο μόνο

4499

ΛΕΠΤΕΣ
ΡΙΓΕΣ

Ανδρικά

Γυναικεία Γυναικεία

ΜΟΝΙΜΑ 
ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ 

ΤΙΜΕΣ!

Ανδρικά

ΚΑΡΟ  VICHY

c b
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¢	Τσέπη στο στήθος και τσέπη στυλό στο μανίκι

ΚΑΡΟ & ΡΙΓΕΣ

1 Πουκάμισο Davis
Γυναικείο και ανδρικό καρό πουκάμισο με ρεβέρ και ελαφρώς μεσάτο κόψιμο. 
Διατίθεται σε μανίκι 3/4 και μακρυμάνικο. 
100% βαμβάκι. Πλύση στους 60°C.
Μήκος πλάτης γυναικείο: 64 εκ. στο μέγεθος 36.
Μήκος πλάτης ανδρικό: 80 εκ. στο μέγεθος 39/40.
¢	Χρώμα: λευκό/ μαύρο
¢	Μεγέθη γυναικείο: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
¢	Μεγέθη ανδρικό: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46

Μανίκια γυναικεία 3/4 YF118736 Τεμάχιο: 38,99
Μακρυμάνικα γυναικεία YF117498 Τεμάχιο: 39,99
Μακρυμάνικα ανδρικά YF117502 Τεμάχιο: 39,99

2 Πουκάμισο Bailey και Jackson
Πουκάμισο καρό γυναικείο και ανδρικό ελαφρώς μεσάτο. Το γυναικείο πουκάμισο 
διατίθεται σε μανίκι 3/4 και μακρυμάνικο. Το ανδρικό πουκάμισο διατίθεται σε  
μακρυμάνικο και με τσέπη στο στήθος που έχει θήκη για στυλό.
100% βαμβάκι. Πλύση στους 40°C.
Μήκος πλάτης γυναικείων: 64 εκ. στο μέγεθος 36.
Μήκος πλάτης ανδρικών: 80 εκ. στο μέγεθος 39/40.
¢	Χρώμα: λευκό/κόκκινο/μπλε
¢	Μεγέθη γυναικείο: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
¢	Μεγέθη ανδρικό: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46
Μανίκια γυναικεία 3/4 YF115259 Τεμάχιο: 38,99
Μακρυμάνικα γυναικεία YF115258 Τεμάχιο: 39,99
Μακρυμάνικα ανδρικά YF115347 Τεμάχιο: 39,99

¢	Μοντέρνο καρό σχέδιο

¢ Εύκολο στο σιδέρωμα ¢ Εύκολο στο σιδέρωμα

¢	Μοντέρνο κόψιμο

 4  Πουκάμισο Harper
Πουκάμισο με μοντέρνο καρώ Vichy σε διάφορα χρώματα. 
Με τσέπη στο στήθος και τσέπη για στυλό στο μανίκι. Το 
ελαφρώς εφαρμοστό γυναικείο μοντέλο είναι διαθέσιμο με 
μανίκια 3/4 και μακριά.
55% βαμβάκι, 45% πολυεστέρας. Πλύση στους 40°C. 
Μήκος πλάτης γυναικείων: 69 εκ. στο μέγεθος 36. 
Μήκος πλάτης ανδρικών: 77 εκ. στο μέγεθος 39/40.
¢	Χρώμα:  μπορντώ,  μπλέ ναυτικού,  μαύρο
¢	Μεγέθη γυναικείο: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
¢	Μεγέθη ανδρικό:  37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46

Μανίκια γυναικεία 3/4 YF120180 Τεμάχιο: 28,99
Μακρυμάνικα γυναικεία YF120179 Τεμάχιο: 29,99
Μακρυμάνικα ανδρικά YF120183 Τεμάχιο: 29,99

σκούρο μπλεμπορντώ         μπλέ ναυτικού βατόμουρομαύρο

3  Πουκάμισο Clea και Lius
Πουκάμισο με λεπτές ρίγες και κοντό μανίκι. Το 
γυναικείο πουκάμισο είναι ελαφρώς μεσάτο και έχει 
λευκό ρεβέρ που κάνει αντίθεση. Το ανδρικό πουκάμισο 
έχει κουμπί στο κάτω μέρος του γιακά. 
61% βαμβάκι, 39% πολυεστέρας. Πλύση στους 30°C. 

Μήκος πλάτης γυναικείο: 63 εκ. στο μέγεθος 36. 
Μήκος πλάτης ανδρικό: 78 εκ. στο μέγεθος 39/40.
¢	Χρώμα: μπεζ/λευκό, μπορντώ/λευκό, μπλε/λευκό
¢	Μεγέθη γυναικείο: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
¢	Μεγέθη ανδρικό: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44

Κοντομάνικα γυναικεία YF101273 Τεμάχιο: 29,99
Κοντομάνικα ανδρικά YF102365 Τεμάχιο: 29,99

μπεζ/λευκό   μπορντώ/λευκό   μπλε/λευκό

5  Πουκάμισο Theresa και Kilian
Πουκάμισο από υψηλής ποιότητας βαμβακερό ύφασμα 
με γιακά και ρεβέρ σε χρώμα που ταιριάζει με το καρό 
Vichy.  Το ελαφρώς μεσάτο γυναικείο μοντέλο είναι 
διαθέσιμο με μανίκια 3/4.  Το ανδρικό πουκάμισο έχει 
τσέπη στο στήθος κι είναι διαθέσιμο με μακριά μανίκια.
100% βαμβάκι.  Πλύση στους 40°C.
Μήκος πλάτης γυναικείο: 64 εκ. στο μέγεθος 36. 
Μήκος πλάτης ανδρικό: 80 εκ. στο μέγεθος 39/40.
¢	Χρώμα:  κερασί,  σκούρο μπλε
¢	Μεγέθη γυναικείο: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 
¢	Μεγέθη ανδρικό: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46

Μανίκια γυναικεία 3/4 YF101191 Τεμάχιο: 44,99
Μακρυμάνικα ανδρικά YF101192 Τεμάχιο: 44,99

¢	Κομψή λεπτομέρεια :  Καρό  σχέδιο V ichy 
στο  ρεβέρ και στο εσωτερικό του γιακά¢	Με ρεβέρ που κάνει αντίθεση

 σελ. 30 

Πουκάμισο
Davis
Τεμάχιο μόνο

3899

Πουκάμισο
Bailey
Τεμάχιο μόνο

3899
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Γυναικεία
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Πουκάμισο
Theresa
Τεμάχιο μόνο

4499

ΛΕΠΤΕΣ
ΡΙΓΕΣ

Ανδρικά

Γυναικεία Γυναικεία

ΜΟΝΙΜΑ 
ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ 

ΤΙΜΕΣ!

Ανδρικά

ΚΑΡΟ  VICHY
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ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ

Κοντομάνικα γυναικεία YF124885 Τεμάχιο: 28,99

Μακρυμάνικα γυναικεία YF124886 Τεμάχιο: 29,99

Κοντομάνικα ανδρικά YF124890 Τεμάχιο: 28,99

Μακρυμάνικα ανδρικά YF124894 Τεμάχιο: 29,99

Πουκάμισο
Kim
Τεμάχιο μόνο

2999

Πουκάμισο
Kim
Τεμάχιο μόνο

2899

λευκό

λευκό

μπορντώ

μπορντώ

βατόμουρο

βατόμουρο

λαδί

λαδί

μπλε ναυτικού

μπλε ναυτικού

γκρι-μπεζ

γκρι-μπεζ

μπλε κυανό

μπλε κυανό

μαύρο

μαύρο

Πουκάμισο Kim:

Πουκάμισο Kim:

¢	Ιδιαίτερα εύκολο σιδέρωμα & περιποίηση

¢ Δεν κιτρινίζουν χάρη στον πολυεστέρα

¢	Γυναικείο και ανδρικό πουκάμισο  
διαθέσιμα με μανίκια σε 2 κλασικά μήκη.

¢	Σημείωση: Το μακρυμάνικο γυναικείο  πουκάμισο 
μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε μανίκια 3/4 

 Παντελόνι  Chino σελ. 80

σελ. 82

σελ. 82

ΚΛΑΣΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΕΥΚΟΛΟΥ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ

NEΑ
ΚΟΛΕΞΙΟΝ

Πουκάμισο Kim
Πουκάμισο με τσέπη στο στήθος. Μοντέρνο κόψιμο, 
σε ποικίλα χρώματα, διαθέσιμο με κοντά ή μακριά 
μανίκια. Το γυναικείο μοντέλο είναι ελαφρώς μεσάτο. 
Το γυναικείο μακρυμάνικο έχει δυνατότητα αναδί-
πλωσης στα μανίκια που μετατρέπονται σε 3/4. Το 
υλικό είναι ιδιαίτερα εύκολο στη περιποίηση και το 
σιδέρωμα. 65% βαμβάκι,  35%  πολυεστέρας. Πλύση 
στους 40°C.

Μήκος πλάτης γυναικείο: 68 εκ. στο μέγεθος 36.
Μήκος πλάτης ανδρικό: 80 εκ. στο μέγεθος 39/40.

¢	Χρώμα: λευκό, μπορντώ, βατόμουρο, λαδί, μπλε 
κυανό, μπλε ναυτικού, γκρι-μπεζ, μαύρο 
¢	Μεγέθη γυναικείο: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 
¢	Μεγέθη ανδρικό: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46



575757

ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ

Τεμάχιο: 28,99
Τεμάχιο: 29,99
Τεμάχιο: 28,99

Κοντομάνικα γυναικεία YF124885 
Μακρυμάνικα γυναικεία YF124886 
Κοντομάνικα ανδρικά YF124890 
Μακρυμάνικα ανδρικά        YF124894 Τεμάχιο: 29,99

Πουκάμισο
Kim
Τεμάχιο μόνο

2899

λευκό

λευκό

μπορντώ

μπορντώ

βατόμουρο

βατόμουρο

λαδί

λαδί

μπλε ναυτικού

μπλε ναυτικού

γκρι-μπεζ

γκρι-μπεζ

μπλε κυανό

μπλε κυανό

μαύρο

μαύρο

Πουκάμισο Kim:

Πουκάμισο Kim:

Πουκάμισο Kim
Πουκάμισο με τσέπη στο στήθος. Μοντέρνο κόψιμο, 
σε ποικίλα χρώματα, διαθέσιμο με κοντά ή μακριά 
μανίκια. Το γυναικείο μοντέλο είναι ελαφρώς μεσάτο. 
Το γυναικείο μακρυμάνικο έχει δυνατότητα αναδί-
πλωσης στα μανίκια που μετατρέπονται σε 3/4. Το 
υλικό είναι ιδιαίτερα εύκολο στη περιποίηση και το 
σιδέρωμα. 
65% βαμβάκι, 35%  πολυεστέρας. Πλύση στους 40°C.

Μήκος πλάτης γυναικείο: 68 εκ. στο μέγεθος 36. 
Μήκος πλάτης ανδρικό: 80 εκ. στο μέγεθος 39/40.

¢	Χρώμα: λευκό, μπορντώ, βατόμουρο, λαδί, μπλε 
κυανό, μπλε ναυτικού, γκρι-μπεζ, μαύρο 
¢	Μεγέθη γυναικείο: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 
¢	Μεγέθη ανδρικό: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46

b



4 Πουκάμισο Cecaria
Γυναικείο πουκάμισο μεσάτο με μανίκια μακριά ή ελαφρώς κοντά. Με λεπτομέρεια στις 
ραφές μπροστά και πίσω. Στρογγυλεμένη ραφή. Κουμπιά σε ασορτί χρώμα. Κοντομάνικα:
Ρεβέρ με μικρό κόψιμο και κλείσιμο με 2 κουμπιά.
98% βαμβάκι, 2% spandex. Πλύση στους 40°C.
Μήκος πλάτης:  64 εκ. στο μέγεθος 36.
¢Χρώματα: λευκό, μπορντώ, βατόμουρο,πράσινο μήλου  NEW ,πράσινο moss, καπνιστό μπλε, 
γκρι-μπεζ  NEW , γραφίτη, μαύρο
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ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΤΕΛΕΙΑ

2  Πουκάμισο Kate
Μοντέρνο εφαρμοστό στη μέση γυναικείο πουκάμισο διαθέσιμο με μακριά και κοντά μανίκια 
με διακοσμητικές τσέπες στο στήθος. Υψηλή άνεση λόγω spandex για βέλτιστη ελευθερία 
κινήσεων. Μπορεί επίσης να φορεθεί πάνω από παντελόνι χάρη στη στρογγυλεμένη ραφή. 
98% βαμβάκι, 2% spandex. Πλύση στους 40°C.
Μήκος πλάτης:  64 εκ. στο μέγεθος 36.
¢	Χρώματα κοντομάνικων:  λευκό, μπορντώ, βατόμουρο, πράσινο μήλου, πράσινο moss, 
καπνιστό μπλε, γκρι-μπεζ, γραφίτη, μαύρο

¢	Χρώματα μακρυμάνικων:  λευκό, κερασί, καπνιστό μπλε, γκρι-μπεζ, μαύρο
¢	Μέγεθος: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

Κοντομάνικα γυναικεία YF101133 Τεμάχιο: 28,99
Μακρυμάνικα γυναικεία YF115254 Τεμάχιο: 29,99

καπνιστό μπλε γκρι-μπεζ μαύρολευκό

1  Πουκάμισο Jules
Ανδρικό πουκάμισο μεσάτο με μοδάτο κόψιμο, με 2 τσέπες στο στήθος και μανίκια 
αναδιπλούμενα στο μακρυμάνικο μοντέλο. Διατίθεται επίσης και με κοντά μανίκια.
98% βαμβάκι,  2% spandex. Πλύση στους 40°C.
Μήκος πλάτης:  78 εκ. στο μέγεθος 39/40.
¢	Χρώματα:  λευκό,  καπνιστό μπλε,  γκρι-μπεζ,  μαύρο
¢	Μέγεθος: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44

Κοντομάνικα ανδρικά YF115345 Τεμάχιο: 28,99
Μακρυμάνικα ανδρικά YF115346 Τεμάχιο: 29,99

Πουκάμισο
Jules
Τεμάχιο μόνο

2999

Πουκάμισο
Kate
Τεμάχιο από

2899

Πουκάμισο
Jules
Τεμάχιο από

2899

Πουκάμισο
Bruce
Τεμάχιο από

2899

 3 Πουκάμισο Bruce
Κλασικό ανδρικό πουκάμισο με λεπτομέρεια στις ραφές πίσω, ελαφρώς μεσάτο κόψιμο. 
Υψηλή άνεση άνεσης λόγω του spandex για βέλτιστη ελευθερία κινήσεων. Μεγαλύτερο 
μήκος πλάτης που αποτρέπει το να βγαίνει έξω απ'το παντελόνι, για υψηλές απαιτήσεις 
στην εστίαση.
98% βαμβάκι,  2% spandex. Πλύση στους 40°C.
Μήκος πλάτης:  78 εκ. στο μέγεθος 39/40.
¢	Χρώματα: λευκό, μπορντώ, βατόμουρο, πράσινο μήλου, πράσινο moss, καπνιστό 
μπλε, γκρι-μπεζ, γραφίτη, μαύρο
¢	Μέγεθος: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46
Κοντομάνικα ανδρικά YF102411 Τεμάχιο: 28,99
Μακρυμάνικα ανδρικά YF100740 Τεμάχιο: 29,99

¢	Μέγεθος: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 
Κοντομάνικα γυναικεία YF101403 Τεμάχιο: 33,99
Μακρυμάνικα γυναικεία YF101708 Τεμάχιο: 34,99

Πουκάμισο
Cecaria
Τεμάχιο μόνο

3399

¢ Μανίκια αναδιπλούμενα 

¢	Με spandex για περισσότερη 
άνεση και ευκινησία

¢	Μεγαλύτερο μήκος πλάτης 
για τις απαιτήσεις της εστίασης 

¢	Διατίθεται σε 9 χρώματα

¢	Με spandex για περισσότερη 
άνεση και ευκινησία

¢	Χρώμα  αντίστοιχο  με το 
πουκάμισο Bruce 

 Τιράντες σελ. 82

ΝΕΑ
ΧΡΩΜΑΤΑ

           λευκό       μπορντώ    βατόμουρο  πράσινο μήλου  πράσινο  καπνιστό μπλε  γκρι-μπεζ       γραφίτη             μαύρο
 moss

1 2 3 4

¢	Μεγάλη ποικιλία χρωμάτων

¢	Εύκολη περιποίηση

¢	Βέλτιστη ελευθερία 
κινήσεων χάρη στο  spandex

¢	Εφαρμοστό

¢	Εύκολη περιποίηση

¢	Μεγαλύτερο μήκος 
πλάτης για τις απαιτήσεις 
της εστίασης 

λευκό      μπορντώ   βατόμουρο  πράσινο        πράσινο    καπνιστό       γκρι-μπεζ        γραφίτη              μαύρο
                                                μήλου   moss             μπλε

λευκό   μπορντώ   βατόμουρο   πράσινο   πράσινο          καπνιστό     γκρι-μπεζ   γραφίτη          μαύρο
μήλου   moss    μπλε

bb



4  Πουκάμισο Cecaria
Γυναικείο πουκάμισο μεσάτο με μανίκια μακριά ή ελαφρώς κοντά. Με λεπτομέρεια στις 
ραφές μπροστά και πίσω.  Στρογγυλεμένη ραφή.  Κουμπιά σε ασορτί χρώμα.  Κοντομάνικα:
Ρεβέρ με μικρό κόψιμο και κλείσιμο με 2 κουμπιά.
98% βαμβάκι, 2% spandex. Πλύση στους 40°C.
Μήκος πλάτης:  64 εκ. στο μέγεθος 36.
¢Χρώματα: λευκό, μπορντώ, βατόμουρο,πράσινο μήλου  NEW ,πράσινο moss, καπνιστό μπλε, 
γκρι-μπεζ  NEW , γραφίτη, μαύρο
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ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΤΕΛΕΙΑ

2 Πουκάμισο Kate
Μοντέρνο εφαρμοστό στη μέση γυναικείο πουκάμισο διαθέσιμο με μακριά και κοντά μανίκια 
με διακοσμητικές τσέπες στο στήθος. Υψηλή άνεση λόγω spandex για βέλτιστη ελευθερία 
κινήσεων. Μπορεί επίσης να φορεθεί πάνω από παντελόνι χάρη στη στρογγυλεμένη ραφή. 
98% βαμβάκι, 2% spandex. Πλύση στους 40°C.
Μήκος πλάτης:  64 εκ. στο μέγεθος 36.
¢	Χρώματα κοντομάνικων: λευκό, μπορντώ, βατόμουρο, πράσινο μήλου, πράσινο moss, 
καπνιστό μπλε, γκρι-μπεζ, γραφίτη, μαύρο

¢	Χρώματα μακρυμάνικων: λευκό, κερασί, καπνιστό μπλε, γκρι-μπεζ, μαύρο
¢	Μέγεθος: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

Κοντομάνικα γυναικεία YF101133 Τεμάχιο: 28,99
Μακρυμάνικα γυναικεία YF115254 Τεμάχιο: 29,99

καπνιστό μπλε γκρι-μπεζ μαύρολευκό

1 Πουκάμισο Jules
Ανδρικό πουκάμισο μεσάτο με μοδάτο κόψιμο, με 2 τσέπες στο στήθος και μανίκια 
αναδιπλούμενα στο μακρυμάνικο μοντέλο. Διατίθεται επίσης και με κοντά μανίκια.
98% βαμβάκι,  2% spandex. Πλύση στους 40°C.
Μήκος πλάτης:  78 εκ. στο μέγεθος 39/40.
¢	Χρώματα: λευκό,  καπνιστό μπλε, γκρι-μπεζ, μαύρο
¢	Μέγεθος: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44

Κοντομάνικα ανδρικά YF115345 Τεμάχιο: 28,99
Μακρυμάνικα ανδρικά YF115346 Τεμάχιο: 29,99

Πουκάμισο
Jules
Τεμάχιο μόνο

2999

Πουκάμισο
Kate
Τεμάχιο από

2899

Πουκάμισο
Jules
Τεμάχιο από

2899

Πουκάμισο
Bruce
Τεμάχιο από

2899

 3  Πουκάμισο Bruce
Κλασικό ανδρικό πουκάμισο με λεπτομέρεια στις ραφές πίσω, ελαφρώς μεσάτο κόψιμο. 
Υψηλή άνεση άνεσης λόγω του spandex για βέλτιστη ελευθερία κινήσεων. Μεγαλύτερο 
μήκος πλάτης που αποτρέπει το να βγαίνει έξω απ'το παντελόνι, για υψηλές απαιτήσεις 
στην εστίαση.
98% βαμβάκι,  2% spandex. Πλύση στους 40°C.
Μήκος πλάτης:  78 εκ. στο μέγεθος 39/40.
¢	Χρώματα:  λευκό, μπορντώ, βατόμουρο, πράσινο μήλου, πράσινο moss,  καπνιστό 
μπλε, γκρι-μπεζ, γραφίτη, μαύρο
¢	Μέγεθος: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46
Κοντομάνικα ανδρικά YF102411 Τεμάχιο: 28,99
Μακρυμάνικα ανδρικά YF100740 Τεμάχιο: 29,99

¢	Μέγεθος: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 
Κοντομάνικα γυναικεία YF101403 Τεμάχιο: 33,99
Μακρυμάνικα γυναικεία YF101708 Τεμάχιο: 34,99

Πουκάμισο
Cecaria
Τεμάχιο μόνο

3399

¢ Μανίκια αναδιπλούμενα 

¢	Με spandex για περισσότερη 
άνεση και ευκινησία

¢	Μεγαλύτερο μήκος πλάτης 
για τις απαιτήσεις της εστίασης 

¢	Διατίθεται σε 9 χρώματα

¢	Με spandex για περισσότερη 
άνεση και ευκινησία

¢	Χρώμα  αντίστοιχο  με το 
πουκάμισο Bruce 

 Τιράντες σελ. 82

ΝΕΑ
ΧΡΩΜΑΤΑ

λευκό       μπορντώ    βατόμουρο  πράσινο μήλου  πράσινο  καπνιστό μπλε  γκρι-μπεζ       γραφίτη             μαύρο
moss

1 2 3 4

¢	Μεγάλη ποικιλία χρωμάτων

¢	Εύκολη περιποίηση

¢	Βέλτιστη ελευθερία 
κινήσεων χάρη στο  spandex

¢	Εφαρμοστό

¢	Εύκολη περιποίηση

¢	Μεγαλύτερο μήκος 
πλάτης για τις απαιτήσεις 
της εστίασης 

           λευκό      μπορντώ   βατόμουρο   πράσινο        πράσινο           ραφ             γκρι-μπεζ        γραφίτη               μαύρο
                                                μήλου        moss             

            λευκό         μπορντώ     βατόμουρο   πράσινο        πράσινο          ραφ            γκρι-μπεζ       γραφίτη          μαύρο
        μήλου             moss                

b b
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ΚΟΜΨΟ & ΜΟΝΤΕΡΝΟ

 3 Πουκάμισο Filipa
Ελαφρώς μεσάτο γυναικείο πουκάμισο σε βαμβακερή 
ποιότητα εύκολο στο σιδέρωμα με λεπτομέρειες στις ραφές.
100% βαμβάκι. Πλύση στους 40°C
Μήκος πλάτης: 66 εκ. στο μέγεθος 36.
¢ Χρώμα: λευκό, λευκό κρεμ, γκρι μπεζ, καφέ, μαύρο   NΕΟ
¢	Μέγεθος: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

Κοντομάνικα γυναικεία:  YF100659           Τεμάχιο: 32,99 
Μανίκια 3/4 γυναικεία:  YF101976           Τεμάχιο: 33,99 
Μακρυμάνικα γυναικεία:      YF101977          Τεμάχιο: 34,99

¢ Διατίθεται σε 3 διαφορετικά 
μήκη μανικιών 

¢	Εύκολο σιδέρωμα

4 Πουκάμισο Marc
Ανδρικό πουκάμισο σε βαμβακερή ποιότητα εύκολo στο 
σιδέρωμα με τσέπη στήθους που συμπεριλαμβάνει θήκη 
για στυλό.
100% βαμβάκι. Πλύση στους 40°C
Μήκος πλάτης: 80 εκ. στο μέγεθος 39/40.
¢	Χρώμα: λευκό, λευκό κρεμ, γκρι μπεζ, καφέ, μαύρο
¢	Μέγεθος: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46

Κοντομάνικα ανδρικά YF102366 Τεμάχιο: 33,99
Μακρυμάνικα ανδρικά YF100658 Τεμάχιο: 34,99

λευκό   λευκό κρεμ  γκρι μπεζ     καφέ        μαύρο

¢	Τσέπη στήθους που συμπεριλαμβάνει 
θήκη για στυλό

¢	Εύκολο σιδέρωμα

 2 Πουκάμισο Rico
Ανδρικό πουκάμισο από βαμβακερό πολυεστέρα εύκολο 
στο σιδέρωμα και με τσέπη στο στήθος.
65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι. Πλύση στους 40°C 
Μήκος πλάτης: 84 εκ. στο μέγεθος 39/40.
¢	Χρώμα: λευκό, μαύρο
¢	Μέγεθος: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46
Κοντομάνικα ανδρικά YF102244 Τεμάχιο: 23,99 
Μακρυμάνικα ανδρικά YF101054 Τεμάχιο: 24,99

NEW  - Αγόρασε περισσότερα. Εξοικονομήστε 
περισσότερα.

από 3 τεμάχια*
Κοντομάνικα 21,99
Μακρυμάνικα 22,99

¢ Μεγαλύτερο μήκος πλάτης για 
τις απαιτήσεις της εστίασης 

¢	Εύκολης περιποίησης 
βαμβακερός πολυεστέρας

¢	Εύκολο σιδέρωμα

1  Πουκάμισο Tabea
Γυναικείο πουκάμισο μεσάτο με κοντά και μακριά 
μανίκια σε κομψό σχήμα ρεβέρ. Από βαμβακερό 
πολυεστέρα εύκολο στο σιδέρωμα.
65% βαμβάκι, 35% πολυεστέρας. Πλύση στους 40°C 
Μήκος πλάτης: 69 εκ. στο μέγεθος 36.
¢	Χρώμα: λευκό,  μαύρο
¢	Μέγεθος: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

Κοντομάνικα γυναικεία YF115257 Τεμάχιο: 23,99

Μακρυμάνικα γυναικεία YF100920 Τεμάχιο: 24,99

ΝΕΟ - Αγοράστε περισσότερα.
Εξοικονομήστε περισσότερα.

από 3 τεμάχια*
Κοντομάνικα 21,99
Μακρυμάνικα 22,99

Εξοικονομήστε 8%!
*για ίδιο χρώμα και μέγεθος

λευκό μαύρο

 Ιδανικό για το κέντημα ή τη στάμπα σας

 Λογοτύπηση σελ. 142

ΠΟΣΟΤΙΚΗ
ΕΚΠΤΩΣΗ

Εξοικονομήστε 8%!
*για ίδιο χρώμα και μέγεθος

λευκό μαύρο
λευκό    λευκό κρεμ  γκρι μπεζ      καφέ        μαύρο

¢ Μεγαλύτερο μήκος πλάτης για 
τις απαιτήσεις της εστίασης 

¢ Μεγαλύτερο μήκος πλάτης για 
τις απαιτήσεις της εστίασης 

1

Πουκάμισο
Tabea
Τεμάχιο από

2199

από 3 τεμάχια*

3 42

Πουκάμισο
Filipa
Τεμάχιο από

3299

Πουκάμισο
Marc
Τεμάχιο από

3399

Πουκάμισο
Rico
Τεμάχιο από

2199

από 3 τεμάχια*
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ΚΟΜΨΟ & ΜΟΝΤΕΡΝΟ

 3  Πουκάμισο Filipa
Ελαφρώς μεσάτο γυναικείο πουκάμισο σε βαμβακερή 
ποιότητα, εύκολο στο σιδέρωμα με λεπτομέρειες στις 
ραφές. 100% βαμβάκι. Πλύση στους 40°C
Μήκος πλάτης: 66 εκ. στο μέγεθος 36.
¢ Χρώμα: λευκό, λευκό κρεμ, γκρι μπεζ, καφέ, μαύρο   NΕΟ
¢	Μέγεθος: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

Κοντομάνικα γυναικεία:      YF100659           Τεμάχιο: 32,99 
Μανίκια 3/4 γυναικεία:           YF101976           Τεμάχιο: 33,99 
Μακρυμάνικα γυναικεία:      YF101977          Τεμάχιο: 34,99

¢ Διατίθεται σε 3 διαφορετικά 
μήκη μανικιών 

¢	Εύκολο σιδέρωμα

4  Πουκάμισο Marc
Ανδρικό πουκάμισο σε βαμβακερή ποιότητα, εύκολo 
στο σιδέρωμα με τσέπη στήθους που συμπεριλαμβάνει 
θήκη για στυλό.
100% βαμβάκι. Πλύση στους 40°C
 Μήκος πλάτης: 80 εκ. στο μέγεθος 39/40.
¢	Χρώμα: λευκό, λευκό κρεμ, γκρι μπεζ, καφέ, μαύρο
¢	Μέγεθος: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46

Κοντομάνικα ανδρικά YF102366 Τεμάχιο: 33,99
Μακρυμάνικα ανδρικά YF100658 Τεμάχιο: 34,99

        λευκό   λευκό κρεμ  γκρι μπεζ     καφέ        μαύρο

¢	Τσέπη στήθους που συμπεριλαμβάνει 
θήκη για στυλό

¢	Εύκολο σιδέρωμα

 2  Πουκάμισο Rico
Ανδρικό πουκάμισο από βαμβάκι και πολυεστέρα, 
εύκολο στο σιδέρωμα και με τσέπη στο στήθος.
65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι. Πλύση στους 40°C 
Μήκος πλάτης: 84 εκ. στο μέγεθος 39/40.
¢	Χρώμα: λευκό, μαύρο
¢	Μέγεθος: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46

Κοντομάνικα ανδρικά YF102244 Τεμάχιο: 23,99 
Μακρυμάνικα ανδρικά YF101054 Τεμάχιο: 24,99

NEW  - Αγόρασε περισσότερα. Εξοικονομήστε 
περισσότερα.

από 3 τεμάχια*
Κοντομάνικα 21,99
Μακρυμάνικα 22,99

¢ Μεγαλύτερο μήκος πλάτης για 
τις απαιτήσεις της εστίασης 

¢	Εύκολης περιποίησης  ύφασμα 
από βαμβάκι και πολυεστέρα

¢	Εύκολο σιδέρωμα

1 Πουκάμισο Tabea
Γυναικείο πουκάμισο μεσάτο με κοντά και μακριά 
μανίκια σε κομψό σχήμα ρεβέρ. Από βαμβακερό
πολυεστέρα εύκολο στο σιδέρωμα.
65% βαμβάκι, 35% πολυεστέρας. Πλύση στους 40°C
Μήκος πλάτης: 69 εκ. στο μέγεθος 36.
¢	Χρώμα: λευκό, μαύρο
¢	Μέγεθος: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

Κοντομάνικα γυναικεία YF115257 Τεμάχιο: 23,99

Μακρυμάνικα γυναικεία YF100920 Τεμάχιο: 24,99

NEW  - Αγοράστε περισσότερα. Εξοικονομήστε 
περισσότερα.

από 3 τεμάχια*
Κοντομάνικα 21,99
Μακρυμάνικα 22,99

Εξοικονομήστε 8%!
*για ίδιο χρώμα και μέγεθος

λευκό μαύρο

 Ιδανικό για το κέντημα ή τη στάμπα σας

 Λογοτύπηση σελ. 142 

ΕΚΠΤΩΣΗ

Εξοικονομήστε 8%!
*για ίδιο χρώμα και μέγεθος

λευκό μαύρο
     λευκό    λευκό κρεμ  γκρι μπεζ      καφέ        μαύρο

¢ Μεγαλύτερο μήκος πλάτης για 
τις απαιτήσεις της εστίασης 

¢ Μεγαλύτερο μήκος πλάτης για 
τις απαιτήσεις της εστίασης 

1

Πουκάμισο
Tabea
Τεμάχιο από

2199

από 3 τεμάχια*

3 42

Πουκάμισο
Filipa
Τεμάχιο από

3299

Πουκάμισο
Marc
Τεμάχιο από

3399

Πουκάμισο
Rico
Τεμάχιο από

2199

από 3 τεμάχια*

bbb
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 2 Πουκάμισο Noah
Ανδρικό πουκάμισο από βαμβακερό πολυεστέρα, εύκολο στο σιδέρωμα.
67% βαμβάκι,  33% πολυεστέρας. Πλύση στους 40°C.
Μήκος πλάτης: 78 εκ. στο μέγεθος 39/40.

¢	Χρώμα: λευκό, λευκό κρεμ μπορντώ γκρι-μπεζ  NEW , γκρι, μαύρο
Μέγεθος: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46
Κοντομάνικα ανδρικά YF115348 Τεμάχιο: 28,99
Μακρυμάνικα ανδρικά YF115349 Τεμάχιο: 29,99

 1 Πουκάμισο Fiore
Γυναικείο πουκάμισο από ύφασμα εύκολης περιποίησης με 
επικαλυμμένα κουμπιά. 
67% βαμβάκι,  3% πολυεστέρας. Πλύση στους 40°C.
Μήκος πλάτης: 70 εκ. στο μέγεθος 36.
¢	Χρώμα: λευκό, λευκό κρεμ, μπορντώ, γκρι-μπεζ  NEW  ,γκρι, μαύρο
¢	Μέγεθος: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

Κοντομάνικα γυναικεία YF101890 Τεμάχιο: 24,99
Μανίκια 3/4 γυναικεία YF101855 Τεμάχιο: 25,99
Μακρυμάνικα γυναικεία YF101908 Τεμάχιο: 26,99

λευκό

κοντομάνικο κοντομάνικομανίκια 3/4 μακρυμάνικο μακρυμάνικο

λευκό κρεμ μπορντώ γκρι-μπεζ γκρι μαύρο

¢	Εύκολο σιδέρωμα

¢	Fiore: Μια λύση για κάθε σωματότυπο,  
χάρη στο ελαφρώς μεσάτο κόψιμο και ίσιο 
μπροστινό μέρος 

¢ Κομψά επικαλυμμένα κουμπιά

Πουκάμισο
Noah
Τεμάχιο μόνο

2999

Πουκάμισο
Fiore
Τεμάχιο μόνο

2599

 Τιράντες σελ. 82, Ποδιά Botero σελ. 23

TA B ESTSELLERS ΜΑΣ ΣΕ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ
 ΣΕΡΒΙΣ ΜΕ ΣΤΥΛ

ΝΕΑ
ΧΡΩΜΑΤΑ

λευκό λευκό κρεμ μπορντώ γκρι-μπεζ γκρι μαύρο

¢  Μεγαλύτερο µήκος πλάτης 
για τις απαιτήσεις της εστίασης 

1

2
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 2 Πουκάμισο Noah
Ανδρικό πουκάμισο από βαμβάκι και πολυεστέρα, εύκολο στο 
σιδέρωμα.
67% βαμβάκι, 33% πολυεστέρας. Πλύση στους 40°C.
Μήκος πλάτης: 78 εκ. στο μέγεθος 39/40.

¢	Χρώμα: λευκό, λευκό κρεμ μπορντώ γκρι-μπεζ   NEW , γκρι, μαύρο
Μέγεθος: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46
Κοντομάνικα ανδρικά YF115348 Τεμάχιο: 28,99
Μακρυμάνικα ανδρικά YF115349 Τεμάχιο: 29,99

 1  Πουκάμισο Fiore
Γυναικείο πουκάμισο από ύφασμα εύκολης περιποίησης με 
επικαλυμμένα κουμπιά. 
67% βαμβάκι, 33% πολυεστέρας. Πλύση στους 40°C.
Μήκος πλάτης: 70 εκ. στο μέγεθος 36.
¢	Χρώμα: λευκό, λευκό κρεμ, μπορντώ, γκρι-μπεζ  NEW  ,γκρι, μαύρο
¢	Μέγεθος: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

Κοντομάνικα γυναικεία YF101890 Τεμάχιο: 24,99
Μανίκια 3/4 γυναικεία YF101855 Τεμάχιο: 25,99
Μακρυμάνικα γυναικεία YF101908 Τεμάχιο: 26,99

λευκό

κοντομάνικο κοντομάνικομανίκια 3/4 μακρυμάνικο μακρυμάνικο

λευκό κρεμ μπορντώ γκρι-μπεζ γκρι μαύρο

¢	Εύκολο σιδέρωμα

¢	Fiore: Μια λύση για κάθε σωματότυπο,  
χάρη στο ελαφρώς μεσάτο κόψιμο και ίσιο 
μπροστινό μέρος 

¢ Κομψά επικαλυμμένα κουμπιά

Πουκάμισο
Noah
Τεμάχιο μόνο

2999

 Τιράντες σελ. 82, Ποδιά Botero σελ. 23 

TA BESTSELLERS ΜΑΣ ΣΕ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ

λευκό λευκό κρεμ μπορντώ γκρι-μπεζ γκρι μαύρο

¢  Μεγαλύτερο µήκος πλάτης 
για τις απαιτήσεις της εστίασης 

1

2

bb
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ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

¢	Ελαφρώς µεσάτο, µοντέρνο κόψιµο

¢	ίδιαίτερα εύκολο στο σιδέρωµα

¢ Υψηλής ποιότητας ύφασµα από 
βαµβάκι και πολυεστέρα 

¢	Γυναικείo πουκάµισο διαθέσιµο σε 2 µήκη
 µανικιών

πουκάµισο
Delano

3999

 περισσότερες πληροφορίες στο www.horeca.gr  Ποδιά Smoking σελ. 42 
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Κοµψό και κλασικό µαύρο ή λευκό: Έτσι είσ τε πάντα 

καλοντυµένοι στο σέρβις. τ ο πουκάµισο Delano είναι 

εύκολο στη περιποίηση και το σιδέρωµα χάρη στο 

εξαιρετικά ανθεκτικό ύφασµα υψηλής ποιότητας.

¢	Κοµψή µανσέτα

¢ Κοµψός, κλασικός γιακάς - Kent

ΤΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ 
ΣΑΣ ΜΕ ΤΟ DELANO

¢ Εύκολο στο σιδέρωµα και στη περιποίηση:  Εξοικονοµείτε χρόνο 
λόγω της ελάχιστης περιποίησης

¢ Ύφασµα υψηλής ποιότητας: το πουκάµισο είναι ανθεκτικό 
και παραµένει όµορφο για πολύ καιρό

Πουκάµισο Delano
Πουκάµισο σε µαύρο ή λευκό. υψηλής ποιότητας ύφασµα, εύκολο   στο σιδέρωµα. 
το ελαφρώς µεσάτο γυναικείο µοντέλο διατίθεται µε µανίκι 3/4 ή µακρυµάνικο. 
65% βαµβάκι, 35% πολυεστέρας. Πλύση στους 40°C.
Μήκος πλάτης γυναικείο: 70 εκ. στο µέγεθος 36.
Μήκος πλάτης ανδρικό: 79 εκ. στο µέγεθος 39/40.
¢	Χρώµα: λευκό, µαύρο
¢	Μεγέθη γυναικείο: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
¢	Μεγέθη ανδρικό: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46

YF124883 Τεµάχιο: 38,99
YF124884 Τεµάχιο: 39,99

Μανίκια 3/4 γυναικεία 
Μακρυµάνικα γυναικεία 
Μακρυµάνικα ανδρικά YF124889 Τεµάχιο: 39,99

Υψηλής 
ποιότητας 

ύφασμα, εύκολο 
στο σιδερώμα

Κλασικός γιακάς-Kent 

ΝΕΑ
ΚΟΛΕΞΙΟΝ

+30 210 41 21 111 www.horeca.gr

Ανδρικά

Γυναικεία

b
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ΑΠΛΗ ΚΟΜΨΟΤΗΤΑ

 Γραβάτα κοντή Color σελ. 83

¢	∆ιατίθεται σε 2 πρακτικά 
µήκη µανικιών

¢	Μεγαλύτερο µήκος πλάτης για 
τις απαιτήσεις της εστίασης 

¢	Με spandex για περισσότερη 
άνεση στη χρήση

Πουκάµισο
Lucie
Τεµάχιο µόνο

2699

Πουκάµισο
Zena
Τεµάχιο µόνο

2899

Πουκάµισο
Maren
Τεµάχιο µόνο

2999
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2   Μπλούζα Lucie
Κοντοµάνικη μπλούζα µε µικρά κουµπιά στο σουρωτό 
ντεκολτέ και στα τελειώµατα των µανικιών. 
Ενσωµατωµένο φερµουάρ στην πλαϊνή ραφή.
98% βαµβάκι, 2% spandex. Πλύση στους 40°C. 
Μήκος πλάτης: 65 εκ. στο µέγεθος 36.
¢	Χρώµα: λευκό, µαύρο
¢	Μέγεθος: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

Κοντοµάνικα γυναικεία     YF100936       Τεμάχιο: 26,99

3   Πουκάµισο Maren
Κλασικό πουκάµισο σε ίσιο κόψιµο και 3 µήκη µανικιών. 
100% βαµβάκι. Πλύση στους 60°C.
Μήκος πλάτης: 65 εκ. στο µέγεθος 36.
¢	Χρώµα: λευκό
¢	Μέγεθος: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

Τεμάχιο: 27,99
Τεμάχιο: 28,99

Κοντοµάνικα γυναικεία     YF100396 
Μανίκια 3/4 γυναικεία         YF101817 
Μακρυµάνικα γυναικεία     YF101818    Τεμάχιο: 29,99

1   Πουκάµισο Zena
Μοντέρνο, µεσάτο, γυναικείο πουκάµισο µε µανίκι 
3/4 και µακρυµάνικο µε επιπλέον κουµπιά. Ειδικές 
ραφές µπροστά και πίσω,  για µεσάτο σχέδιο και 
καλύτερη εφαρµογή. 

98% βαµβάκι, 2% spandex. Πλύση στους 40°C. 
Μήκος πλάτης: 69 εκ. στο µέγεθος 36.
¢	Χρώµα: λευκό, µαύρο
¢	Μέγεθος: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

Μανίκια 3/4 γυναικεία         YF125155      Τεμάχιο: 28,99 
Μακρυµάνικα γυναικεία     YF125156    Τεμάχιο: 29,99

Στυλιστική ενηµέρωση: ∆ιατίθεται 
πλέον και µε επιπλέον κουµπιά.

¢	Ίσιο κόψιµο

¢	Εύκολο σιδέρωµα

¢	∆ιαθέσιµο σε 3 µήκη 
µανικιών

¢	Φερµουάρ στην πλαϊνή ραφή 
για εύκολο ντύσιµο

¢	Ντεκολτέ µε σούρες και µικρά κουµπιά

ΜΟΝΙΜΑ 
ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ 

ΤΙΜΕΣ!

+30 210 41 21 111 www.horeca.gr
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Ο ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ

 σελ. 61 

 σελ. 52 

 σελ. 63 

 Παντελόνι Chino σελ. 80 
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ΓΙΛΕΚΑ

1   Γιλέκο Blake
Μοντέρνο γιλέκο chambray γυναικείο και 
ανδρικό µε ταφτά και ρυθµιζόµενο ιµάντα στην 
πλάτη. Το γυναικείο µοντέλο έχει 2 ραµµένες 
τσέπες, το ανδρικό 3.
55% πολυεστέρας, 45% Lyocell (Tencel®). 
Απαλό πλύσιμο στους 30°C.
Μήκος πλάτης γυναικείο: 51  εκ. στο µέγεθος 36. 
Μήκος πλάτης ανδρικό: 56  εκ. στο µέγεθος 50.
 Χρώµα: ανοιχτό µπλε
¢	Μεγέθη γυναικείο: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
¢	Μεγέθη ανδρικό: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
Γυναικεία YF117580 Τεµάχιο: 49,99
Ανδρικά YF117581 Τεµάχιο: 49,99

2   Γιλέκο Limerick
Κλασικό γιλέκο για άνδρες και γυναίκες µε ταφτά 
πίσω και ρυθµιζόµενο ιµάντα στην πλάτη. Γυναικείο 
µοντέλο µε 2 ραμμένες τσέπες, µοντέλο ανδρών µε 3 
ραμμένες τσέπες.
55% πολυεστέρας, 45% µαλλί.
Απαλό πλύσιµο στους 30°C.
Μήκος πλάτης γυναικείο: 51 εκ. στο µέγεθος 36. 
Μήκος πλάτης ανδρικό: 56  εκ. στο µέγεθος 50.  
Χρώµα: ανθρακί
¢	Μεγέθη γυναικείο: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
¢	Μεγέθη ανδρικό: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
Γυναικεία YF117582 Τεµάχιο: 49,99
Ανδρικά YF117583 Τεµάχιο: 49,99

¢	Ρυθµιζόµενος ιµάντας στη πλάτη

¢	Πλάτη από ταφτά

¢	Ύφασµα σε ωραία used εµφάνιση

¢	Μπορεί να υπάρξουν µικρές 
αλλαγές στο χρώµα µε το πλύσιµο 
εξασφαλίζοντας όµως µια µοναδική 
εµφάνιση µε την πάροδο του 
χρόνου

Γιλέκο
Limerick
τεµάχιο µόνο

4999
 Περισσότερες πληροφορίες στη σελ. 135

¢	Πλάτη από ταφτά

¢	Ρυθµιζόµενος ιµάντας στη πλάτη

¢	Υψηλής ποιότητας ύφασµα σε 
κοµψή και χρωµατικά σταθερή 
εµφάνιση

+30 210 41 21 111 www.horeca.gr

1

Γυναικεία

Ανδρικά

Γιλέκο
Blake
τεµάχιο µόνο

4999
2

Γυναικεία

Ανδρικά

1 2
ΓυναικείαΑνδρικά

f f
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ΚΟΜΨΟΤΗΤΑ & ΣΤΥΛ

¢	Μεγάλη ποικιλία χρωµάτων

¢	Ανθεκτικά και εύκολα στη 
περιποίηση

¢	∆εν ξεθωριάζουν

 Ποδιά Nando σελ. 25, Θήκη κερµάτων Rio σελ. 82, Αλυσίδα σερβιτόρου σελ. 82 
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Γιλέκο  Bistro
Γιλέκο σέρβις για γυναίκες και άνδρες . το µπροστά και το πίσω µέρος είναι 
κατασκευασµένα από βαµβακερό-πολυεστερικό ύφασµα εύκολης φροντίδας. 
Γυναικείο µοντέλο µε 2 εξωτερικές ραμμένες τσέπες, µοντέλο ανδρών µε 3 
εξωτερικές ραμμένες τσέπες και 1 εσωτερική στο στήθος. 
65% πολυεστέρας, 35% βαµβάκι. Πλύση στους 40°C.
Μήκος πλάτης γυναικείων: 55 εκ. στο µέγεθος 36.
Μήκος πλάτης ανδρικών: 66  εκ. στο µέγεθος  50.
¢ Χρώµα: µπορντώ, γκρι-µπεζ, γκρι ανοιχτό  NEW  , γραφίτη, µαύρο
¢	Μεγέθη γυναικείο: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
¢	Μεγέθηανδρικό: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
Γυναικεία YF102217 τεµάχιο: 22,99
ανδρικά YF100528 τεµάχιο: 22,99

ΝΕΟ - αγοράστε περισσότερα. Εξοικονοµήστε περισσότερα.

από 3 τεµάχια*
19,99

*αν είναι το ίδιο χρώµα και µέγεθος

ΤΑ BESTSELLER ΜΑΣ ΣΕ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Γυναικεία

Ανδρικά

µπορντώ γκρι-µπεζ γκρι ανοιχτό µαύρογραφίτη

Γυναικεία

Γιλέκο
Bistro
τεµάχιο µόνο

1999

από 3 τεµάχια *

µπορντώ γκρι-µπεζ γκρι ανοιχτό µαύρογραφίτη

Ανδρικά

NEΑ
ΧΡΩΜΑΤΑ

ΕΚΠτωση

Εξοικονομήστε 13%!

b
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¢	Μοντέρνο σχέδιο µε λεπτές ρίγες

¢ Εύκολη περιποίηση και σιδέρωµα

¢ Μεγάλη ελευθερία κινήσεων χάρη στο 
spandex 

¢	Με βαµβακερή επένδυση στην πλάτη

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Γιλέκο
Pinstripe
τεµάχιο µόνο

4999

Πουκάµισο Delano σελ. 65, Παντελόνι Chino σελ. 80 
Αλυσίδα σερβιτόρου σελ. 82  Περισσότερες πληροφορίες στο www.horeca.gr
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¢ Ρυθµιζόµενος ιµάντας στη πλάτη

¢	Μοντέρνος γιακάς

ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΓΙΛΕΚΟ

Τέλεια εφαρµογή και µεγάλη άνεση χάρη στη χρήση 

spandex: Έτσι θα αισθάνεστε όµορφα όσο το φοράτε!

Η επιστροφή των λεπτών ριγών! Το κλασικό 

επαγγελµατικό σχέδιο βρίσκει πολλές εφαρμογές στον 

τομέα του σέρβις. Είτε πρόκειται για καθηµερινό είτε για 

ένα πιο κοµψό στυλ: Με τις λεπτές ρίγες πετυχαίνετε και τα 

δύο.

Γιλέκο Pinstripe
Γιλέκο γυναικείο και ανδρικό σε κλασικό σχέδιο µε λεπτές ρίγες, µοντέρνο γιακά, 3 
ραµµένες τσέπες και ρυθµιζόµενο ιµάντα στη πλάτη. Με spandex για άνεση στη 
χρήση.  Το γυναικείο µοντέλο έχει κόψιµο ελαφρώς µεσάτο. Είναι εύκολο στη 
περιποίηση και στο σιδέρωµα. Με επένδυση από βαµβάκι στην πλάτη.
96% βαµβάκι, 2% πολυεστέρας, 2% spandex. Πλύση στους 30°C.
Μήκος πλάτης γυναικείο: 49 εκ. στο µέγεθος 36.
Μήκος πλάτης ανδρικό: 60 εκ. στο µέγεθος 50.
¢	Χρώµα: σκούρο µπλε
¢	Μεγέθη γυναικείο: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
¢	Μεγέθη ανδρικό: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
Γυναικεία YF124888 Τεµάχια: 49,99
Ανδρικά YF124897 Τεµάχια: 49,99

Ανδρικά

Μοντέρνος γιακάς

Με λεπτές 
ρίγες 

Μπορεί να υπάρξουν µικρές αλλαγές στο χρώµα µε το πλύσιµο εξασφαλίζοντας όµως 
µια µοναδική εµφάνιση µε την πάροδο του χρόνου.

ΝΕΑ
ΚΟΛΕΞΙΟΝ

+30 210 41 21 111 www.horeca.gr

ΓυναικείαΛΕΠΤΕΣ ΡΙΓΕΣ 
ΥΦΑΣΜΕΝΕΣ

a
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2

2

1

1

ΣΕΡΒΙΣ

ΚΛΑΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΟ∆ΑΤΟ 

Γιλέκο
Lagos
Τεµάχιο µόνο

4999

Γιλέκο
Austin
Τεµάχιο µόνο

5699

 Πουκάµισο Delano σελ. 65, Γραβάτα λεπτή Bo σελ. 83

¢	Μοντέρνο κόψιµο

¢	Φοριέται ως µοντέρνο ή ως 
κλασικό

¢	Ρυθµιζόµενο πλάτος λόγω 
του ιµάντα στη πλάτη

NEΑ
ΚΟΛΕΞΙΟΝ
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1   Γιλέκο Austin
Το µοντέρνο µεσάτο γιλέκο µε γιακά για γυναίκες και 
άνδρες, διατίθεται σε καφέ χρώµα µε σχέδιο ψαροκόκ-
καλο ή σε µαύρο σατέν εφαρµοστό. Με λεπτοµέρειες στις 
µπροστινές και πίσω ραφές, 2 ραµµένες τσέπες, πλήρως 
φοδραρισμένες και ρυθµιζόµενο ιµάντα στο πίσω µέρος. 
Καφέ: 60% µαλλί, 40% πολυεστέρας. Πλύση στους 
30°C Μαύρο: 97% βαµβάκι, 3% spandex. Πλύση 
στους 30°C. 
Μήκος πλάτης γυναικείο: 53,5 εκ. στο µέγεθος 36. 
Μήκος πλάτης ανδρικό: 61,5 εκ. στο µέγεθος 50.
¢ Χρώµα: καφέ, µαύρο
¢	Μεγέθη γυναικείο: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 
¢	Μεγέθη ανδρικό: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
Γυναικεία, καφέ YF124803   Τεµάχιο: 56,99
Ανδρικά, καφέ YF124853   Τεµάχιο: 56,99
Γυναικεία, µαύρο YF124797 Τεµάχιο: 49,99
Ανδρικά, µαύρο YF124852   Τεµάχιο: 49,99

καφέ µαύρο

Σηµείωση: Το γιλέκο Austin διατίθεται 
τώρα και σε µοντέρνο κόψιµο.

2   Γιλέκο Lagos
Μαύρο, κοµψό γιλέκο γυναικείο και ανδρικό µε 
spandex και πλάτη από πολυεστέρα. Με ρυθµιζόµενο 
ιµάντα πίσω και 3 ραµµένες τσέπες. Το γυναικείο 
µοντέλο είναι ελαφρώς µεσάτο. 53% πολυεστέρας, 
43% µαλλί, 4% spandex. Πλύση στους 30°C.
Μήκος πλάτης γυναικείο: 50 εκ. στο µέγεθος 36. 
Μήκος πλάτης ανδρικό: 60 εκ. στο µέγεθος 50.
¢ Χρώµα: µαύρο
¢	Μεγέθη γυναικείο: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 
¢	Μεγέθη ανδρικό: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 
62, 64

Γυναικεία YF125015 Τεµάχιο: 49,99
Ανδρικά YF125016 Τεµάχιο: 49,99

  Με spandex για περισσότερη 
άνεση και ευελιξία

 Ρυθµιζόµενο πλάτος λόγω 
ιµάντα στο πίσω µέρος

 Εύκολη περιποίηση και 
σιδέρωµα

ΜΟΝΙΜΑ 
ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ 

ΤΙΜΕΣ!

3   Γιλέκο Classic
Γιλέκο από jacquard ύφασµα, εύκολης περιποίησης από 
πολυεστέρα, µε 5 κουµπιά, µαύρο ταφτά και ιµάντα στη 
πλάτη. Γυναικείο γιλέκο: 2 εξωτερικές τσέπες ραµµένες. 
Ανδρικό γιλέκο: 3 εξωτερικές τσέπες ραµµένες και 1 
εσωτερική κανονική τσέπη στο στήθος.
100% πολυεστέρας. Πλύση στους 30°C
Μήκος πλάτης γυναικείο: 56 εκ. στο µέγεθος 36. 
Μήκος πλάτης ανδρικό: 67 εκ. στο µέγεθος 50.
¢	Χρώµα: µπορντώ,  µαύρο
¢	Μεγέθη γυναικείο: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 
¢	Μεγέθη ανδρικό: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

Γυναικεία YF100318 Τεµάχιο: 36,99
Ανδρικά YF100319 Τεµάχιο: 36,99

µπορντώ µαύρο

 Ιδιαίτερα εύκολο στη 
φροντίδα

 Ανθεκτικό και στεγνώνει 
γρήγορα

 Ανδρικό γιλέκο µε εσωτερική
τσέπη 

%

%

+30 210 41 21 111 www.horeca.gr

1
2

3

ΣΧΕ∆ΙΟ
ΨΑΡΟΚΟΚΚΑΛΟ

ΓυναικείαΓυναικεία Γυναικεία

Ανδρικά
Ανδρικά

Ανδρικά

ΥΦΑΣΜΑ  
JACQUARD

a a a
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ΣΕΡΒΙΣ

ΤΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΣΑΣ ΜΕ 
ΤΑ CECILIA & CRISTIANO

¢ Μοντέρνα εφαρµογή και βελτιστοποιηµένο υλικό, τώρα και µε 

Extrafine µαλλί Merino για τέλεια αίσθηση απαλότητας στο 

δέρµα, χωρίς αίσθηµα φαγούρας

¢ Πραγµατικό, λεπτό µαλλί Merino που αναπνέει και   
αντισταθµίζει τις µεταβολές της θερµοκρασίας. Έτσι θα 
νιώθετε όµορφα όσο τα φοράτε.

¢ Μαλλί που εξουδετερώνει τις οσµές: Χωρίς µυρωδιά ιδρώτα
¢ Μπορεί να πλυθεί

¢	Εξουδετερώνει τις οσµές

¢	Υψηλής ποιότητας µαλλί 
Merino, πολύ λεπτό

Πουλόβερ
Solaro
Τεµάχιο µόνο

5999

Αµάνικο πουλόβερ
Mirco
Τεµάχιο µόνο

5499

Πλεκτή ζακέτα
Cecilia
Τεµάχιο µόνο

6999

 σελ. 81 

 Πουκάµισο Chambray σελ. 52 

 Γραβάτα Bo κοντή σελ. 83, Θήκη λογαριασµού Rio σελ. 82

ΚΟΜΨΑ ΠΛΕΚΤΑ
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ΠΛΕΚΤΑ

1 Πλεκτή ζακέτα Cecilia & Cristiano
Αυτή η κλασική ζακέτα για γυναίκες και άνδρες από υψηλής 
ποιότητας και Superfine µαλλί Merino, διατίθεται µε 
ντεκολτέ V και κουµπιά. Με ίσια ρεβέρ στα µανίκια.
50% µαλλί, 50% πολυακρυλικό. Απαλό πλύσιµο στους 40°C . 
Μήκος πλάτης γυναικείο: 64 εκ. στο µέγεθος S.
Μήκος πλάτης ανδρικό: 69 εκ. στο µέγεθος M.
 Χρώµα: γκρι, µαύρο
¢	Μεγέθη γυναικείο: Xs, s, M, l, Xl
¢	Μεγέθη ανδρικό: s, M, l, Xl, 2Xl

Τεµάχιο: 69,99Μακρυµάνικα γυναικεία    YF125323 
Μακρυµάνικα ανδρικά       YF125324 Τεµάχιο: 69,99

3 Πουλόβερ Sofia & Solaro
Πουλόβερ ανδρικό και γυναικείο εύκολης περιποίησης µε 
ντεκολτέ V από υψηλής ποιότητας, Superfine µαλλί 
Merino. Με  ίσια ρεβέρ στα µανίκια.
50% µαλλί, 50% πολυακρυλικό. Απαλό πλύσιµο στους 40°C . 
Μήκος πλάτης γυναικείο: 64 εκ. στο µέγεθος S.
Μήκος πλάτης ανδρικό: 69 εκ. στο µέγεθος M.
 Χρώµα: γκρι, µαύρο
¢	Μεγέθη γυναικείο: Xs, s, M, l, Xl
¢	Μεγέθη ανδρικό: s, M, l, Xl, 2Xl

Τεµάχιο: 59,99Μακρυµάνικα γυναικεία     YF125327 
Μακρυµάνικα ανδρικά        YF125328 Τεµάχιο: 59,99

2 Πουλόβερ Miranda & Mirco
Μοντέρνο αµάνικο πουλόβερ ανδρικό και γυναικείο από 
υψηλής ποιότητας, Superfine µαλλί Merino το οποίο 
εντυπωσιάζει µε το διαχρονικό σχεδιασµό του. Μικρά 
και λεπτά, ίσια ρεβέρ στο στρίφωµα,  στο ντεκολτέ και 
στα µανίκια.
50% µαλλί, 50% πολυακρυλικό. Απαλό πλύσιµο στους 40°C . 
Μήκος πλάτης γυναικείο:  64 εκ. στο µέγεθος S.
Μήκος πλάτης ανδρικό: 69 εκ. στο µέγεθος M.
 Χρώµα: γκρι, µαύρο
¢	Μεγέθη γυναικείο: Xs, s, M, l, Xl
¢	Μεγέθη ανδρικό: s, M, l, Xl, 2Xl

Αµάνικα γυναικεία YF125326 Τεµάχιο: 54,99
Αµάνικα ανδρικά YF125325 Τεµάχιο: 54,99

Αµάνικα πουλόβερ
Miranda & Mirco
Τεµάχιο µόνο

5499

  Υψηλής ποιότητας 
µαλλί: Merino  Extrafine 

 ∆ιαστασιακά σταθερό 
πλεκτό ύφασµα που µπορεί 
να πλυθεί

 Απαλό και ελαφρύ

Γυναικεία

Ανδρικά

Ανδρικά

Ανδρικά

Γυναικεία

γκρι γκρι γκριµαύρο µαύρο µαύρο

Σηµείωση: Μοντέρνα εφαρµογή και κόψιµο. 
Τώρα και µε πολύ λεπτό µαλλί Merino.

+30 210 41 21 111 www.horeca.gr

31

2
Γυναικεία

g g g
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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ

Σακάκι σέρβις
May
Τεµάχιο µόνο

4999

¢	∆ι αστασιακά σταθερό

¢	Κοµψό ανοιχτόχρωµο denim σελ. 81 

 σελ. 81 
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ΣΑΚΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΡΒΙΣ

Ανδρικά

Σακάκι Σερβιτόρων May
Σακάκι σέρβις για άνδρες και γυναίκες µε δύο µεγάλες τσέπες στην κοιλιά, 
ραμμένα κουµπιά και σχισµή στο πίσω µέρος. Το ανδρικό  µοντέλο έχει τσέπη στο 
στήθος. Τα  ασπρόµαυρα σακάκια είναι φτιαγµένα από το καινοτόµο υλικό WERIN® 
TEC Light: αυτό κάνει το σακάκι να αναπνέει, να στεγνώνει γρήγορα και να 
διαχειρίζεται ενεργά την υγρασία. Τα σακάκια denim έχουν διακοσµητικές επωµίδες και 
κλείνουν µε τρουκς. 
Λευκό & µαύρο: 58% βαµβάκι, 42% πολυεστέρας. 180 g/m². Πλύση στους 60°C. 
Ανοιχτόχρωµο denim: 100% βαµβάκι. 255 g/m². Πλύση στους 40°C.
Μήκος πλάτης γυναικείο: 65 εκ. στο µέγεθος 36.
Μήκος πλάτης ανδρικό: 75 εκ. στο µέγεθος 50.
 Χρώµα: λευκό, µαύρο, ανοιχτόχρωµο denim
¢	Μέγέθη γυναικείο: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
¢	Μεγέθη ανδρικό: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

YF120055 Τεµάχιο: 49,99
YF120057 Τεµάχιο: 49,99
YF120056 Τεµάχιο: 49,99
YF120058 Τεµάχιο: 49,99

Γυναικεία, λευκό & µαύρο 
Ανδρικά, λευκό & µαύρο 
Γυναικεία, denim ανοιχτόχρωµο 
Ανδρικά, denim ανοιχτόχρωµο

λευκό & µαύρο
ανοιχτόχρωµο 
denim

¢	Επιφάνεια που στεγνώνει 
γρήγορα

¢ Ύφασµα που αναπνέει λόγω της  
ενεργής διαχείρισης της υγρασίας.

Γυναικεία

ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2018

Ο νικητής µας: Το σακάκι σερβις µας καταφερε να 

λάβει το βραβείο “Best of Market” 2018 στην 

κατηγορία σχεδιασµού προϊόντος. Η κριτική 

επιτροπή επαίνεσε ειδικά τη JOBELINE για το υλικό 

WERIN® TEC µε την εξελιγµένη του λειτουργία.

 Π ερισσότερα
στη σελ. 112

+30 210 41 21 111 www.horeca.gr

WWW.WERIN-TEC.COM

2018
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ΣΕΡΒΙΣ

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΣΕΡΒΙΣ

λευκό

1  Παντελόνι Chino
Παντελόνι casual Chino για γυναίκες και άνδρες, 
εφαρµοστό για µεγαλύτερη άνεση. Η ελαστική ταινία 
στη µέση εµποδίζει τις µπλούζες και τα πουκάµισα να 
βγαίνουν έξω από το παντελόνι. Πρακτικές τσέπες µε 
ενσωµατωµένη θήκη για στυλό στα δεξιά και τσέπες 
με κουμπιά πίσω. Ίσιο κόψιµο στο μπατζάκι. 97% 
βαµβάκι, 3% spandex. Πλύση στους 30 °C. Μέσο 
µήκος γυναικείο: 78 εκ. στο µέγεθος 36. Μέσο 
µήκος ανδρικό: 84 εκ. στο µέγεθος 50.
¢	Χρώµα: λευκό  NEW  , µπεζ, χακί  NEW  , µπλε ναυτικού
¢	Μεγέθη γυναικείο: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
¢	Μεγέθη ανδρικό: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
Γυναικεία YF117516 Τεµάχιο: 59,99
Ανδρικά YF117517 Τεµάχιο 59,99

µπεζ  χακί         µπλε
              ναυτικού

Παντελόνι
Chino
Τεµάχιο µόνο

5999

¢	Ενσωµατωµένη θήκη για στυλό¢	2  τσέπες με κουμπιά πίσω¢	Ελαστική ταινία στη µέση

 Γιλέκο Limerick σελ. 69

NEΑ
ΧΡΩΜΑΤΑ

1

Γυναικεία

Ανδρικά

a
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ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ

Τζιν
Dover
Τεµάχιο µόνο

4499

λευκά
& 

µαύρα µπλε

3   Τζιν Dover
Τζιν για άνδρες και γυναίκες. Τζιν γυναικείο: Στενό μπατζάκι, 2 
στρογγυλές τσέπες µπροστά, 2 στο πίσω µέρος, 6 θηλιές ζώνης, 
φερµουάρ στο κέντρο µπροστά. Τζιν ανδρικό: Ίσιο κόψιµο στο 
μπατζάκι, 5 θηλιές ζώνης, 2 στρογγυλές τσέπες µπροστά, 2 στο 
πίσω µέρος και φερµουάρ στο κέντρο µπροστά.
Λευκό & µαύρο: 97% βαµβάκι (denim), 3% spandex. 
Πλύση στους 60°C. Μπλε: 98% βαµβάκι (denim), 2% 
spandex. Πλύση στους 40 °C. 
Μέσο µήκος γυναικείο: 81 εκ. στο µέγεθος 36. 
Μέσο µήκος ανδρικό: 82 εκ. στο µέγεθος 50.
 Χρώµα: λευκό, µπλε, µαύρο
¢	Μεγέθη γυναικείο: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 

¢	Μεγέθη ανδρικό: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

Γυναικεία, λευκό & µαύρο    YF117522 Τεµάχιο: 44,99 
Ανδρικά, λευκό & µαύρο  YF101716 Τεµάχιο: 44,99 
Γυναικεία, µπλε          YF119268   Τεµάχιο: 44,99 
Ανδρικά, µπλε YF119269 Τεµάχιο: 44,99

λευκό µπλε µαύρο

2   Τζιν Jaden
Τζιν µοντέρνου σχεδιασμού για γυναίκες και άνδρες, µε 
σταδιακό στένεµα στο μπατζάκι και µοντέρνο κόψιµο. 
Στυλ πέντε τσεπών: 2 στρογγυλές µπροστά, 2 στο πίσω 
µέρος, θήκη κερµάτων στη δεξιά µπροστινή τσέπη. 5 
θηλιές ζώνης. Φερµουάρ στο κέντρο µπροστά.
99% βαµβάκι (denim), 1% spandex. Πλύση στους 40 °C. 
Μέσο µήκος γυναικείο: 77 εκ. στο µέγεθος 36.
Μέσο µήκος ανδρικό: 82 εκ. στο µέγεθος 50.
 Χρώµα: µπλε, σκούρο γκρι
¢	Μεγέθη γυναικείο: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
¢	Μεγέθη ανδρικό: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

Γυναικεία YF124908 Τεµάχιο: 49,99
Ανδρικά YF124912 Τεµάχιο: 49,99

µπλε       σκούρο 
  γκρι

¢	Πίσω όψη ¢	Πίσω όψη

¢	Σταδιακό στένεµα στο μπατζάκι

¢	Με spandex για βέλτιστη 
ελευθερία κινήσεων

Τζιν
Jaden
Τεµάχιο µόνο

4999

ΜΟΝΙΜΑ 
ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ 

ΤΙΜΕΣ!
NEΑ
ΚΟΛΕΞΙΟΝ

%

%
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ΑΞΕΣΟΥΑΡ

3  Θήκη πορτοφολιού Jerry 
Θήκη πορτοφολιού µε 3 θήκες για στυλό, πορτοφόλι 
και σηµειωµατάριο.  
∆έρµα.
¢	Χρώµα: µαύρο
¢	Μέγεθος: 16 x 27 εκ. (υ x π)

YF101268 Τεµάχιο: 19,99

1  Θήκη πορτοφολιού Anton
Μαύρη θήκη πορτοφολιού από πραγµατικό δέρµα µε δύο 
µεγάλες θήκες για πορτοφόλι και σηµειωµατάριο. Στο πίσω 
µέρος υπάρχει άλλη µία θήκη µε κλείσιµο velcro. Στα δεξιά, 
ένας ιµάντας φροντίζει να έχετε πάντα το στυλό µαζί σας. 
∆έρµα.
¢	Χρώµα: µαύρο
¢	Μέγεθος: 13 x 26 εκ. (υ x π)

YF120080 Τεµάχιο: 29,99

2  Θ ήκη πορτοφολιού Tom
Θήκη πορτοφολιού µε 3 θήκες για στυλό, πορτοφόλι 
και σηµειωµατάριο.
∆έρµα.
¢	Χρώµα: µαύρο
¢	Μέγεθος: 15 x 20 εκ. (υ x π)

YF100209 Τεµάχιο: 13,99

4  Πορτοφόλι Salzburg
Πορτοφόλι µε 6 εσωτερικές θήκες, θήκη για 
νοµίσµατα, τσέπη µε φερµουάρ και εξωτερική θήκη.
∆έρµα.
¢	Χρώµα: µαύρο
¢	Μέγεθος: 11,5 x 18,5 εκ. (υ x π)

YF100462 Τεµάχιο: 24,99

6  Α λυσίδα σερβιτόρου
Για τα κλειδιά του ταµείου και τα στυλό, µήκους 60 εκ. 
µε απλό γάντζο και κρίκο για κλειδιά.
¢	Χρώµα: ασηµί

YF100212 Τεµάχιο: 3,49

10  Παπιγιόν Alva
Παπιγιόν µε ρυθµιζόµενη ελαστική ταινία για άνεση 
στο λαιµό. 100% πολυεστέρας. Πλύση στους 30°C.
¢	Χρώµα: µαύρο

YF101661 Τεµάχιο: 9,99

5  Πορτοφόλι Fred
Μαύρο πορτοφόλι από πραγµατικό δέρµα µε 6 
θήκες για διαφορετικούς λογαριασµούς, 1 θήκη για 
κέρµατα, τσέπη µε φερµουάρ και 1 εξωτερική θήκη. 
Πρακτικό: Το κλείσιµο είναι ρυθµιζόµενο σε µέγεθος - 
ανάλογα µε το πόσο γεµάτο είναι το πορτοφόλι. 
∆έρµα.
¢	Χρώµα: µαύρο
¢	Μέγεθος: 10,5 x 17,5 εκ. (υ x π)

YF120078 Τεµάχιο: 39,99

9  Παπιγιόν Marco
Παπιγιόν µε ρυθµιζόµενο πλάτος.
100% πολυεστέρας.
¢	Χρώµα: µπορντώ, µαύρο

YF115955 Τεµάχιο: 6,99

11  Πιάστρες µανικιών
Ρυθµιζόµενες, ελαστικές πιάστρες µανικιών για περιφέρεια 
καρπού έως 39 εκ., διατίθεται σε άνετο πλάτος 2,5 εκ. µε 
πρακτικό κλείσιµο κλιπ για ρύθµιση πλάτους.
¢	Χρώµα: µαύρο

YF117222 Ζευγάρι: 16,99

7  Τιράντες 
Τιράντες σε µοντέρνο σχήµα Y µε 3 µεταλλικές 
πόρπες. Πλάτος τιράντας: 2,5 εκ.
Σύνθεση πολυεστέρα-spandex.
¢	Χρώµα: καφέ, µαύρο
καφέ YF118728 Τεµάχιο: 19,99
µαύρο YF115659 Τεµάχιο: 19,99

8  Τιράντες µε δερµάτινη λεπτοµέρεια 
Τιράντες σε µοντέρνο σχήµα Y µε λεπτοµέρειες από 
πραγµατικό δέρµα. Ρυθµιζόµενο σε µήκος χάρη 
στη µεταλλική θηλιά. Πλάτος τιράντας: 2,5 εκ. 
Σύνθεση πολυεστέρα-spandex.
¢	Χρώµα: µπορντώ, µπλε ναυτικού
¢	Μήκος:  110 εκ. (κατάλληλο για ύψος σώµατος µέχρι 175 εκ.),  

 120 εκ. (κατάλληλο για ύψος σώµατος µέχρι 175 εκ.)

YF124898 Τεµάχιο: 29,99

13  Τσαντάκι µέσης
Μοντέρνο τσαντάκι µέσης µε 3 τσέπες, 1 ενσωµατωµένη 
τσέπη µε φερµουάρ, ρυθµιζόµενη περιφέρεια µέσης και 
κλείσιµο µε κλιπ. Η πίσω πλευρά είναι τελείως ίσια. 
Έγχρωµο: 65% πολυεστέρας, 35% βαµβάκι. Πλύση 
στους 60°C. Denim: 100% βαµβάκι. Πλύση στους 40°C. 
Χρώµα: µπορντώ, µαύρο, denim
¢	Μέγεθος: 40 x 25 εκ. (µxπ)

Έγχρωµο: 40 x 25 εκ. (µxπ)    YF101057             Τεµάχιο: 10,99 
Denim: 40 x 25 εκ. (µxπ)           YF117223              Τεµάχιο: 16,99

12  Θ ήκη πορτοφολιού Rio
Θήκη πορτοφολιού  µε θήκη για πορτοφόλι, 
σηµειωµατάριο και στυλό. 
Έγχρωµο: 65% πολυεστέρας, 35% βαµβάκι. Πλύση 
στους 30°C. Τζιν: 100% βαµβάκι. Πλύση στους 60°C.
¢	Χρώµα: γκρι-µπεζ, µαύρο, denim
¢	Μέγεθος: 15,5 x 24,5 εκ. (µ x π)

Έγχρωµο: 15,5 x 24,5 εκ. (µxπ) YF100210  Τεµάχιο: 8,99 
Denim: 15,5 x 24,5 εκ. (µxπ)         YF118750     Τεµάχιο: 14,99

τζινέγχρωµο

έγχρωµο denim

µαύροµπλε ναυτικού

µαύρο

denimµπορντώµπορντώ

καφέ

µαύρο τζινγκρι-µπεζ

Πιάστρες µανικιών
Ζεύγος µόνο

1699

Λεπτοµέρεια από
Πρα γµατικό δέρµα

NEΑ
ΚΟΛΕΞΙΟΝ
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ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΝΕΟ - Aγoράστε περισσότερα. Εξοικονοµήστε 
περισσότερα.

από 10 τεµάχια * από 20 τεµάχια *
Έγχρωµο: 6,99 5,99

*αν είναι το ίδιο χρώµα

από 10 τεµάχια * από 20 τεµάχια *
7,49 6,49

*αν είναι το ίδιο χρώµα

18  Γραβάτα Βo 
Απλή γραβάτα, σε χρώµατα ασορτί µε τη συλλογή 
µας. Πλάτος 9 εκ. 65% πολυεστέρας, 35% βαµβάκι. 
Πλύση στους 60°C.
¢	Χρώµα: µάνγκο, κόκκινο, µπορντώ, βατόµουρο, 
πράσινο µήλου, πράσινο moss, γκρι µπεζ, καφέ, 
γραφίτη, µαύρο

YF101138 Τεµάχιο: 8,49

έγχρωµο τζιν

16  Γραβάτα Βo λεπτή
Απλή γραβάτα. Πλάτος 5 εκ.
Έγχρωµο: 65% πολυεστέρας, 35% βαµβάκι. Πλύση 
στους 60°C.
Denim: 100% βαµβάκι. Πλύση στους 40°C.
¢	Χρώµα: µπορντώ, γκρι, µαύρο, denim

Έγχρωµο YF117211 Τεµάχιο: 7,99
Denim YF115961 Τεµάχιο: 14,99

                  

14  Γραβάτα σέρβις Terry 
Απλή: 65% πολυεστέρας, 35%βαµβάκι. Πλύση στους 60°C.   
Μ   αύρο/άσπρο ριγέ: 100% βαµβάκι. Πλύση στους 60°C.
¢Χρώµα: µάνγκο, κόκκινο, µπορντώ, βατόµουρο, πράσινο 
µήλου, πράσινο moss, λαδί     NEW  , σκούρο µπλε  NEW  , 
µπλέ ναυτικού, άµµου, γκρι µπεζ, καφέ, ανοιχτό γκρι   
NEW NEW, γκρι, γραφίτη, µαύρο, µαύρο/λευκό

Απλή YF100578 Τεµάχιο: 5,99
Λευκό/µαύρο ριγέ YF117215 Τεµάχιο: 5,99

από 10 τεµάχια * από 20 τεµάχια *

4,99 3,99
εξοικονοµήστε 16%! 33%!

*αν είναι το ίδιο χρώµα

19  Γραβάτα Color
Απλή γραβάτα
100% πολυεστέρας. Πλύση στους 30°C.
¢	Χρώµα: µπορντώ, γκρι µπεζ, µαύρο

YF117214 Τεµάχιο: 13,49

17  Γραβάτα Color λεπτή
Λεπτή γραβάτα σε διάφορα χρώµατα. 
100% πολυεστέρας. Πλύση στους 30°C. 
¢	Χρώµα: µπορντώ, γκρι µπεζ, µαύρο

YF100495 Τεµάχιο: 13,49

15  Γραβάτα σέρβις Terry Satin
Γραβάτα σέρβις από σατέν υψηλής ποιότητας. 
100% πολυεστέρας. Πλύση στους 30°C.
¢	Χρώµα: µαύρο

YF101761 Τεµάχιο: 7,99

µαύρο

µπορντώ µπορντώ

µπορντώ

γκρι γκρι-µπεζ 

γκρι-µπεζ 

µαύρο µαύρο

µαύρο

denim

γκρι-µπεζ καφέ γραφίτη µαύρο

µάνγκο µπορντώ βατόµουρο
πράσινο 

µήλου
πράσινο 

moss

πράσινο 
µήλου

µάνγκο πράσινο 
moss

γκρι-µπεζ καφέ

βατόµουρο

µπλε 
ναυτικού

µαύρο

λαδίκόκκινο

γκρι 
ανοιχτό

γκρι άµµου

µαύρο/
λευκό

σκούρο 
µπλε

µπορντώ

γραφίτη

Γραβάτα
Color
Τεµάχιο µόνο

1349

ΕΚΠΤΩΣΗ

ΝΕΟ - Aγoράστε περισσότερα. Εξοικονοµήστε 
περισσότερα.

ΝΕΟ - Aγoράστε περισσότερα. Εξοικονοµήστε 
περισσότερα.

εξοικονοµήστε 12%! 25%! εξοικονοµήστε 11%! 23%!

+30 210 41 21 111 www.horeca.gr

c

a a

bc c

a



84

4

Πείθει µε την πρώτη µατιά

ΡΕΣΕΨΙΟΝ
Τ α  δ ι α χ ρ ο ν ι κ ά  κ λ α σ ι κ ά  

ρ ο ύ χ α  J O B E L I N E  δ η µ ι ο υ ρ -

γ ο ύ ν  σ χ έ σ ε ι ς  ε µ π ι σ τ ο σ ύ ν η ς  

κ α ι  χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ο ν τ α ι  α π ό  

τ η ν   α ξ ι ο π ι σ τ ί α  τ ο υ ς .  Έ τ σ ι ,  

ο ι  π ε λ ά τ ε ς  σ α ς  θ α  ν ι ώ σ ο υ ν  

σ α ν  σ τ ο  σ π ί τ ι  τ ο υ ς !
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2  Σακάκι blazer Kairi
Μεσάτο γυναικείο σακάκι blazer µε γιακά και ενσωµατωµένες 
ραµµένες τσέπες, µανίκια µε 2 ραφές και σχισµή στο πίσω 
κεντρικό µέρος, µε ίσια γραµµή, από υλικό εύκολης 
περιποίησης. Λεπτοµέρειες στις µπροστινές και πίσω ραφές, 
διακοσµητικά κουµπιά στο ρεβέρ. 38%  πολυεστέρας, 30% 
µαλλί, 30% βισκόζη, 2% spandex. Απαλό πλύσιµο στους 30°C. 
Μήκος πλάτης: 62 εκ. στο µέγεθος 36.
¢	Χρώµα: σκούρο µπλε, µαύρο
¢	Μέγεθος: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
Μακρυµάνικα γυναικεία     YF101622      Τεµάχιο: 109,00

1  Σακάκι blazer Carina
Κοντό µοντέρνο σακάκι blazer µε γιακά και ενσωµατωµένες 
ραµµένες τσέπες, µια εσωτερική τσέπη στα αριστερά, µανίκια 
µε 2 ραφές και σχισµή στο πίσω κεντρικό µέρος, µε ίσια 
γραµµή. Λεπτοµέρειες στις µπροστινές και πίσω ραφές, 
διακοσµητικά κουµπιά στο ρεβέρ. 38%  πολυεστέρας, 30% 
µαλλί, 30% βισκόζη, 2% spandex. Απαλό πλύσιµο στους 30°C. 
Μήκος πλάτης: 60 εκ. στο µέγεθος 36.
¢	Χρώµα: σκούρο µπλε, µαύρο
¢	Μέγεθος: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

Μακρυµάνικα γυναικεία YF125013 Τεµάχιο: 99,99

3  Σακάκι blazer Mona
Κοντό µοντέρνο σακάκι µε ίσιες γραµµές, ανασηκωµένο 
γιακά,  δύο τσέπες, µανίκι µε 2 ραφές και σχηµατισµένες  
γραµµές µπροστά και πίσω. Με ίσια γραµµή.
38% πολυεσ τέρας, 30% µαλλί, 30% βισκόζη, 2% spandex. 
Απαλό πλύσιµο στους 30°C. 
Μήκος πλάτης: 54 εκ. στο µέγεθος 36.
¢	Χρώµα: σκούρο µπλε, µαύρο
¢	Μέγεθος: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

Μακρυµάνικα γυναικεία     YF125014        Τεµάχιο: 119,00

4   Eφαρµοστό φόρεµα Leona
Φόρεµα µε κοντά µανίκια και σχηµατισµένες ραφές µπροστά 
και πίσω. Με σχισµή, ραφή και φερµουάρ πίσω στο κέντρο. 
Με ίσια γραµµή. Πάνω µέρος: φόδρα από 100% βαµβάκι. 
Φούστα: φόδρα από εφαρµοστό και ελαφρώς ελαστικό 
πολυεστέρα.
38%  πολυεστέρας, 30% µαλλί, 30% βισκόζη, 2% spandex. 
Απαλό πλύσιµο στους 30°C .
Μήκος φόρεµα: 94 εκ. στο µέγεθος 36.
¢	Χρώµα: σκούρο µπλε, µαύρο
¢	Μέγεθος: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

YF125017 Τεµάχιο: 79,99

ΓΙΑ ΜΙΑ ΤΕΛΙΕΑ ΠΡΩΤΗ ΕΝΤΥΠΩΣΗ

Το προσωπικό της ρεσεψιόν είναι η πρώτη  εντύπωση του ξενοδοχείου σας. Ως εκ 

τούτου, η τέλεια παρουσίαση είναι και η πιο σηµαντική.

Αυτό είναι εγγυηµένο µε τα ρούχα υποδοχής της JOBELINE, για παράδειγµα, µε το 

ελαφρώς µακρύ φόρεµα Leona µε την όµορφη εφαρµογή του. Όλα τα ρούχα είναι εύκολο 

να καθαριστούν, ατσαλάκωτα και σιδερώνονται εύκολα. Μπορείτε ακόµη  να 

καθαρίσετε τα σακάκια και τα blazer σας µόνοι σας στο πλυντήριο ρούχων.

NEΑ
ΚΟΛΕΞΙΟΝ

+30 210 41 21 111 www.horeca.gr
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μαύρομπλε σκούρο
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ΡΕΣΕΨΙΟΝ

ΑΤΣΑΛΑΚΩΤΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

1  Γ  ιλέκο Sidney
Γυναικείο γιλέκο µε ταφτά πίσω από υλικό εύκολης 
περιποίησης µε ραµµένες τσέπες, µε ρυθµιζόµενο ιµάντα 
πίσω  και λεπτοµέρειες στις ραφές στο µπροστινό και πίσω 
µέρος. Ίσια γραµµή.
38% πολυεστέρας, 30% µαλλί, 30% βισκόζη, 2% spandex. 
Πλύση στους 30°C-απαλό πλύσιµο.Back length: 57 εκ. στο 
µέγεθος 36.
¢	Χρώµα: σκούρο µπλε, µαύρο
¢	Μέγεθος: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

Αµάνικα γυναικεία YF124851 Τεµάχιο: 59,99

2  Κασκόλ Kelly
Τα κασκόλ µας είναι διαθέσιµα σε πολλά διαφορετικά 
χρώµατα, που είναι ασορτί µε τις γραβάτες µας. Καθώς 
βάζουν την τελική πινελιά σε κάθε εµφάνιση, δεν 
υπάρχουν όρια στη δηµιουργικότητά σας.
100% πολυεστέρας. Πλύση στους 30°C.
¢	Χρώµα:  µπορντώ, βατόµουρο, γαλάζιο, µπλε, µαύρο
¢	Μέγεθος: 50 x 50 εκ. (µ x π)

YF117217 Τεµάχιο: 19,99

µπορντώ   βατόµουρο   γαλάζιο    µπλε        µαύρο

¢	Εύκολo σιδέρωµα

¢	 Με spandex για περισσότερη 
άνεση και ευελιξία

¢	Υλικό που δεν τσαλακώνεται

Γιλέκο
Sidney
Τεµάχιο µόνο

5999

¢	Απαλό πλύσιµο στους 30°C  

¢	Υλικό που δεν  τσαλακώνεται

¢	Με spandex για περισσότερη 
άνεση και ευελιξία

1

f

a



87

5
6

4

5  Παντελόνι Nayla
Μοντέρνο γυναικείο παντελόνι µε στενή φόρµα στο 
μπατζάκι, λοξές τσέπες µπροστά και θηλιές για ζώνη. Τσέπες 
µε καπάκι  στους γλουτούς. Ελαστική ζώνη στη µέση που 
εµποδίζει τις µπλούζες να βγαίνουν έξω.
 38% πολυεστέρας, 30% µαλλί, 30% βισκόζη, 2% spandex. 
Απαλό πλύσιµο στους 30°C. Μέσο µήκος: 79 εκ. στο µέγεθος 36.
¢	Χρώµα: σκούρο µπλε, µαύρο
¢	Μέγεθος: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

YF115354 Τεµάχιο: 64,99

6  Παντελόνι Malin
Μοντέρνο γυναικείο παντελόνι µε φαρδιά φόρµα στο 
μπατζάκι, τσακίσεις και τσέπες στο µπροστινό µέρος, 
καθώς και µια διακοσµητική τσέπη και θηλιές για ζώνη. 
Ραµµένες τσέπες στους γλουτούς. Ελαστική ζώνη στη 
µέση που εµποδίζει τις µπλούζες να βγαίνουν έξω.
38% πολυεστέρας, 30% µαλλί, 30% βισκόζη, 2% spandex. 
Απαλό πλύσιµο στους 30°C. Μέσο µήκος: 81 εκ. στο µέγεθος 36.
¢	Χρώµα: σκούρο µπλε, µαύρο
¢	Μέγεθος: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

YF101624 Τεµάχιο: 64,99

4   Φούστα Semra
Μοντέρνα γυναικεία φούστα  µε άνετη ζώνη στη µέση, 
σχηµατισµένες ραφές και φερµουάρ στο πίσω µέρος. 
Εσωτερική φόδρα µε spandex και σχισµή στο κέντρο του 
πίσου µέρους για βέλτιστη ελευθερία κινήσεων. Ίσια 
γραµµή. 38% πολυεστέρας, 30% µαλλί, 30% βισκόζη, 2% 
spandex. Απαλό πλύσιµο στους 30°C. Μήκος πλάτης: 56 εκ. στο 
µέγεθος 36.
¢	Χρώµα: σκούρο µπλε, µαύρο
¢	Μέγεθος: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

YF124792 Τεµάχιο: 59,99

3   Φούστα Linea
Μοντέρνα γυναικεία φούστα µε άνετη ζώνη στη 
µέση, µε σχηµατισµένες ραφές και φερµουάρ στο 
πίσω µέρος. Εσωτερική φόδρα µε spandex και σχισµή 
στο κέντρο του πίσω µέρους για βέλτιστη ελευθερία 
κινήσεων. Σε ίσια γραµµή.
38% πολυεστέρας, 30% µαλλί, 30% βισκόζη, 2% spandex. 
Απαλό πλύσιµο στους 30°C. 
Μήκος πλάτης: 48 εκ. στο µέγεθος 36.
¢	Χρώµα: σκούρο µπλε, µαύρο
¢	Μέγεθος: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

YF124790 Τεµάχιο: 59,99

Σηµείωση: Η Sidney, η Semra, η Linea διατίθονται 
τώρα µε βελτιωµένη εφαρµογή και µοντέρνο κόψιµο.

ΤΑΙΡΙΑΣΤΑ & ΜΟΔΑΤΑ

¢	Ελαστική ταινία 
στη µέση

+30 210 41 21 111 www.horeca.gr

3

Linea
Τεµάχιο µόνο

5999

Φούστα

Παντελόνι
Malin
Τεµάχιο µόνο

6499

Παντελόνι
Nayla
Τεµάχιο µόνο

6499

f

fff
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ΡΕΣΕΨΙΟΝ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΚΛΑΣΙΚΟ

Σακάκι
Piero
Τεµάχιο µόνο

11900

 Πουκάµισο Marc σελ. 61 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΔΙΑΛΕΞΕΤΕ ΤΟ 
PIERO

Γρήγορο στέγνωµα, εύκολο στο σιδέρωµα, πλένεται στο πλυντήριο: 

εξοικονοµείτε χρήµατα από την υπηρεσία πλυντηρίου!
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2  Γιλέκο Sidney
Ανδρικό γιλέκο µε πλάτη από ταφτά φτιαγµένο από 
υλικό εύκολης περιποίησης, τσέπη στο στήθος, 
τσέπες µε ρέλι και ρυθµιζόµενο ιµάντα πίσω και ίσια 
γραµµή.
38% πολυεστέρας, 30% µαλλί, 30% βισκόζη, 2% 
spandex. Πλύση στους 30°C.
µήκος πλάτης: 61 εκ. στο µέγεθος 50.
¢	χρώµα: σκούρο µπλε, µαύρο
¢	µέγεθος: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

Αµάνικα ανδρικά YF101934 Τεµάχιο: 59,99

3  Παντελόνι Finley
Παντελόνι ανδρικό κατασκευασµένο από υλικό 
εύκολης περιποίησης, ασορτί µε το ανδρικό σακάκι 
Piero, µε κλασικό πλάτος στο μπατζάκι, επένδυση  
µπροστά και τσάκιση. µε ενσωµατωµένες τσέπες στους 
γλουτούς, θηλιές ζώνης και κλείσιµο µε κουµπιά στη 
µέση. Στρίφωµα παντελονιού προσαρµοσµένο 
εσωτερικά. Η ζώνη στη µέση εµποδίζει τα πουκάµισα 
να  βγαίνουν έξω. 38% πολυεστέρας, 30% µαλλί, 30% 
βισκόζη, 2% spandex. Πλύση στους 30°C. Μέσο µήκος: 
83,5 εκ. στο µέγεθος 50.
¢	Χρώµα: σκούρο µπλε, µαύρο
¢	Μέγεθος: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

YF101658 Τεµάχιο: 69,99

1  Σακάκι Piero
Σακάκι µε 2 κουµπιά, τσέπες µε καπάκι και γιακά. 
µανίκια µε 2 ραφές και διακοσµητικά κουµπιά στο 
ρεβέρ, πλήρως επενδεδυµένα. Με ενσωµατω-
µένες τσέπες εσωτερικά και κοµψό ρέλι στο 
τελείωµα.
38% πολυεστέρας, 30% µαλλί, 30% βισκόζη, 2% 
spandex. Απαλό πλύσιµο στους 30°C.
µήκος πλάτης: 76 εκ. στο µέγεθος 50.
¢	Χρώµα: σκούρο µπλε, µαύρο
¢	Μέγεθος: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

Μακρυµάνικα ανδρικά      YF101630       Τεµάχιο: 119,00

Παντελόνι
Finley
Τεµάχιο µόνο

6999

¢	 Mε spandex για περισσότερη 
άνεση και ευελιξία

¢	Υλικό που δεν τσαλακώνεται

¢	Ίσια γραµµή

¢	Eσωτερική τσέπη

+30 210 41 21 111 www.horeca.gr

Γιλέκο
Sidney
Τεµάχιο µόνο

5999

1

3

¢	Ατσαλάκωτο

¢ Mε spandex για περισσότερη 
άνεση και ευελιξία

¢	Eλαστική ζώνη στη µέση

2

fff
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Καινούργια στυλ και προϊόντα

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Το JOBELINE συνδυάζει τη µόδα 

και την υγιεινή. Οι ποδιές µας 

είναι απόλυτα µοντέρνες και 

πολύ εύκολες στο καθάρισμα.
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2

2

2  Π οδιά Alfie
Ποδιά ριγέ για άντρες και γυναίκες σε 2 χρώµατα. Το 
γυναικείο µοντέλο είναι ελαφρώς µεσάτο και έχει 
µανίκια 3/4. Με ίσιο κόψιµο το ανδρικό µοντέλο έχει 
µακριά µανίκια και κλασικό γαλλικό ρεβέρ. Και τα 2 
µοντέλα έχουν θηλιά, τσέπη στο στήθος, 2 τσέπες στην 
κοιλιά και κλείσιµο µε τρουκς.  Το ριγέ σχέδιο είναι 
υφασµένο και πολύ ανθεκτικό. 65% πολυεστέρας, 35% 
βαµβάκι. Πλύση στους 60°C.
Μήκος πλάτης γυναικείων: 74 εκ. στο µέγεθος 36.
Μήκος πλάτης ανδρικών: 79 εκ. στο µέγεθος 50.
¢	Χρώµα : µπορντώ/λευκό, ναυτικού/λευκό
¢	Μέγεθος γυναικείων: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 
¢	Μέγεθος ανδρικών: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

Μανίκια 3/4 γυναικεία YF120181 Τεµάχιο: 29,99
Μακρυµάνικα ανδρικά YF120182 Τεµάχιο: 29,99

1   Ποδιά Mina
Ποδιά ριγέ σε 2 χρώµατα. Τσέπη 2 θέσεων που 
περιλαµβάνει 2 θήκες για στυλό. Ρυθµιζόµενη μέσω 
πλαϊνών ιµάντων. 65% πολυεστέρας, 35% βαµβάκι. 
Πλύση στους 60°C. Μήκος πλάτης: 89εκ.
¢	Χρώµα: µπορντώ/λευκό, µπλε ναυτικού/λευκό
¢	Μέγεθος: one size

Αµάνικο YF120185 Τεµάχιο: 14,99

Ανδρικά

Γυναικεία

Ποδιά
Alfie
Τεµάχιο µόνο

2999

¢	Άνετο ελαφρύ 
ύφασµα

¢	Μεγάλες πρακτικές 
τσέπες

+30 210 41 21 111 www.horeca.gr

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ 
ΣΕ ΠΛ ΑΤΟΣ

21

c

c
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1
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Γιλέκο
Lenn
Τεµάχιο µόνο

2999

3  Γιλέκο Lenn
Μαύρο γιλέκο για γυναίκες και άνδρες µε ένθετα 
κορδόνια στους ώµους. Με διπλό φερµουάρ, θηλιά και 
2 τσέπες στην κοιλιά που κλείνουν µε τρουκς. Το µοντέλο 
των γυναικών είναι ελαφρώς µεσάτο. Το ανδρικό έχει ίσιο 
κόψιµο και τσέπη στο στήθος µε κλείσιµο velcro. 
Ανθεκτικό και εύκολο στη περιποίησή του.
65% πολυεστέρας, 35% βαµβάκι. Πλύση στους 40°C. 
Κορδόνι: 100% βαµβάκι. Πλύση στους 40°C.
Μήκος πλάτης γυναικείων: 63  εκ. στο µέγεθος S. Μήκος 
πλάτης ανδρικών: 70  εκ. στο µέγεθος M.
¢	Χρώµα: µαύρο
¢	Μέγεθος γυναικείων: XS, S, M, L, XL, 2XL
¢	Μέγεθος ανδρικών: S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Αµάνικα γυναικεία YF120151 Τεµάχιο: 29,99
Αµάνικα ανδρικά YF120153 Τεµάχιο: 29,99

Άνετη ζακέτα µε φερµουάρ για άνδρες και γυναίκες. ∆υο 
τσέπες στην κοιλιά µε φερµουάρ, τσέπη 2 θέσεων µε θήκη για 
στυλό στο µανίκι και θηλιά στο πλάι δίπλα στην τσέπη. Το 
γυναικείο µοντέλο είναι ελαφρώς µεσάτο, το ανδρικό µοντέλο 
έχει ίσιο κόψιµο. Κάντε τη ζακέτα σας να ξεχωρίζει - παρακα-
λούµε να χρησιµοποιήσετε την υπηρεσία κεντήµατος µας. 
47% βαµβάκι, 47% πολυεστέρας, 6% spandex. Πλύση στους 
40°C. Μήκος πλάτης γυναικείων: 59 εκ. στο µέγεθος S.
Μήκος πλάτης ανδρικών: 68 εκ. στο µέγεθος M.
¢	Χρώµα: µαύρο
¢	Μέγεθος γυναικείων: XS, S, M, L, XL, 2XL
¢	Μέγεθος ανδρικών: S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Τεµάχιο: 29,99Μακρυµάνικη γυναικεία YF120194 
Μακρυµάνικη ανδρική       YF120187 Τεµάχιο: 29,99

1  Γραβάτα Terry
Γραβάτα µε έτοιµη θηλιά.
65% πολυεστέρας, 35% βαµβάκι. Πλύση στους 60°C.
¢	Χρώµα λευκό, µπορντώ, µπλε ναυτικού, µαύρο

YF100578 Τεµάχιο: 5,99

 Τζιν Dover σελ. 81 

 Πουκάµισο Harper σελ. 55

Όλα τα χρώµατα σελ. 83

2  Ζακέτα Saloa

ΝΕΟ - Αγοράστε περισσότερα. 
Εξοικονοµήστε περισσότερα.

από 10 τεµάχια * από 20 τεµάχια *

4,99 3,99

*αν είναι το ίδιο χρώµα

ΕΚΠΤΩΣΗ

Εξοικονοµήστε 16%! Εξοικονοµήστε 33%!

c

b

b
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¢	Μεγάλη τσέπη  µε επιπλέον θήκες
¢	Αναπνέει

¢	Υψηλή ελευθερία κινήσεων 
λόγω του spandex

¢	Πολλές πρακτικές τσέπες

¢	Εύκολης φροντίδας

¢	Κατάλληλο για 
κεντήµατα

¢	Τσέπη 2 θέσεων για 
στυλό στο πάνω µέρος 
του χεριού

¢	Φερµουάρ 2 
  κατευθύνσεων 

¢	Μεγάλες τσέπες

Παντελόνι
Griffin
Τεµάχιο µόνο

4499

Ζακέτα Saloa

Τεµάχιο µόνο

2999

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 
ΚΟΡΔΟΝΙ

4  Παντελόνι Griffin
Μαύρο παντελόνι για άνδρες και γυναίκες µε δύο τσέπες στο πλάι 
και µεγάλη τσέπη στην οποία υπάρχει άλλη µία τσέπη και θήκη 
για στυλό. Στο πίσω µέρος: ∆ύο τσέπες στους γοφούς µε κλείσιµο 
velcro και άλλη µία διπλή τσέπη στο δεξί μπατζάκι. Ίσιο κόψιµο 
στο μπατζάκι, θηλιές ζώνης, ελαστική µέση. Εύκολη περιποίηση 
του υλικού. 76% βαµβάκι, 24% πολυεστέρας. Πλύση στους 
60°C. Μέσο µήκος γυναικείων: 80 εκ. στο µέγεθος 36. Μέσο 
µήκος ανδρικών: 80 εκ. στο µέγεθος 50.
¢	Χρώµα: µαύρο
¢	Μέγεθος γυναικείων: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 
¢	Μέγεθος ανδρικών: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

Γυναικεία YF120202 Τεµάχιο: 44,99
Ανδρικά YF120198 Τεµάχιο: 44,99

 Περισσότερες 
πληροφορίες σελ. 112 

NEΑ
ΚΟΛΕΞΙΟΝ

+30 210 41 21 111 www.horeca.gr

2

Γυναικεία

Ανδρικά

3

Γυναικεία

Ανδρικά

c
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ

Μπουφάν µε επένδυση
Jove
τεµάχιο µόνο

4999

Ζακέτα fleece
Kem
τεµάχιο µόνο

3299

1  Ζακέτα f leece Kem
Ζακέτα που από microfleece για άντρες και γυναίκες 
µε ανασηκωµένο γιακά, 2 τσέπες µε φερµουάρ στο 
πλάι και 2 εσωτερικές. Εύκολης περιποίησης & 
γρήγορου στεγνώµατος.
100% πολυεστέρας. 210 g/m². Πλύση στους 30°C. 
Μήκος πλάτης γυναικείων: 65 εκ. στο µέγεθος S. 
Μήκος πλάτης ανδρικών: 71 εκ. στο µέγεθος M.
¢	Χρώµα: µαύρο
¢	Μέγεθος γυναικείων: XS, S, M, L, XL
¢	Μέγεθος ανδρικών: S, M, L, XL, 2XL

τεµάχιο: 32,99Μακρυµάνικη γυναικεία YF101474 
Μακρυµάνικη ανδρική       YF101475 τεµάχιο: 32,99

2  Μπουφάν µε επένδυση Jove
Αντιανεµικό και αδιάβροχο για άνδρες και γυναίκες µε 
διπλό φερµουάρ µπροστά, 2 τσέπες µε φερµουάρ στο 
πλάι και εσωτερική τσέπη µε κλείσιµο velcro. Εύκολης 
περιποίησης.
Εξωτερικό ύφασµα: 100% πολυαµίδιο. Πλύση στους 30°C. 
Επένδυση: 100% πολυεστέρας. Πλύση στους 30°C.
Μήκος πλάτης γυναικείων: 65 εκ. στο µέγεθος S.
Μήκος πλάτης ανδρικών: 66 εκ. στο µέγεθος M.
¢	Χρώµα: µαύρο
¢	Μέγεθος γυναικείων: XS, S, M, L, XL
¢	Μέγεθος ανδρικών: S, M, L, XL, 2XL

Αµάνικα γυναικεία YF101476 τεµάχιο: 49,99
Αµάνικα ανδρικά YF101477 τεµάχιο: 49,99

Ανδρική

¢	Ελαφρύ & αναπνέει

¢	Ευχάριστα ζεστό

¢	Φερµουάρ που προστατεύει το 
πηγούνι με ανασηκωµένο γιακά

¢	Ανδρική ζακέτα µε τσέπη στο 
στήθος και πρακτικό φερµουάρ

1

Γυναικεία

a

a
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ΜΠΟΥΦΑΝ

4  Μπουφάν  με πούπουλα Everest
Πολύ ελαφρύ µπουφάν για γυναίκες και άνδρες µε 
καπιτονέ, 2 τσέπες στο πλάι που κλείνουν µε φερµουάρ 
και 2 εσωτερικές τσέπες. Μεγάλα ελαστικά ρεβέρ, 
κουκούλα µε µαλακό τελείωμα, εύκολης περιποίησης, 
αντιανεµικό και αδιάβροχο.
Εξωτερικό ύφασµα: 100% πολυαµίδιο. Πλύση στους 30°C. 
Γέµισµα: 90% πούπουλα, 10% φτερά. Πλύση στους 30°C. 
Μήκος πλάτης γυναικείων: 65 εκ. στο µέγεθος S. 
Μήκος πλάτης ανδρικών: 69 εκ. στο µέγεθος M.
¢	Χρώµα: µαύρο
¢	Μέγεθος γυναικείων: XS, S, M, L, XL
¢	Μέγεθος ανδρικών: S, M, L, XL, 2XL

Μακρυµάνικα γυναικεία YF101472 τεµάχιο: 76,99
Μακρυµάνικα ανδρικά YF101473 τεµάχιο: 76,99

3  Μπουφάν Softshell Blanc
Αντιανεµικό και αδιάβροχο  µαλακό μπουφάν  για άνδρες 
και γυναίκες, αναπνέει και είναι εύκολης περιποίησης, µε 
κουκούλα. τσέπη στο στήθος και 2  τσέπες στο πλάι, κάθε µία 
µε κολληµένο φερµουάρ. Ρυθµιζόµενο πλάτος µανικιών λόγω 
του κλεισίµατος µε velcro. Το μπουφάν έχει επένδυση από 
microfleece και επένδυση εσωτερικά και µπορεί να κλείσει µε 
φερµουάρ 2 κατευθύνσεων. Το γυναικείο µπουφάν είναι 
ελαφρώς µεσάτο. Ύψος νερού 8000 χιλ. 
94% πολυεστέρας, 6% spandex. Πλύση στους 30°C.
Μήκος πλάτης γυναικείων: 65 εκ. στο µέγεθος S. 
Μήκος πλάτης ανδρικών: 73 εκ. στο µέγεθος M.
¢	Χρώµα: µαύρο
¢	Μέγεθος γυναικείων: XS, S, M, L, XL
¢	Μέγεθος ανδρικών: S, M, L, XL, 2XL

Μακρυµάνικα γυναικεία YF101480 τεµάχιο: 59,99
Μακρυµάνικα ανδρικά YF101481 τεµάχιο: 59,99

¢	Εσωτερική τσέπη¢	κουκούλα µε επένδυση 
από microfleece

AνδρικάAνδρικά Aνδρικά

¢	Κουκούλα µε 
ελαστικό τελείωμα

¢Υψηλής ποιότητας 
γέµισµα

¢	Αντιανεµικό και 
αδιάβροχο

¢	Εύκολης περιποίησης

¢	2 τσέπες στα πλάγια

¢	Aντιανεµικό και αδιάβροχο 

Μπουφάν Softshell
Blanc
τεµάχιο µόνο

5999

Μπουφάν με πούπουλα
Everest
τεµάχιο µόνο

7699

¢ Επένδυση µε 
microfleece

¢	Αντιανεµικό και 
αδιάβροχο

¢	Αναπνέει

¢	Ελαφρώς ελαστικό 
για υψηλή άνεση

ΜΟΝΙΜΑ 
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ!

+30 210 41 21 111 www.horeca.gr

32 4

ΓυναικείαΓυναικεία Γυναικεία

a a



ΚΟΥΖΙΝΑ
Όταν οι θερµοκρασίες στην κουζίνα 

ανεβαίνουν: Με τα JOBELINE είστε πάντα 

άνετα. Αυτό εξασφαλίζεται µε την  ελαφριά, 

δροσερή στολή εργασίας  σε µοντέρνα 

εµφάνιση.

Παραµείνετε δροσεροί
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ΑΠΙΘΑΝΕΣ ΡΙΓΕΣ 

Οι ρίγες έχουν παραµείνει στη µόδα για χρόνια. Τώρα 

εµφανίζονται  και  στην κουζίνα.  Το σακάκι  Chef  Pascal 

επανασχεδιάζει το κλασικό ριγωτό µοτίβο: Με µοντέρνες 

λεπτοµέρειες  στα µανίκια,  στις τσέπες και στα πλαϊνά. 

Προφανώς οι ρίγες φέρουν την καλύτερη ποιότητα του 

JOBELINE. Επειδή είναι λεπτά υφασµένες, δεν ξεθωριάζουν. 

Έτσι µπορείτε να απολαύσετε το αγαπηµένο σας σχέδιο για 

µεγάλο χρονικό διάστηµα.

Σακάκι Σεφ Pascal
Υψηλής ποιότητας σακάκι σεφ για γυναίκες και άνδρες µε υφασµένες ρίγες. ∆ύο 
µεγάλες τσέπες στην κοιλιά, τσέπη στα µανίκια και θηλιά ποδιάς στο περιλαίµιο. 
Μανσέτες µε τρουκς που αναδιπλώνουν, για περισσότερη ελευθερία κινήσεων. Με 
δυνατότητα κουµπώµατος λόγω των επικαλυµµένων τρουκς. Το µοντέλο των 
γυναικών είναι ελαφρώς µεσάτο. Το µοντέλο των ανδρών έχει επίσης µια τσέπη 
στο στήθος.
Απλό: 65% πολυεστέρας, 35% βαµβάκι.200 g/m². Πλύση στους 60°C.
Ριγέ: 100% βαµβάκι. 200 g/m². Πλύση στους 60°C.
Μήκος πλάτης γυναικείων: 70 εκ. στο µέγεθος 36.
Μήκος πλάτης ανδρικών: 78 εκ. στο µέγεθος 50.
¢	Χρώµα: λευκό, µαύρο
¢	Μέγεθος γυναικείων: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
¢	Μέγεθος ανδρικών: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

Μακρυµάνικα γυναικεία YF120149 Τεµάχιο: 39,99
Μακρυµάνικα ανδρικά YF120152 Τεµάχιο: 39,99

Ανδρικά

Γυναικεία

¢	Πολλές πρακτικές 
τσέπες

¢Λ επτές υφασµένες
 ρίγες  

¢	Λειτουργική θηλιά ποδιάς

Σακάκι Σεφ
Pascal
Τεµάχιο µόνο

3999

+30 210 41 21 111 www.horeca.gr

c

white black
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1
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ΚΟΥΖΙΝΑ

¢	Απαλό στην αφή

¢	Ελαφρύ denim

¢	Αερισµός στην πλάτη

Σακάκι Σεφ
Oskar
Τεµάχιο µόνο

5999

ΣΤΥΛ DENIM

¢	Πρακτικά κουµπιά

¢	Τσέπη στο 
µανίκι

uuΑσορτί µε σφαιρικά κουµπιά σελ. 131

Σακάκι Σεφ
Scott
Τεµάχιο µόνο

4899
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2 21 1

2  Σακάκι Σεφ    Alice και Oscar
Μοντέρνο γυναικείο και ανδρικό σακάκι σεφ, από αληθινό τζην, 
µε ραφές που κάνουν αντίθεση, µε τσέπη δύο θέσεων για στυλό 
στο αριστερό μανίκι. Με τρύπες για αερισµό κάτω από το 
µπράτσο. Ένθετο διχτυωτό ύφασμα στην πλάτη µε τρουκς. Το 
ανδρικό σακάκι σεφ έχει µια τσέπη στο στήθος µε σφαιρικό 
κουµπί. 100% βαµβάκι (τζιν). 212 g/m². Πλύση στους 40°C. 
Μήκος πλάτης γυναικείων: 73 εκ. στο µέγεθος 36.
Μήκος πλάτης ανδρικών: 80 εκ. στο µέγεθος 50.
¢	Χρώµα: τζην
¢	Μέγεθος γυναικείων: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
¢	Μέγεθος ανδρικών: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

Τεµάχιο: 59,99Μακρυµάνικα γυναικεία YF115419  
Μακρυµάνικα ανδρικά       YF115422 Τεµάχιο: 59,99

Ανδρικά

¢	Αερίζεται στο πίσω µέρος λόγω 
του ένθετου διχτυωτού υφάσµατος

¢	Πρακτικές τσέπες¢	Θηλιά για ποδιά στο περιλαίµιο ¢	Τσέπη δύο θέσεων στο αριστερό 
µανίκι

1  Σακάκι Σεφ Scott
Μοντέρνο σακάκι σεφ µε µανίκια µακριά ή κοντά. Κλείσιµο µε τρουκς. Τσέπη 
δύο θέσεων για στυλό στο αριστερό µανίκι και θηλιά ποδιάς στο περιλαίµιο. 
∆ιατίθεται σε δύο υλικά: γνήσιο τζην (ανοιχτόχρωµο) ή chambray (γκρι). 
Τζην ανοιχτό: 100% βαµβάκι (denim). 255 g/m². Πλύση στους 40°C. 
Γκρι: 100% βαµβάκι (chambray). 170 g/m². Πλύση στους 40 °C.
Μήκος πλάτης γυναικείων: 68 εκ. στο µέγεθος 36.
Μήκος πλάτης ανδρικών: 76 εκ. στο µέγεθος 50.
¢	Χρώµα: τζην ανοιχτό, γκρι
¢	Μέγεθος γυναικείων: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
¢	Μέγεθος ανδρικών: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
Κοντοµάνικα γυναικεία, τζην    YF117541         Τεµάχιο: 48,99 
Κοντοµάνικα γυναικεία, γκρι    YF125020        Τεµάχιο:  48,99 
Μακρυµάνικα γυναικεία, τζην   YF119267        Τεµάχιο:  49,99 
Μακρυµάνικα γυναικεία, γκρι     YF125021       Τεµάχιο: 49,99 
Κοντοµάνικα ανδρικά, τζην       YF117542    Τεµάχιο: 48,99 
Κοντοµάνικα ανδρικά, γκρι       YF125018        Τεµάχιο: 48,99 
Μακρυµάνικα ανδρικά, τζην      YF119418        Τεµάχιο: 49,99 
Μακρυµάνικα ανδρικά, γκρι       YF125019        Τεµάχιο: 49,99

τζιν ανοιχτό γκρι

Γυναικεία
Γυναικεία

Ανδρικά

ΣΑΚΑΚΙΑ ΣΕΦ

+30 210 41 21 111 www.horeca.gr

2
1

bb

γκρι:



100 ΚΟΥΖΙΝΑ

¢	Αναπνεύει χάρη στα αδιαφανή διχτυωτά 
ένθετα

¢	Εξαιρετικά ελαφρύ ύφασµα

¢	Μακρυµάνικο σακάκι σεφ µε πρακτικά 
µανίκια αναδιπλούµενα προς τα πάνω 

¢	∆ιατίθεται με κοντά και µακριά µανίκια

ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΠΡΟΪΟΝ

u Περισσότερες πληροφορίες στο www.horeca.gru Παντελόνι Σεφ Severin σελ. 122, 126 

NEA
ΧΡΩΜΑΤΑ
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Το Carter είναι ιδανικό για τις υψηλότερες επιδόσεις! 

Αυτό το  σακάκι σεφ είναι εξαιρετικά ελαφρύ, 

αναπνέει και εξσορροπεί  τη θερµοκρασία. Η 

επικαλυμμένη  τρέσα  κουµπιών και τα µανίκια που 

αναδιπλώνονται προς τα πάνω στο µακρυµάνικο µοντέλο 

εξασφαλίζουν αυτό το ιδιαίτερο στυλ!

Σακάκι Σεφ Carter
Σακάκι σεφ για γυναίκες και άνδρες φτιαγµένο από εξαιρετικά 
ελαφρύ και ανθεκτικό ύφασµα. Με ανασηκωµένο γιακά, µε 
διχτυωτό ένθετο στα πλαϊνά που του επιτρέπει να αναπνέει, 
τσέπη δυο θέσεων στον αριστερό άνω βραχίονα και θηλιά 
ποδιάς στο λαιµό. κλείσιµο µε επικαλυµµένα τρουκς. ∆ιατίθεται 
με κοντά και µακριά µανίκια (αναδιπλούµενα). Το γυναικείο 
µοντέλο είναι ελαφρώς µεσάτο.
65% βαµβάκι, 35% πολυεστέρας. 160 g/m². πλύση στους 
60°C. Μήκος πλάτης γυναικείων: 68 εκ. στο µέγεθος 36. 
Μήκος πλάτης ανδρικών: 76 εκ. στο µέγεθος 50.
¢	Χρώµα: γκρι, µαύρο
¢	Μέγεθος γυναικείων: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 
¢	Μέγεθος ανδρικών: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

Τεµάχιο: 38,99
Τεµάχιο: 39,99
Τεµάχιο: 38,99

Κοντοµάνικα γυναικεία YF125134 
Μακρυµάνικα γυναικεία YF124887 
Κοντοµάνικα ανδρικά YF125135 
Μακρυµάνικα ανδρικά YF124895 Τεµάχιο: 39,99

Ανδρικά

Σακάκι Σεφ
Carter
Τεµάχιο µόνο

3899

¢	Αναπνέει χάρη στο διάτρητο πλέγµα στο πλάι, µανίκια 
που αναδιπλώνονται, τσέπη στον άνω βραχίονα

¢	Λειτουργική θηλιά ποδιάς στο λαιµό

ΓΙΑΤΙΝΑ ΔΙΑΛΕΞΕΤΕ  
ΤΟ CARTER

¢  Είναι ελαφρύ, αναπνέει και ισορροπεί τη θερµοκρασία: 
Έτσι θα αισθάνεστε πάντα καλά στην κουζίνα

¢ Στεγνώνει γρήγορα: Εξοικονοµείτε χρόνο στο καθάρισµα

Γυναικεία

Κλείσιμο με 
τρουκς

Εξαιρετικά 
ελαφρύ, 

ύφασμα υψηλής 
ποιότητας 

Βέλτιστος 
αερισμός λόγω 

του 
διχτυωτού 
ένθετου

+30 210 41 21 111 www.horeca.gr

c

ΕΛΑΦΡΥ
thin material

extra
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3

1

2

3

ΚΟΥΖΙΝΑ

ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ

Σακάκι σεφ
Leon
τεµάχιο µόνο

6899

¢	Με μοντέρνες ραφές που 
κάνουν αντίθεση

¢	Εύκολης περιποίησης 
και ανθεκτικό πλύσιµο

¢ Τσέπη 2 θέσεων στον άνω βραχίονα

NEΑ
ΚΟΛΕΞΙΟΝ

NEΟ
ΧΡΩΜΑ
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Μανίκια 3/4 γυναικεία YF124287 τεµάχιο: 68,99
Μακρυµάνικα γυναικεία YF101147 τεµάχιο: 69,99

YF124288 τεµάχιο: 68,99Κοντοµάνικα ανδρικά 
Μακρυµάνικα ανδρικά YF101148 τεµάχιο: 69,99

¢	σχισµές στο πλάι για 
βέλτιστο αερισµό

¢	Τσέπη δύο θέσεων 
στον άνω βραχίονα

2  Σακάκι σεφ Matteo
Σακάκι σεφ µε κοµψή ύφανση Panama και ραφή σε αση-
µί  χρώµα. υψηλή άνεση χάρη στην ελαστική, ανθεκτική 
στη θερµότητα ίνα Dow XLA. Επικαλυµµένα τρουκς και 
τσέπη για µαγειρικό θερµόµετρο. 62% πολυεστέρας, 33% 
βαµβάκι, 5% EOL. 245 g/m². Πλύση στους 95°C.
Μήκος πλάτης: 78 εκ. στο µέγεθος 50.
¢	Χρώµα: ανθρακί, µαύρο
¢	Μέγεθος: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

Μακρυµάνικα ανδρικά YF101149 τεµάχιο: 69,99

µαύροανθρακί

Γυναικεία

1  Σακάκι σεφ Jannis
Ελαφρύ σακάκι σεφ για άνδρες σε στυλ τζάκετ με 
εφαρµοστή εµφάνιση. Κλείσιµο µε τρουκς, δύο τσέπες στο 
στήθος, τσέπη δύο θέσεων για στυλό στο αριστερό 
µανίκι και επικαλυμμένα διχτυωτά ένθετα στο πλάι της 
πλάτης. Τυπικό της εµφάνισης: µε κάθε πλύση, το σακάκι 
γίνεται ολοένα και περισσότερο χαρακτηριστικό και 
τελικά γίνεται τόσο ξεχωριστό όσο ο ιδιοκτήτης του. 
100% βαµβάκι. 210 g/m². Πλύση στους 40°C.
µήκος πλάτης: 74 εκ. στο µέγεθος 50.
¢	Χρώµα: λαδί
¢	Μέγεθος: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

Μακρυµάνικα ανδρικά YF120784 τεµάχιο: 59,99

ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ ΣΑΣ
ΜΕ ΤΟ MΑΤΤΕΟ

∆εν ξεβάφει και είναι ανθεκτικό στις 

υψηλές θερµοκρασίες χάρη στις ίνες High-

Tec: κατάλληλο για βιοµηχανικό πλυντήριο!

¢	Το διχτυωτό ένθετο στα πλαϊνά 
εγγυάται βέλτιστο αερισµό

¢	Μικρές αλλαγές στο χρώµα κατά το 
πλύσιµο µπορούν να συµβούν εξα-
σφαλίζοντας µια µοναδική εµφάνιση

+30 210 41 21 111 www.horeca.gr

¢	Εύκολης περιποίησης και 
ανθεκτικό στο πλύσιµο

¢	Ανθεκτικό ύφασµα

¢	Κατάλληλο για 
βιοµηχανικά πλυντήρια

¢	Τσέπη στον άνω βραχίονα

3  Σακάκι Σεφ Luisa και Leon
Σακάκι σεφ υψηλής ποιότητας µε γκρι ρέλι στον γιακά
και τα µανίκια. Επικαλυµµένα τρουκς και τσέπη για µαγειρικό 
θερµόµετρο. Το ανδρικό µοντέλο διατίθεται με κοντά και 
µακριά µανίκια. Το γυναικείο µοντέλο διατίθεται  με µανίκι 3/4 
και µακρυµάνικο. Κατάλληλο για βιοµηχανικά πλυντήρια. 
65% πολυεστέρας, 33% βαµβάκι. 215 g/m². Πλύση στους 95°C. 
Μήκος πλάτης γυναικείων: 70 εκ. στο µέγεθος 36.
Μήκος πλάτης ανδρικών: 78 εκ. στο µέγεθος 50.
¢	Χρώµα: λευκό/γκρι NEW  , µαύρο/γκρι
¢	Μέγεθος γυναικείων: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
¢	Μέγεθος ανδρικών: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΥΦΑΝΣΗ

3

2

Ανδρικά

Ίνες Dow XLA Stretch για µέγιστη ελευθερία 
κινήσεων και άνεση.

eeb

Σακάκι σεφ
Jannis
τεµάχιο µόνο

5999

1
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KOYZINA

u Πuοδιά Botero σελ. 23, σφαιρικά κουµπιά σελ. 131

¢	Με τσέπη στο στήθος

¢	Ανθεκτικό

¢	Εύκολης περιποίησης

Σακάκι Σεφ
Aila
Τεµάχιο µόνο

1999

από 3 τεµάχια *

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΤΗΣ  ΚΟΥΖΙΝΑΣ



λευκό λευκό/µπορντώ λευκό/µπλε λευκό/µαύρο

105105

Κοντοµάνικο γυναικείο λευκό YF118757 Τεµάχιο: 19,99
Κοντοµάνικο γυναικείο µε ρέλι YF115436 Τεµάχιο: 20,99
Μακρυµάνικο γυναικείο λευκό YF118758 Τεµάχιο: 21,99
Μακρυµάνικο γυναικείο µε ρέλι YF115435 Τεµάχιο: 22,99

Κοντοµάνικο ανδρικό λευκό YF118761 Τεµάχιο: 19,99
Κοντοµάνικο ανδρικό µε ρέλι YF115433 Τεµάχιο: 20,99
Μακρυµάνικο ανδρικό λευκό YF118762 Τεµάχιο: 21,99
Μακρυµάνικο ανδρικό µε ρέλι YF115434 Τεµάχιο: 22,99

λευκό µε ρέλι λευκό µε ρέλι 

ΝΕΟ - Αγοράστε περισσότερα. Εξοικονοµήστε περισσότερα

από 3 τεµάχια *
Κοντοµάνικο λευκό 17,99
Κοντοµάνικο µε ρέλι 18,99
Μακρυµάνικο λευκό 19,99
Μακρυµάνικο µε ρέλι 20,99

*αν είναι ίδιο χρώµα και µέγεθος

ΝΕΟ - Αγοράστε περισσότερα. Εξοικονοµήστε περισσότερα

από 3 τεµάχια *
Κοντοµάνικο λευκό 17,99
Κοντοµάνικο µε ρέλι 18,99
Μακρυµάνικο λευκό 19,99
Μακρυµάνικο µε ρέλι 20,99

*αν είναι ίδιο χρώµα και µέγεθος

Γυναικεία

ΤΑ BESTSELLER ΜΑΣ ΣΕ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΣΗ

Εξοικονομήστε έως 10%! Εξοικονομήστε έως 10%!

1

λευκό λευκό/µπορντώ λευκό/µπλε λευκό/µαύρο

Σακάκι Σεφ
Samuel
Τεµάχιο µόνο

1799

από 3 τεµάχια *

Ανδρικά

ΠΟΣΟΤΙΚΗ
ΕΚΠΤΩΣΗ

22

λευκό λευκό/µπορντώ λευκό/µπλε λευκό/µαύρο

ce ce

1  Σ ακάκι Σεφ Aila
Γυναικείο σακάκι σεφ εύκολης περιποίησης µε 6 κουµπιά, τσέπη στο στήθος, 
ρέλι που κάνει αντίθεση.
Λευκό: 65% πολυεστέρας, 35% βαµβάκι. 215 g/m². Πλύση στους 95°C. 
Χρωµατιστό ρέλι: 65% πολυεστέρας, 35% βαµβάκι. 215 g/m². Πλύση στους 60°C. 
Μήκος πλάτης: 73 εκ. στο µέγεθος 36.
¢	Χρώµα: λεύκο, λευκό/µπορντώ, λευκό/µπλε, λευκό/µαύρο
¢	Μέγεθος: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

2  Σακάκι Σεφ Samuel
Εύκολης περιποίησης ανδρικό σακάκι σεφ µε 6 κουµπιά, τσέπη στο στήθος, ρέλι 
που κάνει αντίθεση και σχισµές στο πίσω µέρος.
Λευκό: 100% βαµβάκι. 215 g/m². Πλύση στους 95°C. 
Χρωµατιστό ρέλι: 100% βαµβάκι. 215 g/m². Πλύση στους 60°C. 
Μήκος πλάτης: 73 εκ. στο µέγεθος 50.
¢	Χρώµα: λεύκο, λευκό/µπορντώ, λευκό/µπλε, λευκό/µαύρο
¢	Μέγεθος: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
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1

2

ΚΟΥΖΙΝΑ

Σακάκι Σεφ
Paolo
Τεµάχιο µόνο

1799

από 3 τεµάχια *

¢ Ασορτί σφαιρικά κουµπιά 
δείτε στη σελ. 131

¢	Εύκολο σιδέρωµα & 
περιποίηση

¢	H συσκευασία περιλαµβάνει
τα κουµπιά 

ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΟ ΜΕ 
ΣΦΑΙΡΙΚΑ ΚΟΥΜΠΙΑ

NEΑ
ΧΡΩΜΑΤΑ

ΠΟΣΟΤΙΚΗ
ΕΚΠΤΩΣΗ
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2  Σακάκι Σεφ Paolo
Ανδρικό σακάκι σεφ µε κοντό και µακρύ µανίκι, σε ποιότητα εύκολης  περιποίησης, µε 5 κουµπότρυπες, 
τα κουμπιά συµπεριλαµβάνονται στη συσκευασία, σε εξαιρετική τιµή. 

65% πολυεστέρας, 35% βαµβάκι. 200g/m². Πλύση στους 60°C. µήκος πλάτης: 73 εκ. στο µέγεθος 50.
¢	Χρώµα κοντοµάνικων: λευκό, µάνγκο, βατόµουρο , λαδί  NEW  , ραφ, γκρι ανοιχτό   NEW  , µαύρο
¢	Χρώµα µακρυµάνικων:    λευκό, µάνγκο, κόκκινο, µπορντώ, βατόµουρο, ρόζ, πράσινο µήλου, πράσινο 

moss, λαδί  NEW  ,ραφ, µπλε ναυτικού, µπεζ, καφέ, γκρι ανοιχτό   NEW  , γκρι, µαύρο

¢	µέγεθος: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

YF102379 Τεµάχιο: 18,99Κοντοµάνικα ανδρικά 
Μακρυµάνικα ανδρικά YF100799 Τεµάχιο: 19,99

1  Σακάκι Σεφ Pauline
Γυναικείο σακάκι σεφ µε κοντό και µακρύ µανίκι, σε ποιότητα εύκολης περιποίησης, µε 5 κουµπότρυ-
πες, τα κουµπιά συµπεριλαµβάνονται  στη συσκευασία, σε εξαιρετική τιµή.
65% πολυεστέρας, 35% βαµβάκι. 200g/m². Πλύση στους 60°C. µήκος πλάτης: 73 εκ. στο µέγεθος 36. ¢	

Χρώµα κοντοµάνικων:  λευκό, µάνγκο, βατόµουρο, λαδί  NEW  , ραφ, γκρι ανοιχτό  NEW  , µαύρο
¢	Χρώµα µακρυµάνικων:  λευκό, µάνγκο, κόκκινο, µπορντώ, βατόµουρο, ρόζ, πράσινο µήλου, πράσινο moss, 

λαδί  NEW  ,ραφ, µπλε ναυτικού, µπεζ, καφέ, γκρι ανοιχτό   NEW  , γκρι, µαύρο

¢	µέγεθος:  34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

YF102813 Τεµάχιο: 18,99Κοντοµάνικα γυναικεία 
Μακρυµάνικα γυναικεία YF100866 Τεµάχιο: 19,99

λευκό λευκόµάνγκο µάνγκο λαδί γκρι 
ανοιχτό

βατόµουρο λαδί γκρι 
ανοιχτό

βατόμουροραφ ραφµαύρο µαύρο

Χρώµατα κοντοµάνικων Χρώµατα κοντοµάνικων

λευκό µάνγκο κόκκινο µπορντώ βατόµουρο ροζ (µόνο γυναικείο)

λαδί ραφ

πράσινο µήλου πράσινο moss

καφέ γκρι ανοιχτό γκρι µαύροµπλε ναυτικού γκρι-µπεζ

ΝΕΟ - Αγοράστε περισσότερα. Εξοικονοµήστε περισσότερα.

από 3 τεµάχια *
Κοντοµάνικο 16,99
Μακρυµάνικο 17,99

ΝΕΟ - Αγοράστε περισσότερα. Εξοικονοµήστε περισσότερα.

από 3 τεµάχια *
Κοντοµάνικο 16,99
Μακρυµάνικο 17,99

*αν είναι ίδιο χρώµα και µέγεθος

ΤΑ BESTSELLER ΜΑΣ ΣΕ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ

Εξοικονομήστε έως 10%! Εξοικονομήστε έως 10%!

cc
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σακάκι σεφ
Milan
Τεµάχιο µόνο

2399

από 3 τεµάχια *

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

1

2

2

Σακάκι σεφ
Ailin
Τεµάχιο µόνο

2299

από 3 τεµάχια *

¢	Πρακτική διπλή τσέπη στον  
άνω βραχίονα 

¢	Περιλαµβάνει σφαιρικά 
κουµπιά και τρέσα κουµπιών

1

ΕΛΑΦΡΥ
Ιδιαίτερα 

λεπτό υλικό
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ΤΑ BESTSELLER ΜΑΣ ΣΕ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ

1  Σακάκι σεφ Milan
Σακάκι σεφ γυναικείο και ανδρικό σε πολλά ελκυστικά χρώµατα. Το ελαφρύ ύφασµα από 
βαµβάκι- πολυεστέρα υπόσχεται άνεση ακόµη και σε ζεστές θερµοκρασίες. Με διπλή τσέπη 
στον άνω βραχίονα. συµπεριλαµβάνονται 5 σφαιρικά κουµπιά στο χρώµα του σακακιού. 
Εύκολο στη περιποίηση και το σιδέρωµα. Επιλέξτε ανάµεσα σε πολλά µήκη  µανικιών: Μακρύ ή 
κοντό στο ανδρικό µοντέλο, µακρύ, 3/4 ή κοντό στο γυναικείο ελαφρώς µεσάτο µοντέλο. 
65 % πολυεστέρας, 35 % βαµβάκι. 160 g/m². Πλύση στους 60°C. Μήκος πλάτης γυναικείων: 73 εκ. 
στο µέγεθος 36. Μήκος πλάτης ανδρικών: 78 εκ. στο µέγεθος 50.
¢	Χρώµα: λευκό, βατόµουρο, γκρι-µπεζ, καφέ, γκρι, µαύρο
¢	Μέγεθος γυναικείων: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
¢	Μέγεθος ανδρικών: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

YF120166 Τεµάχιο: 24,99
YF120165 Τεµάχιο: 25,99
YF120167 Τεµάχιο: 26,99
YF120171 Τεµάχιο: 24,99

Κοντοµάνικο γυναικείο 
Μανίκι 3/4 γυναικείο 
Μακρυµάνικο γυναικείο 
Κοντοµάνικο ανδρικό 
Μακρυµάνικο ανδρικό YF120172 Τεµάχιο: 26,99

ΝΕΟ - Αγοράστε περισσότερα. εξοικονοµήστε περισσότερα.

από 3 τεµάχια *
Κοντοµάνικο γυναικείο 23,99
Μανίκι 3/4 γυναικείο 24,99
Μακρυµάνικο γυναικείο 25,99
Κοντοµάνικο ανδρικό 23,99
Μακρυµάνικο ανδρικό 25,99

*αν είναι ίδιο µέγεθος και χρώµα

2  Σακάκι Σεφ Ailin & Emil
Γυναικείο και ανδρικό σακάκι σεφ σε ποιότητα εύκολης περιποίησης που µεταφέρει 
γρήγορα την υγρασία έξω. Πρακτικό κλείσιµο µε  τρουκς και µε οπές κάτω από τον 
βραχίονα για αερισµό. Διατίθεται με κοντά και µακριά µανίκια.
65 % πολυεστέρας, 35 % βαµβάκι. 200 g/m². Πλύση στους 60°C.
Μήκος πλάτης γυναικείων: 73 εκ. στο µέγεθος 36.
Μήκος πλάτης ανδρικών: 79 εκ. στο µέγεθος 50.
¢	Χρώµα:   λευκό, βατόµουρο, γκρι-µπεζ, µαύρο
¢	Μέγεθος γυναικείων: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
¢	Μέγεθος ανδρικών: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

YF124283 Τεµάχιο: 23,99
YF115418 Τεµάχιο: 24,99
YF124291 Τεµάχιο: 23,99

Κοντοµάνικο γυναικείο 
Μακρυµάνικο γυναικείο 
Κοντοµάνικο ανδρικό 
Μακρυµάνικο ανδρικό YF115420 Τεµάχιο: 24,99

ΝΕΟ - Αγοράστε περισσότερα. εξοικονοµήστε περισσότερα.

από 3 τεµάχια *

Κοντοµάνικο 22,99
Μακρυµάνικο 23,99

*αν είναι ίδιο µέγεθος και χρώµα

κοντοµάνικα κοντοµάνικαµανίκια 3/4 µακρυµάνικαµακρυµάνικα

¢	Πρακτικό κλείσιµο µε 
τρουκς

Εξοικονομήστε  4%!

Εξοικονομήστε  4%!

%

21

λευκό λευκόβατόµουρο βατόµουρογκρι-µπεζ γκρι-µπεζ

ΜΟΝΙΜΑ
ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ

ΤΙΜΕΣ!

ΠΟΣΟΤΙΚΗ
ΕΚΠΤΩΣΗ %

καφέ γκρι µαύρο µαύρο

¢	Εύκολης περιποίησης και 
σιδερώµατος

¢	Κλείσιµο µε τρουκς

c c
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1

2

KOYZINA

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ

Μακρυµάνικο ανδρικό YF100440 τεµάχιο: 44,99Μακρυµάνικο γυναικείο YF100943 τεµάχιο: 44,99

µπορντώ/µαύρολευκό/µαύρο   µπορντώ/λευκό   µαύρο/λευκό    µαύρο/βατόµουρο µαύρο/µπορντώ

Σακάκι σεφ
Vita
τεµάχιο µόνο

4499

ΕΛΑΦΡΥ

Σακάκι σεφ
Jogi
τεµάχιο µόνο

4499

Ιδιαίτερα 
λεπτό υλικό

1
2

¢	 Η συσκευασία περιλαµβάνει 
σφαιρικά κουµπιά

¢	Πολύ άνετο

¢  Η συσκευασία περιλαµβάνει 
σφαιρικά κουµπιά

¢	Ελαφρύ ύφασµα

¢	Πολύ άνετο

11   Σακάκι σεφ Vita
Ασύµµετρο εφαρµοστό γυναικείο σακάκι σεφ  βαµβακερό µε ρέλι στον γιακά που κάνει 
αντίθεση, ρεβέρ, τσέπη και µπροστινή µύτη. Περιλαµβάνονται ασορτί κουµπιά. 
100% βαµβάκι. 175 g/m². Πλύση στους 60 °C.
Μήκος πλάτης: 76 εκ. στο µέγεθος 36.
¢	Χρώµα: λευκό/µαύρο, µπορντώ/λευκό, µάυρο/λευκό, µαύρο/κερασί
¢	Μέγεθος: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

22  Σακάκι σεφ Jogi
Ανδρικό σακάκι σεφ από υψηλής ποιότητας, ανθεκτικό βαµβάκι µε χρωµατιστό ρέλι  που 
κάνει αντίθεση, τσέπη στο στήθος και ρεβέρ διπλής ύφανσης. Περιλαµβάνονται σφαιρικά 
κουµπιά. Με 5 κουµπιά. 100% βαµβάκι. 225 g/m². Πλύση στους 60°C.
Μήκος πλάτης: 73 εκ. στο µέγεθος 50.
¢	Χρώµα:  µπορντώ/µαύρο, µαύρο/µπορντώ
¢	Μέγεθος: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

cc
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3  Σακάκι σεφ Lorenzo
Μοντέρνο σακάκι σεφ για άντρες µε µακρύ µανίκι , µε φερµουάρ µπροστά  που κάνει 
αντίθεση, τσέπη στο στήθος µε φερµουάρ  και ρεβέρ χρωµατιστό που κάνει αντίθεση. 
65% πολυεστέρας, 35% βαµβάκι. 200 g/m². Πλύση στους 60°C.
Μήκος πλάτης: 77 εκ. στο µέγεθος 50.
¢	Χρώµα: λευκό/µαύρο, µπορντώ/µαύρο, γκρι-µπεζ/µαύρο  NEW  , µαύρο/λευκό, µαύρο/κόκκινο
¢	Μέγεθος: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

Μακρυµάνικο ανδρικό YF101663 τεµάχιο: 29,99

µπορντώ/
µαύρο

λευκό/
µαύρο

γκρι-µπεζ/
µαύρο 

µαύρο/
λευκό

µαύρο/
κόκκινο

4  Σακάκι σεφ Pirlo
Σακάκι σεφ για άνδρες µε κοντό µανίκι raglan, κλείσιµο µε τρουκς στο πλάι, ρέλι σε 
χρώµα που κάνει αντίθεση, 1 τσέπη στο στήθος, πιέτα στην πλάτη και σχισµές στο πλάι 
για άνεση.
65% πολυεστέρας, 35% βαµβάκι. 215 g/m². Πλύση στους 60°C.
Μήκος πλάτης: 73 εκ. στο µέγεθος 50.
¢	Χρώµα: λευκό/µαύρο, µαύρο/µάνγκο, µαύρο/κόκκινο, µαύρο/γκρι
¢	Μέγεθος: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

Κοντοµάνικο ανδρικό YF100679 τεµάχιο: 24,99

λευκό/
µαύρο

λευκό/
µάνγκο

µαύρο/
κόκκινο

µαύρο/γκρι

Σακάκι σεφ
Pirlo
τεµάχιο µόνο

2499

ΜΟΝΙΜΑ
ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ

ΤΙΜΕΣ!

ΝΕΟ
ΧΡΩΜΑ

+30 210 41 21 111 www.horeca.gr

3 4
¢	Με πρακτικό φερµουάρ σε 

χρώµα που κάνει αντίθεση ¢	Εύκολο σιδέρωµα

¢	Πρακτική τσέπη στο στήθος

c c
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ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΤΕ ∆ΡΟΣΕΡΟΙ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΠΟ 
ΤΗ JOBELINE

∆ρόσερή αίσθηση  λόγω της 
απομάκρυνσης της 

θερµότητας από το δέρµα

Ενεργή διαχείριση υγρασίας:
Λιγότερη εφίδρωση, λιγότερο 
πλύσιµο!

Κανένα αίσθηµα φαγούρας ή 
τσιµπήµατος λόγω του spandex

Στεγνώνει γρήγορα κι έτσι 
είναι και πάλι έτοιµο για χρήση

Ακόµα πιό λεπτό και πιό ελαφρύ 

Το WERIN ® TEC είναι τώρα διαθέσιµο και σε 

Light έκδοση. Το WERIN® TEC Light είναι όσο 

καλό όσο και το WERIN®TEC: Αυτό το ύφασµα 

αναπνέει, στεγνώνει γρήγορα και παραµένει 

δροσερό καθώς απομακρύνει την εγκλωβισµένη 

θερµότητα από το δέρµα. Είναι ακόμα πιο 

ελαφρύ  και άρα ιδανικό για ρούχα µαγείρων.

Τα πλεονεκτήµατά σας µε µια µατιά:

  Ενεργή διαχείριση υγρασίας
 ∆ροσερή αίσθηση

 Σταθερότητα διαστάσεων
 Γρήγορο στέγνωµα επιφάνειας
 Αναπνέει
 Βέλτιστη ελευθερία κινήσεων χάρη στο 
spandex

Είναι γνωστό: Μόνο όσοι αισθάνονται καλά στον 

εργασιακό χώρο είναι αποδοτικοί στο χώρο της 

κουζίνας. Γι' αυτό κι εµείς αναζητούµε πάντοτε 

νέες καινοτοµίες για να κάνουµε τη ζωή σας ευ-

κολότερη. Το αποτέλεσµα: Το ιδιαίτερα λειτουρ-

γικό υλικό µας WERIN® TEC. Είναι πολύ άνετο, 

έτσι ώστε να μην υπάρχει κανένα αίσθηµα φα-

γούρας ή τσιµπήµατος. Επιπλέον, η ενεργή δια-

χείριση της υγρασίας εγγυάται ότι θα παραµένε-

τε δροσεροί ακόµα κι αν το κλίµα στην κουζίνα 

είναι ζεστό. Με αυτό τον τρόπο, θα είσατε από-

λυτα συγκεντρωµένοι στην εργασία σας!

ERIN® TEC & WERIN® TEC LIGHT στις σελίδες του καταλόγου µας:Μπορείτε να βρείτε τα υλικά W

Σακάκι σέρβις May σελ. 79 

Σακάκι Σεφ Vigo σελ. 113 

Σακάκι Σεφ Advanced σελ. 115

Πουκάµισο Σεφ Joker σελ.113 

Παντελόνι Griffin σελ. 93

Παντελόνι Σεφ Severin σελ. 122, 126

Παντελόνι Σεφ Quentin σελ. 122, 126

¢	Καθαρό µπροστά λόγω των 
επικαλυµµένων τρουκς

¢	Ελαφρύ ύφασµα

¢	Αναπνέει
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2   Μπλούζα Σεφ Joker Men
Μοντέρνο ανδρικό µπλουζάκι σεφ από δροσερό 
πολυεστέρα-εφαρµοστό που αναπνέει και ελέγχει  
την υγρασία. Ρέλι σε χρώµα που κάνει αντίθεση στον 
γιακά και στα µανίκια raglan καθώς και στις πλαϊνές 
ραφές µπροστά. Με διχτυωτά ένθετα στην περιοχή 
του πήχη και πάνω ψηλά στην πλάτη. Με ενσωµατω-
µένο φερµουάρ στο ντεκολτέ και ένθετο πλέγµα σε 
χρώµα που κάνει αντίθεση. 76% βαµβάκι, 24% stretch 
πολυεστέρας 218 g/m². Πλύση στους 60°c.
Μήκος πλάτης: 77 εκ. στο µέγεθος 50.
¢	Χρώµα: λευκό/γκρι, λευκό/κόκκινο/πράσινο, 
γραφίτη/λευκό, µαύρο/γκρι, µαύρο/κόκκινο
¢	Μέγεθος: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
Kοντοµάνικα ανδρικά YF101861 Τεµάχιο: 34,99

3   Μπλούζα Σεφ Joker Women
Μοντέρνο γυναικείο µπλουζάκι σεφ από υλικό που 
αναπνέει, είναι δροσερό και ελέγχει την υγρασία. 
Ένθετα πλέγµατα στην περιοχή του πήχη, στη σχισµή 
κίνησης στη πλάτη και στο πλάι της ραφής. Ρέλι σε 
χρώµα που κάνει αντίθεση στον γιακά, µανίκια και  
ένθετα πλέγµατα στα πλαϊνά. Φερµουάρ κάτω απ’το 
αριστερό χέρι για εύκολο ντύσιµο.
76% βαµβάκι, 24% πολυεστέρας-εφαρµοστός. 218 g/
m². Πλύση στους 60°c.
Μήκος πλάτης: 65 εκ. στο µέγεθος 36.
¢	Χρώµα: λευκό/γραφίτη, γραφίτη/λευκό
¢	Μέγεθος: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

Κοντοµάνικα γυναικεία YF115442 Τεµάχιο: 34,99

λευκό/γκρι λευκό/κόκκινο/
πράσινο

γραφίτη/
λευκό

µαύρο/γκρι µαύρο/
κόκκινο

λευκό/
γραφίτη

λευκό γραφίτη/
λευκό

µαύρο

1  Σακάκι Σεφ Vigo
Σακάκι σεφ για γυναίκες και άνδρες σε λευκό ή µαύρο χρώµα. Το 
ελαφρύ, άνετο υλικό µε spandex εγγυάται µέγιστη άνεση στις 
συνθήκες της κουζίνας. Με  τσέπη 2 θέσεων στον άνω βραχίονα, θηλιά 
ποδιάς στο λαιµό και προσχηµατισµένη ραφή στον αγκώνα. Το σακάκι 
για άνδρες έχει µια πρόσθετη τσέπη στο στήθος, το γυναικείο µοντέλο 
είναι ελαφρώς µεσάτο. Κλείνει  µε κουµπιά τρουκς. Εύκολο στην 
περιποίηση και στο σιδέρωµα. 
58% βαµβάκι, 42% πολυεστέρας. 180 g/m². Πλύση στους 60°c. 
Μήκος πλάτης γυναικείο: 75 εκ. στο µέγεθος 36.
Μήκος πλάτης ανδρικό: 80 εκ. στο µέγεθος  50.
¢	Χρώµα: λευκό, µαύρο
¢	Μέγεθος γυναικείων: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 ¢	
Μέγεθος ανδρικών: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

Μακρυµάνικα γυναικεία YF120168 Τεµάχιο: 49,99
Μακρυµάνικα ανδρικά YF120173 Τεµάχιο: 49,99

Ανδρικά

Ανδρικά

¢	Αναπνέει κι αερίζεται λόγω των 
διχτυωτών ένθετων

¢	Διχτυωτό ένθετο  για τέλειο 
αερισµό και ελευθερία στην κίνηση

+30 210 41 21 111 www.horeca.gr

2

Σακάκι Σεφ
Joker
Τεµάχιο µόνο

3499

3
1

Γυναικεία
Γυναικεία

c cc

WWW.WERIN-TEC.COM WWW.WERIN-TEC.COM



114 ΚΟΥΖΙΝΑ

¢	Με ένθετο πλέγµα στα πλαϊνά και στα μανίκια 
για τέλειο αερισµό και έλεγχο της θερµοκρασίας

¢	Κοµψή εµφάνιση χάρη στον κλασικό γιακά 
και τα καλυµµένα κουµπιά µε τρουκς

¢	Με spandex για βέλτιστη ελευθερία 
κινήσεων

Σακάκι Σεφ
Advanced
Τεµάχιο µόνο

6999

uu Περισσότερες πληροφορίες στο www.horeca.gr

ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΠΡΟΪΟΝ
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Αυτό το εντελώς λευκό σακάκι σεφ Advanced παίρνει την 

κοµψή του εµφάνιση λόγω των επικαλυµµένων κουµπιών µε 

τρουκς. ∆ιαθέτει πρακτικές λεπτοµέρειες για βέλτιστο αερισµό: 

Το διχτυωτό ένθετο στα πλαϊνά και στα µανίκια.

¢	Μακρύ µανίκι που 
αναδιπλώνει

¢	Γιακάς µε επικαλυµµένα 
κουµπιά για σταθεροποίηση

ΤΟ  ΟΦΕΛΟ ΣΑΣ  ΜΕ
ΤΟ ADVANCED

¢ Εξαιρετικά ελαφρύ και αναπνεύσιµο υλικό WERIN ® TEC Light 
για βέλτιστη άνεση στη χρήση

¢ Λιγότερη εφίδρωση εξαιτίας της εξισορρόπησης της 
θερµοκρασίας: Έτσι θα νιώθετε άνετα

Σακάκι Σεφ Advanced
Σακάκι σεφ γυναικείο και ανδρικό από ιδιαίτερα 
ελαφρύ, αναπνεύσιµο υλικό που ελέγχει την 
υγρασία, WERIN ® TEC Light. Με ένθετο πλέγµα στα 
πλαϊνά και στο κάτω µέρος του µανικιού  για 
βέλτιστο αερισµό. Μακρύ µανίκι που αναδιπλώνει. 
Με τσέπη στο στήθος και τσέπη δύο θέσεων στο 
αριστερό µανίκι του άνω βραχίονα . Κλείνει µε 
κουµπιά τρουκς. Το γυναικείο µοντέλο είναι ελαφρώς 
µεσάτο. 58% βαµβάκι, 42% πολυεστέρας. 180 g / m2. 
Πλύση στους 60°C. 
Μήκος πλάτης γυναικείο: 75 εκ. στο µέγεθος 36. 
Μήκος πλάτης ανδρικό: 81 εκ. στο µέγεθος 50.
 Χρώµα: λευκό
¢	Μεγέθη γυναικείο: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 
52, 54, 56
¢	Μεγέθη ανδρικό: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 
62, 64, 66

Τεµάχιο: 69,99Μακρύ µανίκι γυναικείο YF124910 
Μακρύ µανίκι ανδρικό         YF124914 Τεµάχιο: 69,99

Βέλτιστος 
αερισμός 
λόγω του 
ένθετου 

πλέγματος 

Με τσέπη δύο 
θέσεων

στον άνω 
βραχίονα

u Περισσότερες πληροφορίες στη
σελ. 112

Ανδρικό 

Γυναικείο 

c

WWW.WERIN-TEC.COM 

NEΑ
ΚΟΛΕΞΙΟΝ
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ΚΟΥΖΙΝΑ

ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΣΕΦ

¢	Πετσετέ τρέσα στο κολάρο για 
βέλτιστη απορρόφηση του ιδρώτα

¢	Ανθεκτικό και εύκολης 
περιποίησης

¢	Με τσέπη στον άνω βραχίονα & 
λεπτή πετσετέ τρέσα στο κολάρο

¢	Λεπτά νήµατα για κοµψή 
εµφάνιση

¢	Ιδιαίτερα ελαφρύ ύφασµα

uu Ποδιά Sonora σελ. 43

Σακάκι Σεφ
Adam
Τεµάχιο µόνο

8999

Σακάκι Σεφ
Amanda
Τεµάχιο µόνο

6999
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ΣΑΚΑΚΙΑ  ΣΕΦ ΑΝΔΡΙΚΑ
& ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ

Τα σακάκια σεφ Amanda και Adam είναι απαλά στο δέρµα χάρη στο 

άνετο, λεπτό αλλά και ανθεκτικό υλικό τους. Επιπλέον έχουν

ιδιότητες που εξισορροπούν τη 

θερµοκρασία. Με τα χρόνια, τα 

Amanda & Adam γίνονται όλο 

και πιο µαλακά. Το ύφασµα 

υψηλής ποιότητας   εξασφαλίζει 

αυτό το αποτέλεσµα : Τα σακάκια 

σεφ είναι  από νήµατα 120 / 3-

πλης ανδίπλωσης, τα οποία συνα-

ντούνται µόνο σε υψηλής ποιότητας ανδρικές µπλούζες. Μια 

υπέροχη πολυτέλεια που μπορείτε να απολαύσετε!

1  Σακάκι Σεφ Adam
Υψηλής ποιότητας κλασικό ανδρικό σακάκι σεφ µε 6 κουµπιά από φίνο βαµβακερό 
ύφασµα μακριάς ύφανσης. Με πετσετέ τρέσα στο γιακά, διπλή τσέπη στον άνω 
βραχίονα και σχισµή στο πίσω µέρος για µέγιστη ελευθερία κινήσεων. Τα 
σφαιρικά κουµπιά στο κέντρο είναι ραµµένα σφιχτά.
100% βαµβάκι. 175 g/m². Πλύση στους 95°C.
Μήκος πλάτης: 80 εκ. στο µέγεθος 50.
¢	Χρώµα: λευκό
¢	Μέγεθος: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

Μακρυµάνικα ανδρικά YF117544 Τεµάχιο: 89,99

2  Σακάκι Σεφ Amanda
Υψηλής ποιότητας µεσάτο γυναικείο σακάκι σεφ από φίνο βαµβακερό ύφασµα 
μακριάς ύφανσης.  Με πετσετέ τρέσα στο γιακά, διπλή τσέπη στον άνω βραχίονα, 
µανίκια 3/4 και σχισµή στο πίσω µέρος για µέγιστη ελευθερία κινήσεων. Τα σφαιρικά 
κουµπιά στο κέντρο είναι ραµµένα σφιχτά.
100% βαµβάκι. 175 g/m². Πλύση στους 95°C. Μήκος πλάτης: 75 εκ. στο µέγεθος 36.
¢	Χρώµα: λευκό
¢	Μέγεθος: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

Μανίκια 3/4 γυναικεία YF120163 Τεµάχιο: 69,99

ΕΛΑΦΡΥ
Ιδιαίτερα 

λεπτό υλικό

+30 210 41 21 111 www.horeca.gr

1
2
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e
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ΚΟΥΖΙΝΑ

ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

¢	Ανθεκτικά και εύκολα στη 
περιποίηση 

¢	Μοντέρνα εµφάνιση λόγω των 
καλυµµένων κουµπιών στο κέντρο

¢	Λεπτό και µαλακό ύφασµα

¢	Ιδιαίτερα ελαφρύ ύφασµα 
(δείτε λεπτοµέρειες στη σελ. 117)

ΕΛΑΦΡΥ

Σακάκι Σεφ
Kent
Τεµάχιο µόνο

6999

ΕΛΑΦΡΥ
¢	Ανθεκτικά και εύκολα στη 

περιποίηση 

¢	 Με τσέπη δύο θέσεων στον  
άνω βραχίονα

¢	Εξαιρετικά ελαφρύ και 
µαλακό ύφασµα 

¢	Μαλακό ύφασµα

Σακάκι Σεφ 
Professional
Τεµάχιο µόνο

6999
Ιδιαίτερα

λεπτό υλικό

Ιδιαίτερα
λεπτό υλικό
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1    Σακάκι Σεφ Professional
Υψηλής ποιότητας σακάκι σεφ γυναικείο και ανδρικό,  
από λεπτό, ελαφρύ, βαµβάκι µε µακρύ γκρι ρέλι 
στο γιακά και στα µανίκια. Μ ε επικαλυµµένα τρουκς 
στο κέντρο, τσέπη δύο θέσεων για στυλό στον άνω 
βραχίονα, θηλιά ποδιάς στο λαιµό, κλείσιµο και 
µανσέτες µε τρουκς. Το γυναικείο µοντέλο είναι 
ελαφρώς µεσάτο.
100% βαµβάκι. 175 g/m². Πλύση στους 60 °C. 
Μήκος πλάτης γυναικείο: 73 εκ. στο µέγεθος 36. 
Μήκος πλάτης ανδρικό: 79 εκ. στο µέγεθος 50.
 Χρώµα: λευκό/γκρι
¢	Μεγέθη γυναικείο: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

¢ Μεγέθη ανδρικό: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
Μακρύ µανίκι γυναικείο      YF120307              Τεµάχιο: 69,99 
Μακρύ µανίκι ανδρικό         YF120309              Τεµάχιο: 69,99

2   Σακάκι Σεφ Kent
Σακάκι σεφ γυναικείο και ανδρικό από υψηλής ποιότητας  
βαµβάκι μακριάς ύφανσης µε µοντέρνο ρέλι στο γιακά και 
στα µανίκια. Με τσέπη δύο θέσεων στον άνω βραχίονα και 
πετσετέ τρέσα στο γιακά. Το ανδρικό σακάκι διαθέτει 
επιπλέον τσέπη στο στήθος, το γυναικείο µοντέλο είναι 
ελαφρώς µεσάτο
100%βαµβάκι. 175 g/m². Πλύση στους 60 °C. 
Μήκος πλάτης γυναικείο: 75 εκ. στο µέγεθος 36. 
Μήκος πλάτης ανδρικό: 79 εκ. στο µέγεθος 50.
 Χρώµα: λευκό/γραφίτη
¢	Μεγέθη γυναικείο: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
¢	Μεγέθη ανδρικό: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
Μακρύ µανίκι γυναικείο     YF120164            Τεµάχιο: 69,99

Μακρύ µανίκι ανδρικό       YF120170             Τεµάχιο: 69,99

3    Σακάκι Σεφ Delight
Σακάκι σεφ γυναικείο και ανδρικό από υψηλής ποιότητας 
υλικό Tencel®, εφαρµοστό, με κλείσιµο µε τρουκς. Είναι 
δροσερό στην επιδερµίδα και έχει λείο και µαλακό 
ύφασµα. ∆ιθέσια τσέπη στο µανίκι του άνω βραχίονα.

55% lyocell (Tencel®), stretch πολυεστέρας 45%. 220 
g / m². Πλύση στους 60 °C.
Μήκος πλάτης γυναικείο: 74 εκ. στο µέγεθος 36. 
Μήκος πλάτης ανδρικό: 80 εκ. στο µέγεθος 50.
¢	Χρώµα: λευκό/γκρι µπεζ
¢	Μεγέθη γυναικείο: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 

¢	Μεγέθη ανδρικό: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 64 66

Μακρύ µανίκι γυναικείο      YF117545              Τεµάχιο: 59,99
Μακρύ µανίκι ανδρικό       YF117546              Τεµάχιο: 59,99

Γυναικείο

Ανδρικό Ανδρικό

ΓυναικείοΓυναικείο

¢	 Θηλιά ποδιάς στο 
λαιµό

¢ Τσέπη δύο θέσεων 
στον άνω βραχίονα ¢	Με πετσετέ τρέσα στον γιακά   Λείο και απαλό ύφασµα

  ∆ροσερό στην επιδερµίδα

  Τέλεια απορρόφηση υγρασίας

uuΠερισσότερες πληροφορίες σελ. 135

1 2 3

Σακάκι Σεφ
Delight
Τεµάχιο µόνο

5999

c c c

Ανδρικό
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1

1

KOYZINA

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ

¢	Χειροποίητα υφασµάτινα σφαιρικά  
κουµπιά και πρακτική τσέπη στο στήθος

Σακάκι Σεφ
Premium Chef
τεµάχιο µόνο

7999
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3  Σακάκι Σεφ γυναικείο Premium Chef 
Κλασικό σακάκι σεφ σε σχέδιο 6 κουµπιών από ελαφρύ 
µερσεριζέ βαµβακερό ύφασµα για καλύτερη άνεση. 
Με τσέπη στο στήθος, γαλλική µανσέτα και σχισµές 
στην πλάτη.
Σακάκι λευκό: 100% βαµβάκι. 175 g/m². Πλύση στους 95°C. 
Σακάκι µε ρέλι: 100% βαµβάκι. 175 g/m². Πλύση στους 60 °C. 
Μήκος πλάτης: 74 εκ. στο µέγεθος 36.
 Χρώµα: λευκό, λευκό/µαύρο
¢	Μεγέθη: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
Κοντό µανίκι γυναικείο λευκό  YF115428  τεµάχιο: 68,99 
Κοντό µανίκι γυναικείο µε ρέλι      YF118755      τεµάχιο: 68,99 
Μακρύ µανίκι γυναικείο λευκό   YF115427  τεµάχιο: 69,99 
Μακρύ µανίκι γυναικείο µε ρέλι    YF118756       τεµάχιο: 69,99

λευκό Με ρέλι

2  Σακάκι Σεφ ανδρικό Premium Chef 
Κλασικό σακάκι σεφ σε σχέδιο 6 κουµπιών από ελαφρύ 
µερσεριζέ βαµβακερό ύφασµα, µε χειροποίητα 
υφασµάτινα σφαιρικά κουµπιά. Με τσέπη στο στήθος, 
γαλλική µανσέτα και σχισµές στη πλάτη. 
Σακάκι λευκό: 100% βαµβάκι. 175 g/m².  Πλύση στους 95 °C. 
Σακάκι µε ρέλι: 100% βαµβάκι. 175 g/m².  Πλύση στους 60 °C. 
Μήκος πλάτης: 79 εκ. στο µέγεθος 50.
 Χρώµα: λευκό, λευκό/µαύρο
¢	Μεγέθη: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 
Κοντό µανίκι ανδρικό λευκό  YF118759  Τεµάχιο: 68,99 
Κοντό µανίκι ανδρικό µε ρέλι YF115426  Τεµάχιο: 68,99 
Μακρύ µανίκι ανδρικό λευκό YF118760  Τεµάχιο: 69,99 
Μακρύ µανίκι ανδρικό µε ρέλι  YF115425     Τεµάχιο: 69,99

λευκό Με ρέλι

1   Σακάκι Σεφ µε υφασµάτινα κουµπιά 
Premium Chef

Κλασικό σακάκι σεφ σε σχέδιο 6 κουµπιών από ελαφρύ 
µερσεριζέ βαµβακερό ύφασµα, µε χειροποίητα 
υφασµάτινα σφαιρικά κουµπιά. Με τσέπη στο στήθος, 
γαλλική µανσέτα και σχισµές στη πλάτη.
100% βαµβάκι 175 g/m². Πλύση στους 95 °C. 
Μήκος πλάτης: 79  εκ. στο µέγεθος 50.
 Χρώµα: λευκό
¢	Μεγέθη: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

Μακρύ µανίκι ανδρικό     YF115432              Τεµάχιο: 79,99

¢	Γαλλική µανσέτα

¢ Ιδανικό για το κέντηµα σας

uu Λογοτύπηση σελ. 142

  Ανθεκτικό στο πλυντήριο 
και στο χλώριο

 Ελαφρύ

 Πρακτική τσέπη στο στήθος

32

Σακάκι Σεφ
Premium Chef
τεµάχιο µόνο

6899

1

εΛαφ ρυ

dünnes Materialextra

e e c e c
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ΚΟΥΖΙΝΑ

ΑΝΔΡΙΚΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ 
ΣΕΦ

120169 Τεμάχιο: 44,99

uΠερισσότερες πληροφορίες σελ. 112

1  Παντελόνια Σεφ Severin
Μαύρο ανδρικό παντελόνι σεφ σε εμφάνιση cargo με ίσιο 
κόψιμο στο μπατζάκι. Το ελαφρύ, άνετο βαμβακερό-
πολυεστερικό αναμειγμένο ύφασμα εξασφαλίζει άνεση 
ακόμη και σε ζεστές θερμοκρασίες. Στον δεξιό μηρό 
υπάρχει τσέπη για μαγειρικό θερμόμετρο και θηλιά για 
στυλό. Με δύο επιπλέον θηλιές για πετσέτα τσαγιού, 
θηλιές ζώνης και άνετη ελαστική ζώνη στο πίσω μέρος. 
Σχέδιο με 5 τσέπες (δύο τσέπες στο πλάι, άλλη μία μικρή 
τσέπη στα δεξιά, δύο τσέπες στο πίσω μέρος).
58% βαμβάκι, 42% πολυεστέρας. 180 g/m². Πλύση στους 
60°C. Μέσο μήκος: 81 εκ. στο μέγεθος 50.
¢ Χρώμα: μαύρο
¢	Μέγεθος: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

ΤΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ 
ΣΑΣ ΜΕ ΤΑ SEVERIN

Λιγότερη εφίδρωση στην κουζίνα χάρη 
στο υλικό WERIN® TEC Light που 
αναπνέει και είναι εξαιρετικά ελαφρύ.

2  Παντελόνια Σεφ Quentin
Παντελόνι σεφ σε εμφάνιση πιε ντε πουλ με λεπτομέρειες στις 
ραφές στο γόνατο και θηλιές ζώνης, 2 τσέπες στο πλάι και 2 
τσέπες πίσω. 
52% βαμβάκι, 48% πολυεστέρας. 280 g/m². Πλύση στους 60°C. 
Μέσο μήκος: 82  εκ. στο μέγεθος 50.
¢	Χρώμα:  πιε ντε πουλ
¢	Μέγεθος: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

115410 Τεμάχιο: 39,99

uΠερισσότερες πληροφορίες σελ. 112

¢	Μοντέρνες λεπτομέρειες στις ραφές στο γόνατο

Παντελόνι Σεφ
Severin
Τεμάχιο μόνο

4499

Παντελόνι Σεφ
Luke
Τεμάχιο μόνο

4999

ΜΟΝΙΜΑ 
ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ

ΤΙΜΕΣ
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ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΣΕΦ           
¢	Τσέπη για μαγειρικό θερμόμετρο

3  Παντελόνι Σεφ Avito
Κλασικό ανδρικό παντελόνι σεφ με άνετη, ελαστική ζώνη 
μέσης. Τσέπη για μαγειρικό θερμόμετρο στον δεξιό 
μηρό, 2 τσέπες στο πλάι και μια τσέπη πίσω.
65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι. 240 g/m². Πλύση στους 
60°C. Μέσο μήκος: 83 εκ. στο μέγεθος 50.
¢	Χρώμα: μαύρο
¢	Μέγεθος: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

117519 Τεμάχιο: 39,99

4  Παντελόνι Σεφ Luke
Λειτουργικά παντελόνια σεφ από υψηλής ποιότητας 
και εύκολης περιποίησης ύφασμα. Με καλυμμένα 
ένθετα πλέγματα στα πόδια και πάνω από τους γοφούς 
για βέλτιστο αερισμό. Τσέπες στο πλάι και θηλιές 
ζώνης. Ρυθμιζόμενη ζώνη μέσης χάρη στο ενσωμα-
τωμένο ελαστικό κορδόνι με stopper.  
  65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι. 245 g/m². Πλύση στους 
60°C. Μέσο μήκος: 83 εκ. στο μέγεθος 50.
¢	Χρώμα: γραφίτη, μαύρο
¢	Μέγεθος: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

100453 Τεμάχιο: 49,99

5  Παντελόνι Σεφ Lars
Ανδρικά παντελόνια σεφ σε ίσιο κόψιμο, μοντέρνο 
σχέδιο Glencheck με δύο τσέπες στο πλάι και μια τσέπη 
στο γοφό.
65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι. 180 g/m². Πλύση στους 
60°C. Μέσο μήκος:  82 εκ. στο μέγεθος 50.
¢	Χρώμα: ανθρακί
¢	Μέγεθος: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

101037 Τεμάχιο: 44,99

γραφίτη     μαύρο

¢	Μεγάλη τσέπη για μαγειρικό 
θερμόμετρο

¢	Άνετη ελαστική ζώνη μέσης
   στο πίσω μέρος 

Παντελόνι Σεφ
Avito
Τεμάχιο μόνο

3999

Παντελόνι Σεφ
Luke
Τεμάχιο μόνο

4999

Παντελόνι Σεφ
Lars
Τεμάχιο μόνο

4499

¢	Εξαιρετικά ελαφρύ ύφασμα

¢	Εύκολο στη  περιποίηση και το σιδέρωμα

¢	Καλυμμένες σχισμές εξαερισμού

¢	Ρυθμιζόμενη ζώνη μέσης λόγω του
    ελαστικού κορδονιού

 GLENCHECK 
ΣΧΕΔΙΟ

122-123_JL_0319_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.RO.CA.IS.indd   123 29.01.19   13:06

+30 210 41 21 111 www.horeca.gr



124 ΚΟΥΖΙΝΑ

ΑΝ∆ΡΙΚΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΣΕΦ

YF100525 τεµάχιο: 24,99

¢	Ελαστικό ένθετο στη µέση για βέλτιστη 
ελευθερία κινήσεων

1  Παντελόνι σεφ    Holger
Παντελόνι σεφ ανδρικό, µε  σχέδιο πιε ντε πουλ, 2 τσέπες στο 
πλάι, µια τσέπη πίσω, φερµουάρ και ελαστική ζώνη στη µέση. 
100% βαµβάκι. 295 g/m². πλύση στους 95°C.
Μέσο µήκος: 84 εκ. στο µέγεθος 50.
¢	Χρώµα: πιε ντε πουλ
¢	Μέγεθος: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

¢	Άνετη ελαστική ζώνη και πρακτική τσέπη 
πίσω

2  Παντελόνι σεφ    Francis
Ανδρικό παντελόνι σεφ φτιαγµένο από εύκολης περιποίη-
σης  ύφασµα, µε ίσιο κόψιµο, 2 τσέπες patch, µία τσέπη 
στο ισχίο και τσέπη στο πλάι που κλείνει µε τρουκς.
65% πολυεστέρας, 35% βαµβάκι. 245 g/m². πλύση στους 60°C. 
Μέσο µήκος: 80 εκ. στο µέγεθος 50.
¢	Χρώµα: µαύρο
¢	Μέγεθος: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

YF101211 τεµάχιο: 28,99

¢	Πρακτική τσέπη στο πόδι µε τρουκς

3  Παντελόνι σεφ    Colin
Ανδρικό παντελόνι σεφ φτιαγµένο από εύκολης περιποίησης, 
ανθεκτικό, αναµειγμένο ύφασµα, µε ρέλι σε χρώµα που κάνει 
αντίθεση, 2 τσέπες patch, µία τσέπη στο ισχίο και τσέπη στο πλάι 
που κλείνει µε τρουκς.
65% πολυεστέρας, 35% βαµβάκι. 245 g/m². πλύση στους 60°C. 
Μέσο µήκος: 80 εκ. στο µέγεθος 50.
¢	Χρώµα: µαύρο/άσπρο, µαύρο/µάνγκο, µαύρο/κόκκινο, 
µαύρο/βατόµουρο, µαύρο/γκρι
¢	Μέγεθος: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

YF100864 τεµάχιο: 28,99

µαύρο/
άσπρο

µαύρο/
µάνγκο

µαύρο/
κόκκινο

µαύρο/
βατόµουρο

µαύρο/γκρι

1 2

1 2 3Παντελόνι σεφ
Francis
τεµάχιο µόνο

2899

Παντελόνι σεφ
Holger
τεµάχιο µόνο

2499

Παντελόνι σεφ
Colin
τεµάχιο µόνο

2899

e c c
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YF100636 τεµάχιο: 24,99

4  Παντελόνι σεφ Nick
Ριγέ ανδρικό παντελόνι, µε ελαστικό ένθετο στη µέση 
και κορδόνι, 2 ενσωµατωµένες τσέπες στο πλάι και µια 
τσέπη στο ισχίο.
100% βαµβάκι. 245 g/m². Πλύση στους 60°C.
Μέσο µήκος: 84 εκ. στο µέγεθος 50.
¢	Χρώµα: µαύρο/λευκό
¢	Μέγεθος: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

YF100710 τεµάχιο: 24,99
YF100944 τεµάχιο: 22,99

YF115409 τεµάχιο: 19,99

¢	Με τσέπες στο πλάι και πίσω¢	Κλασικό σχέδιο πιε ντε πουλ

ΝΕΟ - Αγοράστε περισσότερα. 
Εξοικονοµήστε περισσότερα.

από 3 τεµάχια *
17,99

*αν είναι ίδιο χρώµα και µέγεθος

λευκό µαύρο

¢	Πρακτικό ελαστικό 
ένθετο στη µέση

¢	Πρακτικό ελαστικό 
ένθετο στη µέση

¢	Ελαστική ένθετη 
τρέσα στο πλάι

¢	Πρακτικό ελαστικό 
ένθετο στη µέση

ΠΟΣΟΤΙΚΗ
ΕΚΠΤΩΣΗ

6  Παντελόνι σεφ Nathan
Παντελόνι σεφ µε σχέδιο πιε ντε πουλ, ελαστικό 
ένθετο στη ζώνη, κορδόνι περιμετρικά, 2  τσέπες στο 
πλάι και 2 τσέπες patch στο ισχίο.
100% βαµβάκι. 245 g/m². Πλύση στους 60°C. 
Μέσο µήκος: 84 εκ. στο µέγεθος 50.
¢	Χρώµα: πιε ντε πουλ
¢	Μέγεθος: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

7  Παντελόνι σεφ Liam
Παντελόνι σεφ απλό, µε ελαστικό ένθετο στη µέση, µε 
περιμετρικό κορδόνι, 2 τσέπες στο πλάι και 2 πίσω.
65% πολυεστέρας, 35% βαµβάκι. 240 g/m². Πλύση στους 
60°C. Μέσο µήκος: 84 εκ. στο µέγεθος 50.
¢	Χρώµα: λευκό, µαύρο
¢	Μέγεθος:: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

5  Παντελόνι σεφ Fabio
Κλασικό ανδρικό ριγέ παντελόνι σεφ, µε 2 τσέπες στο πλάι και 
2 στο ισχίο, µε ελαστικό ένθετο στη µέση και φερµουάρ. 
100% βαµβάκι. 245 g/m². πλύση στους 60°C.
Μέσο µήκος: 82 εκ. στο µέγεθος 50.
¢	Χρώµα: µαύρο/λευκό
¢	Μέγεθος: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

+30 210 41 21 111 www.horeca.gr

Εξοικονομήστε 10%!

76

4 5 6

7Παντελόνι σεφ
Nick
τεµάχιο µόνο

2499

Παντελόνι σεφ
Fabio
τεµάχιο µόνο

2499

Παντελόνι σεφ
Liam
τεµάχιο µόνο

2299

Παντελόνι σεφ
Nathan
τεµάχιο µόνο

1799

από 3 τεµάχια *
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1

3

1

ΚΟΥΖΙΝΑ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΣΕΦ

1  Παντελόνι σεφ Severin
Μαύρα γυναικεία παντελόνια, σε στυλ cargo, µε ίσιo 
κόψιµο στο μπατζάκι. Το ελαφρύ, άνετο βαµβακερό-
πολυεστερικό ύφασµα εξασφαλίζει άνεση ακόµα και σε 
υψηλές θερµοκρασίες. Στο δεξί γοφό υπάρχει τσέπη για 
θερµόµετρο και µια θηλιά  για στυλό. Με 2 επιπλέον 
θηλιές για πετσέτα και βοηθήματα κουζίνας, με θηλιές 
στη ζώνη και µε άνετη ελαστική  πίσω µέση. Σχέδιο µε 5 
τσέπες (2 τσέπες στο πλάι, µιά άλλη µια µικρή τσέπη 
στα δεξιά, δύο τσέπες στο πίσω µέρος). 58% βαµβάκι, 
42% πολυεστέρας. 180 g/m². πλύση στους 60°C.
Μέσο µήκος: 78 εκ. στο µέγεθος 36.
¢	Χρώµα: µαύρο
¢	Μέγεθος: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

YF120162 τεµάχιο: 44,99

uuΠερισσότερες 
πληροφορίες. 112

2  Παντελόνι σεφ Quentin
Μοντέρνο παντελόνι σεφ σε πιε ντε πουλ µε λεπτο-
µέρειες στις ραφές στο γόνατο και θηλιές για ζώνη, 2 
τσέπες στο πλάι και 2 τσέπες patch στο ισχίο.
52% βαµβάκι, 48% πολυεστέρας. 280 g/m². πλύση 
στους 60°C.
Μέσο µήκος: 78 εκ. στο µέγεθος 36.
¢	Χρώµα: πιε ντε πουλ
¢	Μέγεθος: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

YF117521 τεµάχιο: 39,99

¢	Στενό, µοντέρνο κόψιµο

¢	Εύκολης περιποίησης

¢	Υψηλή άνεση χάρη στο 
spandex

 Τσέπη για θερµόµετρο που 
περιλαµβάνει θηλιά για στυλό

¢	Αναπνέει

¢	Μεγάλη ελευθερία κινήσεων χάρη 
στην ελαστικότητά του

Παντελόνι σεφ
Severin
τεµάχιο µόνο

4499

Παντελόνι σεφ
Cosma
τεµάχιο µόνο

4999

¢	Τσέπη για θερµόµετρο 
και θηλιά για στυλό

ΜΟΝΙΜΑ
ΧΑΜΗΛΕΣ

ΤΙΜΕΣ!

Περισσότερα 
παντελόνια Σεφ

www.horeca.gr

1 2

u πuερισσότερα στη 
σελ. 112

c

c
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γραφίτη µαύρο

YF100971 τεµάχιο: 49,99

¢	Τσέπες στο πλάι

¢	Στεγνώνει γρήγορα

¢	Άνετη ελαστική µέση στο πίσω µέρος

5  Παντελόνι σεφ Avito
Κλασικά γυναικεία παντελόνια σεφ µε άνετη ελαστική 
ζώνη στη µέση. Τσέπη στον δεξιό γοφό, 2 τσέπες στ  ο 
πλάι και µια τσέπη µε ρέλι στο ισχίο.
65% πολυεστέρας, 35% βαµβάκι. 240 g/m².  πλύση 
στους 60°C.
Μέσο µήκος: 82 εκ. στο µέγεθος 36.
¢	Χρώµα: µαύρο
¢	Μέγεθος: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

YF117518 τεµάχιο: 39,99

¢	Άνετη ελαστική ζώνη στη µέση

YF120197 τεµάχιο: 19,99

ΝΕΟ - αγοράστε περισσότερα. 
εξοικονοµήστε περισσότερα.

από 3 τεµάχια *

17,99

*αν είναι ίδιο χρώµα και µέγεθος

YF100926 τεµάχιο: 26,99

¢	Τσέπες στο πλάι

¢	Μεγάλη άνεση χάρη στη  
ελαστική ζώνη

¢	Ανθεκτικό κι εύκολο στο 
σιδέρωµα

¢	Τσέπη για θερµόµετρο στο πόδι

¢ Εύκολης περιποίησης

¢	Τσέπες στο πλάι

3  Παντελόνι σεφ Cosma
Παντελόνια σεφ γυναικεία από ύφασµα υψηλής ποιό-
τητας και εύκολης περιποίησης. Με ένθετα πλέγµατα 
στα πόδια και πάνω από τους γλουτούς, για βέλτιστο 
αερισµό. Τσέπες στο πλάι και θηλιές ζώνης. Ρυθµιζό-
µενη ζώνη µέσης χάρη στο ενσωµατωµένο ελαστικό 
κορδόνι µε stopper. 
 65% πολυεστέρας, 35% βαµβάκι. 245 g/m². πλύση 
στους 60°C.
Μήκος πλάτης: 80 εκ. στο µέγεθος 36.
¢	Χρώµα: γραφίτη, µαύρο
¢	Μέγεθος: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

6  Παντελόνι σεφ Nathan
Παντελόνι σεφ σε πιε ντε πουλ, με ελαστική ζώνη στη µέση, µε 
κορδόνι, 2 τσέπες στο πλάι και 2 τσέπες  patch στο ισχίο. 
100% βαµβάκι. 240 g/m². πλύση στους 60°C.
Μέσο µήκος: 80 εκ. στο µέγεθος 36.
¢	Χρώµα: πιε ντε πουλ 
¢	Μέγεθος: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

4  Παντελόνι σεφ Loreen
Ριγέ γυναικείο παντελόνι σεφ µε ίσιο κόψιµο, ελαστι-
κή ζώνη στη µέση, 2 τσέπες στο πλάι και µία τσέπη 
στο ισχίο.
100% βαµβάκι. 235 g/m². πλύση στους 60°C.
Μέσο µήκος: 80 εκ. στο µέγεθος 36.
¢	Χρώµα: µαύρο/λευκό
¢	Μέγεθος: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

+30 210 41 21 111 www.horeca.gr

 Εκοικονομήστε 10%!

5 6

από 3 τεµάχια *2699 3999

3 5 64

Παντελόνι σεφ
Nathan
τεµάχιο µόνο

1799
Παντελόνι σεφ
Loreen
τεµάχιο µόνο

Παντελόνι σεφ
Avito
τεµάχιο µόνο

εκπτΩσΗ

c c c

c



128

1

ΚΟΥΖΙΝΑ

¢	Ποδιά από 100% PVC

¢ Ρυθµιζόµενο περιλαίµιο

¢	Εύκολο καθάρισμα

Ποδιά µε µπούστο
Bodo
Τεµάχιο µόνο

1299

λευκό µαύρο

ΤΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΣΑΣ 

ΜΕ ΤΗΝ Bodo

¢  Με υλικό που καθαρίζεται εύκολα 
εξασφαλίζοντας υψηλή υγιεινή 

¢ Λόγω του υγιεινού καθαρίσµατος είναι 
ιδανική για εµπόρους τροφίµων, κρεοπώλες, 
κλπ.

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

1  Π οδιά µε µπούστο Bodo
Πλενόμενη ποδιά µε µπούστο µε εύκαµπτες 
κορδέλες και ρυθµιζόµενο περιλαίµιο. Η 
εσωτερική φόδρα από διχτυωτό ύφασμα 
εξασφαλίζει άνετη εφαρµογή.

100% PVC. Πλύσιµο στο χέρι.

¢	Χρώµα:  λευκό, µαύρο
¢	Μέγεθος: 110 x 80 εκ. (µ x π)
110 x 80 εκ. (µ x π)       YF120186             Τεµάχιο: 12,99

1

w
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ΠΟΔΙΕΣ

4  Ποδιά µε µπούστο Peter
Ποδιά µε µπούστο από βαµβάκι.
Λευκό: 100% βαµβάκι. Πλύση στους 95°C. 
Μαύρο: 100% βαµβάκι. Πλύση στους 60°C.
¢	Χρώµα: λευκό, µαύρο
¢	Μέγεθος: 110 x 80 εκ. (µ x π)

110 x 80 εκ. (µ x π) YF100435 Τεµάχιο: 8,99

λευκό µαύρο

λευκό   µαύρο

ΝΕΟ - Αγοράστε περισσότερα. 
Εξοικονοµήστε περισσότερα.

από 10 τεµάχια * από 20 τεµάχια *

7,99 6,99

*αν είναι  ίδιο χρώµα και µέγεθος

2  Ποδιά Malio
Υψηλής ποιότητας ποδιά µε υφασµάτινες κορδέλες 
σε συσκευασία των 3 τεµαχίων.
65% πολυεστέρας, 35% βαµβάκι. Πλύση στους 60°C.
¢	Χρώµα:  λευκό, κόκκινο, µπορντώ, γκρι-µπεζ, µαύρο
¢	Μέγεθος:  45 x 80 εκ. (µ x π), 60 x 80 εκ. (µ x π), 

85 x 100 εκ. (µ x π), 95 x 100 εκ. (µ x π), 
95 x 120 εκ. (µ x π)

45 x 80 εκ. (µ x π) YF120074 Συσκ. των 3: 12,99 
Τεµάχιο: 4,33

60 x 80 εκ. (µ x π) YF120075 Συσκ. των 3: 13,99 
Τεµάχιο: 4,66

85 x 100 εκ. (µ x π) YF120072 Συσκ. των 3: 14,99 
Τεµάχιο: 4,99

95 x 100 εκ. (µ x π) YF120073 Συσκ. των 3: 15,99 
Τεµάχιο: 5,33

95 x 120 εκ. (µ x π) YF118865 Συσκ. των 3: 16,99 
Τεµάχιο: 5,66

λευκό γκρι-µπεζµπορντώκόκκινο µαύρο

3   Ποδιά µε µπούστο Harry
Ποδιά µε µπούστο από βαµβακερό ύφασµα 
µε κορδέλες από πολυεστέρα σε συσκευασία 
των 3 τεµαχίων.
100% βαµβάκι. Πλύση στους 60°C.
¢	Χρώµα: µαύρο
¢	Μέγεθος: 110 x 80 εκ. (µ x π)

110 x 80 εκ. (µ x π) YF118866    Συσκ. των 3: 19,99 
Τεµάχιο: 6,66

¢	Ιδανικό για το κέντηµά σας

u Λογοτύπηση σελ. 142

45 x 80 εκ. 60 x 80 εκ. 85 x 100 εκ. 95 x 100 εκ. 95 x 120 εκ.

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ 
ΚΟΡΔΕΛΕΣ

¢	Εύκολης  
περιποίησης

¢	Πρακτική συσκευασία
3 τεµαχίων

Ποδιά µε µπούστο  
Peter
Τεµάχιο µόνο

699

από 20 τεµάχια *

ΠΟΣΟΤΙΚΗ
ΕΚΠΤΩΣΗ

+30 210 41 21 111 www.horeca.gr

Εξοικονομήστε 11%! Εξοικονομήστε 22%!

2
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c

c e c



130

75

6

4

3
2

ΚΟΥΖΙΝΑ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

λευκό

γκρι-µπεζ

µάνγκο

καφέ

κόκκινο

γκρι γραφίτη µαύρο

τζην

µπορντώ βατόµουρο πράσινο µήλου

µαύρογκριλευκό κόκκινο γκρι-µπεζµπορντώ

λευκό µπορντώ γκρι-µπεζ γκρι

µαύρογραφίτη

Σκούφος
Scull
Τεµάχιο µόνο

399

από 20 τεµάχια *

λευκό κόκκινο µπορντώ µπλε
ναυτικού

µαύρο

µαύρο

λευκόλευκό

4  Μπαντάνα
Μπαντάνα από κορδέλα για εξατοµικευµένη ρύθµιση πλάτους. 
Έγχρωµο: 100% βαµβάκι. Πλύση στους 60°C.
Τζην: 100% βαµβάκι. Πλύση στους 40°C.
¢	Χρώµα: λευκό, µάνγκο, κόκκινο, µπορντώ, βατόµουρο, 
πράσινο µήλου, µπεζ, καφέ, γκρι, γραφίτη, µαύρο, τζην
Έγχρωµο: YF100925 Τεµάχιο: 5,99
Τζην YF115658 Τεµάχιο:12,99

έγχρωµο τζην

ΝΕΟ - Αγοράστε περισσότερα. 
Εξοικονοµήστε περισσότερα.

από 10 τεµάχια * από 20 τεµάχια *
Έγχρωµο: 4,99 3,99

*αν είναι το ίδιο χρώµα

1  Μπλούζα Charly
Μπλούζες ανδρικές και γυναικείες σε 
basics φόρµα.
100% βαµβάκι. Πλύση στους 40°C. 
Μήκος πλάτης: 62 εκ. στο µέγεθος M.
¢	Χρώµα: λευκό, µαύρο
¢	Μέγεθος: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

Κοντοµάνικο YF100612 Τεµάχιο: 9,99

ΝΕΟ - Αγοράστε περισσότερα. 
Εξοικονοµήστε περισσότερα.

από 3 τεµάχια *

7,99

*αν είναι ίδιο χρώµα και µέγεθος

6  Σκούφος Bonnet
Σκούφος Bonnet µε εσωτερικό διχτυωτό ύφα-
σμα και κλείσιµο Velcro για εξατοµικευµένη ρύθ-
µιση µεγέθους.
65% πολυεστέρας, 35% βαµβάκι. Πλύση στους 40°C.¢	
Χρώµα: λευκό, µπορντώ, µπεζ, γκρι, γραφίτη, µαύρο

YF115877 Τεµάχιο: 5,99

ΝΕΟ - Αγοράστε περισσότερα. 
Εξοικονοµήστε περισσότερα.

από 10 τεµάχια * από 20 τεµάχια *

4,99 3,99

*αν είναι το ίδιο χρώµα

5   Κασκόλ Max
Ανθεκτικό τριγωνικό κασκόλ σε συσκευασία των 3 
τεµαχίων.
65% πολυεστέρας, 35% βαµβάκι. Πλύση στους 60°C.
¢	Χρώµα: λευκό, κόκκινο, µπορντώ, µπεζ, γκρι, µαύρο
¢	Μέγεθος: 101 x 72 x 72 εκ. (µ x π)

101 x 72 x 72 εκ. (µ x π) YF101140       συσκ. των 3: 11,97 
Τεµάχιο: 3,99

3   Καπέλο Steward Willy
Ανθεκτικό καπέλο Steward µε velcro για 
ρύθµιση του µεγέθους.
Λευκό: 100% βαµβάκι. Πλύση στους 95°C. 
Μαύρο: 65% πολυεστέρας, 35% βαµβάκι. Πλύση 
στους 60°C.
¢	Χρώµα: λευκό, µαύρο

λευκό YF100250 Τεµάχιο: 5,99
µαύρο YF118747 Τεµάχιο: 5,99

λευκό µαύρο

2   Καπέλο σεφ Franz
Ανθεκτικό καπέλο σεφ µε velcro για εξατοµικευµένη 
ρύθµιση µεγέθους.
65% πολυεστέρας 35% βαµβάκι. Πλύση στους 60°C.
¢	Χρώµα: λευκό, µαύρο

YF100416 Τεµάχιο: 8,99

µαύρο

Μπλούζα
Charly
Τεµάχιο

799

από 20 τεµάχια *

ΠΟΣΟΤΙΚΗ
ΕΚΠΤΩΣΗ

1

λευκό

µαύρο

cbc c

ce c

b
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ΑΞΕΣΟΥΑΡ

8  Σφαιρικά κουµπιά
Ταιριάζουν µε όλα τα σακάκια σεφ µας. Τα σφαιρικά 
κουµπιά είναι διαθέσιµα σε συσκευασία των 12.
¢ Χρώµα απλό:  λευκό, κίτρινο, µάνγκο, πορτοκαλί, 
σκουριάς, κόκκινο, µπορντώ, βατόµουρο, δαµασκηνί, ροζ, 
πράσινο µήλου, πράσινο moss, λαδί       NEW , πράσινο, 
ραφ, τυρκουάζ, µπλε, σκούρο µπλέ, γκρι-µπεζ, καφέ, γκρι 
ανοιχτό   NEW  , γκρι, γραφίτη  NEW  , µαύρο
¢ Χρώµα απλό γυαλιστερό: χρυσό, ασηµί
¢ Χρώµα απλό µατ: µαύρο
¢	Χρώµα µοτίβο: ποδόσφαιρο, κρανίο
¢	Χρώµα Ιταλίας: λευκό/κόκκινο/πράσινο
¢	Χρώµα µεταλλικό µατ: χάλκινο, ασηµί, χρυσό

Απλό
Απλό γυαλιστερό
Απλό µατ

YF100972           Συσκ. των 12: 3,99 
YF100972            Συσκ. των 12: 6,49 
YF101766           Συσκ. των 12: 3,99

Μοτίβο ποδόσφαιρο YF101099            Συσκ. των 12: 6,49
Μοτίβο κρανίο
Ιταλία
Μεταλλικό µατ

YF101269                Συσκ. των 12: 6,49 
YF101098            Συσκ. των 12: 6,49 
YF101766            Συσκ. των 12: 7,99

9  Τρέσες κουµπιών
Τρέσες κουµπιών µε ή χωρίς λευκά υφασµάτινα 
κουµπιά. Πλύση στους 95°C. 
¢	Χρώµα: λευκό

YF100216 Ζευγάρι: 2,49

YF100217 Ζευγάρι: 2,49

5 κουµότρυπες
(χωρίς κουµπιά)
6 κουµότρυπες
(χωρίς κουµπιά)
Σειρά µε 6  
υφασµάτινα κουµπιά 
(µε κουµπιά)

YF100218 Ζευγάρι: 7,99

10  Γάντια µιάς χρήσης
Γάντια αντιαλλεργικά από νιτρίλιο, το οποίο 
προσαρµόζεται τέλεια στο χέρι λόγω της υψηλής 
ελαστικότητάς του. Το γάντι έχει αντοχή σε λάδι, 
λίπος και χηµικά. 100% νιτρίλιο.
¢	Χρώµα: λευκό, µαύρο
¢	Μέγεθος: S, M, L, XL

YF117218 Συσκ. των 100: 13,99

Τεµάχιο: 0,14

λευκό

µπορντώ

λαδί

γκρι-µπεζ

χρυσό

λευκό/κόκκινο/πράσινο χάλκινο ασηµί χρυσό

κόκκινο

πράσινο moss

σκούρο µπλε

µαύρο

κρανίο

κίτρινο

βατόµουρο

πράσινο

καφέ

ασηµί

µάνγκο

δαµασκηνί

ραφ

γκρί ανοιχτό

πορτοκαλί

ροζ

τυρκουάζ

γκρί 

µαύρο

σκουριάς

πράσινο µήλου

µπλε

γραφίτη

ποδόσφαιρο

Σφαιρικά κουµπιά
συσκ. των 12 από

399

7  Καπέλο Baseball Jack
Καπέλο Baseball σε διάφορα χρώµατα, µε ρύθµιση 
µεγέθους. 100% βαµβάκι. Πλύσιµο στο χέρι.
¢	Χρώµα: λευκό, κόκκινο, µπορντώ, µπλε, ναυτικού, µαύρο

YF100713 Τεµάχιο: 5,49

+30 210 41 21 111 www.horeca.gr

Τρέσα κουµπιών µε 5 
κουµπότρυπες
Τεµάχιο µόνο

249
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ΚΟΥΖΙΝΑ

ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

¢	Αντιολισθητική σόλα

3  Σαµπό σεφ Haiti
Ίσια σαµπό από γνήσιο δέρµα. Έλεγχος 
ασφαλείας από την TÜV! Αναδιπλούµενο προς 
τα πίσω ρυθµιζόµενο λουράκι φτέρνας που 
προσφέρει άνεση στο περπάτημα.
¢	Χρώµα: λευκό, µαύρο
¢	Μέγεθος: 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

YF100315 Ζεύγος: 42,99

1  Παπούτσια σεφ Kiu
∆ερµάτινα παπούτσια σεφ γυναικεία και ανδρικά, µε 
ειδική επένδυση Sanitized® που απορροφά τον 
ιδρώτα. Με αντιολισθητική, αντιστατική σόλα PU και 
αντανακλαστικές λωρίδες. Με εναλλάξιµες εσωτερι-
κές σόλες. ∆ιατίθεται µε ή χωρίς µεταλλικά καψούλια.
Πάνω υλικό: ∆έρµα.
¢	Χρώµα: λευκό, µαύρο
¢	Μέγεθος: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

Χωρίς µεταλλικά καψούλια    YF100797         Ζεύγος: 69,99
Με µεταλλικά καψούλια          YF119270        Ζεύγος: 74,99

2   Σαµπό Σεφ Salerno
∆ερµάτινα σαµπό για γυναίκες και άνδρες, µε  ενσω-
µατωµένο λουράκι φτέρνας, ρυθµιζόµενο λουράκι 
στο κουτεπιέ και αντιολισθητική σόλα από καου-
σούκ. Πάνω υλικό και εσωτερική σόλα: δέρµα.
¢ Χρώµα: λευκό, µπλε ναυτικού
¢ Μέγεθος: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

YF100441 Ζεύγος: 52,99

Παπούτσια σεφ
Kiu
Ζεύγος µόνο

6999

Σαµπό σεφ
Salerno
Ζεύγος µόνο

5299

Σαµπό Σεφ
Haiti
Ζεύγος µόνο

4299

¢	Ο ιδρώτας απορροφάται λόγω 
της ειδικής φόδρας

¢	Εναλλάξιµες εσωτερικές σόλες

¢	Αντιστατικό

¢	Αντιολισθητική σόλα

¢	Ανθεκτικό δέρµα

¢	Με και χωρίς µεταλλικά καψούλια

2
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ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ
& ΚΑΛΤΣΕΣΜέγεθος

κνήµης σε εκ.       32 - 39    39 - 44     45 - 50

Γυναικείες 3 – –

Ανδρικές 3 4 5

¢	Βελτιωµένη ανάπλαση

¢	αυξηµένος συντονισµός

5  Κάλτσες Ergo
Εργονοµικά διαµορφωµένες κάλτσες συµπίεσης για 
γυναίκες και άνδρες µε τέλεια πίεση κατά µήκος της 
γάµπας για βελτιωµένη ανάπλαση µετά από µακρά 
περίοδο ορθοστασίας, αυξηµένη σταθεροποίηση των 
αρθρώσεων και µυών καθώς και  για περισσότερη 
αντοχή και απόδοση. Παρακαλούµε να µετρήσετε την 
περιφέρεια της κνήµης στο πιο παχύ σηµείο και βρείτε 
το κατάλληλο µέγεθος από τον πίνακα.
85% πολυαµίδιο, 15% spandex. Απαλό πλύσιµο στους 
40°C.
¢	Χρώµα: µαύρο
¢	Μέγεθος γυναικείων: 3
¢	Μέγεθος ανδρικών: 3, 4, 5

Γυναικεία YF117569 Ζεύγος: 39,99
Ανδρικά YF117570 Ζεύγος: 39,99

Κάλτσες
Ergo
Ζεύγος µόνο

3999

¢	Ανατοµικά διαµορφωµένη    
εσωτερική σόλα 

¢	Αντιολισθητική σόλα

Σαµπό σεφ
Jamaica
Ζεύγος µόνο

4299

4  Σαµπό σεφ Jamaica
Ίσια σαµπό γυναικεία και ανδρικά, , από πραγµατικό 
δέρµα µε ειδική επένδυση Sanitized®. Έλεγχος 
ασφαλείας από την TÜV! Αυτά τα παπούτσια 
προσφέρουν άνεση στο περπάτημα. Με αναδι-
πλούµενο ρυθµιζόµενο λουράκι φτέρνας, µε 
αντιολισθητική εσωτερική σόλα και οπές αερισµού.
Πάνω υλικό και εσωτερική σόλα: ∆έρµα.
¢	Χρώµα: άσπρο, µαύρο
¢	Μέγεθος: 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

YF100317 Ζεύγος: 42,99

ΜΕΓΕΘΟΣΚΑΛΤΣΑΣ
Παρακαλούµε να µετρήσετε την 
περιφέρεια της κνήµης στο πιο 
παχύ σηµείο και βρείτε το 
κατάλληλο µέγεθος από τον πίνακα.

+30 210 41 21 111 www.horeca.gr

5

¢	Σταθεροποίηση αρθρώσεων/µυών

¢	Πρόληψη τραυµατισµών

¢	Περισσότερη ενέργεια, 
αντοχή και απόδοση

4

g
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Απλώς αισθανθείτε καλά

ΕΥΕΞΙΑ & 
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
Ανθεκτικά, άνετα και να ανπνέουν: Έτσι 

πρέπει να είναι τα ρούχα εργασίας για 

να προσφέρουν  ευεξία και περιποίη-

ση. Τα ρούχα της JOBLINE είναι επιπλέ-

ον µοντέρνα και άψογα τόσο σε εµφά-

νιση όσο και σε αίθηση.
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2

1  Ρόµπα εργασίας Allegra
Μοντέρνα ρόµπα µε ανασηκωµένο γιακά και πρακτι-
κό φερµουάρ στο µπροστινό µέρος. Με στενό 
περιµετρικό ρέλι σε χρώµα γκρι-µπεζ στον γιακά, 
sτις άκρες των µανικιών και στο φερµουάρ. Με 2 µε-
γάλες τσέπες στο αριστερό και δεξί ισχίο.
55% Lyocell (Tencel®), 45% stretch πολυεστέρας. 
Πλύση στους 60°C.
Μήκος πλάτης: 70 εκ. στο µέγεθος 36.
¢	Χρώµα: λευκό/γκρι-µπεζ
¢	Μέγεθος: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Μακρυµάνικο YF117548 Τεµάχιο: 34,99

2   Ρόµπα εργασίας Avena
Κοµψή ρόµπα σε εµφάνιση κιµονό. Μακριές κορδέλες 
στη µέση για εξατοµικευµένη ρύθµιση πλάτους και για 
δέσιµο. Με περιµετρικές άκρες και κορδέλες σε χρώµα 
γκρι-µπεζ για αντίθεση.
55% lyocell (Tencel®), 45% stretch πολυεστέρας. Πλύση 
στους 60°C.
Μήκος πλάτης: 70 εκ. στο µέγεθος 36.
¢	Χρώµα: λευκό/γκρι-µπεζ
¢	Μέγεθος: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

Κοντοµάνικο YF117549 Τεµάχιο: 29,99

Ρόµπα εργασίας
Avena
Τεµάχιο µόνο

2999

Οι ίνες TENCEL® στεγνώνουν γρήγορα και δεν αλλάζει η 

διάστασή µε το στίψιµο, είναι απαλές και απορροφούν την 

υγρασία πολύ καλά. Τα υφάσµατα που φτιάχνονται από αυτό το 

υλικό είναι µεταξένια, λεία και πολύ ανθεκτικά στην τσάκιση.

Η TENCEL® είναι ίνα Lyocell της εταιρείας Lenzing. Αποτελείται 

από κυτταρίνη και είναι µια βιοµηχανοποιηµένη, 

αναδηµιουργηµένη ίνα που κατασκευάζεται σύµφωνα µε την 

διαδικασία άµεσης ρευστοποίησης. Χρησιµοποιείται κυρίως 

στην κλωστοϋφαντουργία, αλλά και για fleece υφάσµατα και 

τεχνικές εφαρµογές.

Η παραγωγή αυτής της ίνας είναι ιδιαίτερα φιλική προς το 

περιβάλλον και πρωτοποριακή. Η διαδικασία αυτή έχει 

βραβευθεί µε το “European Award for Environment”.

c

+30 210 41 21 111 www.horeca.gr

1

2

¢	 Yψηλή άνεση λόγω 
του stretch πολυεστέρα

¢	Λεία και µαλακή υφή

¢	Εξαιρετική απορρόφηση 
της υγρασίας

TENCEL®

Ρόµπα εργασίας
Allegra
Τεµάχιο µόνο

3499

c
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1

ΕΥΕΞΙΑ & ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

ΕΥΚΟΛΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Ρόµπα εργασίας
Veda
τεµάχιο µόνο

2499

u Τζιν Dover σελ. 81

¢	Μεγάλες τσέπες µε θήκη για 
κινητό

¢	Γρήγορο στέγνωµα

¢	ΔεΝ σιδερώνεται

¢	Από ειδικό ύφασµα 
εύκολης περιποίησης
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ΡΟΜΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3   Ρόµπα εργασίας Alina
Ριγέ ρόµπα εργασίας µε αναδιπλούµενα µανίκια και 3 
τσέπες. Σταθερά κουµπωµένη. 
65% πολυεστέρας, 35% βαµβάκι. Πλύση στους 60°C. 
Μήκος πλάτης: 85 εκ. στο µέγεθος 36.
¢	Χρώµα: µπλε/λευκό
¢	Μέγεθος: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Μανίκια 3/4 YF100631 τεµάχιο: 22,99

2   Ρόµπα εργασίας Kaya
Ρόµπα εργασίας µε V - ντεκολτέ, 2 µεγάλες τσέπες. 
Σταθερά κουµπωµένη.
65% πολυεστέρας, 35% βαµβάκι. Πλύση στους 60°C. 
Μήκος πλάτης: 73 εκ. στο µέγεθος 36.
¢	Χρώµα: µπλε/λευκό
¢	Μέγεθος: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Αµάνικη YF117550 τεµάχιο: 24,99

1   Ρόµπα εργασίας Veda
Μπλούζα από ειδικό ύφασµα εύκολης περιποίησης µε 2 
µεγάλες τσέπες, συµπεριλαµβανοµένης της ενσωµατωµένης 
τσέπης για κινητό στα δεξιά και µια τσέπη στο στήθος. 
Σταθερά κουµπωµένη. 60% πολυεστέρας, 40% βαµβάκι. 
Πλύση στους 60°C. Μ ήκος πλάτης: 73 εκ. στο µέγεθος 36.
¢	Χρώµα: µπλε/λευκό, λευκό/βατόµουρο, λευκό/γκρι-µπεζ
¢	Μέγεθος: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

YF117547 τεµάχιο: 24,99Κοντοµάνικο, ριγέ 
Κοντοµάνικο, λευκό µε 
ρέλι

YF120132 τεµάχιο: 24,99

Ρόµπα εργασίας
Alina
τεµάχιο µόνο

2299

Ρόµπα εργασίας
Kaya
τεµάχιο µόνο

2499

¢Με µεγάλες τσέπες για άφθονο χώρο ¢	Πρακτικά αναδιπλούµενα µανίκια
µπλε/λευκό λευκό/βατόµουρο λευκό/γκρι-µπεζ

+30 210 41 21 111 www.horeca.gr

ΕΛΑΦΡΥ
dünnes Materialextra

2
31

ccc
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ΕΥΕΞΙΑ & ΦΡΟΝΤΙ∆Α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Το λογότυπό

σας θα

μπορούσε να

τυπωθεί εδώ!

Στολή καθαριότητας
Erika
Τεµάχιο µόνο

1999

από 3 τεµάχια *

uu Μπλούζα Double-Long σελ. 51

Αµάνικο, λευκό YF119266 Τεµάχιο: 22,99
Αµάνικο, έγχρωµο YF100684 Τεµάχιο: 22,99

λευκό: έγχρωµο:

¢	Κλείσιµο µε κουµπί στο πλάι

λευκό/µπλε 
ναυτικού

πράσινο µπλε µπλε ναυτικού/
λευκό

Ποδιά Σαµαράκι
Heike
Τεµάχιο µόνο

1999

από 3 τεµάχια *

ΝΕΟ - Αγόρασε περισσότερα. 
Εξοικονοµήστε περισσότερα.

από 3 τεµάχια *

19,99

*αν είναι ίδιο χρώµα και µέγεθος

λευκό

NEΑ
ΧΡΩΜΑΤΑ

ΠΟΣΟΤΙΚΗ
ΕΚΠΤΩΣΗ

1  Ποδιά Σαµαράκι Heike
Ελκυστική ποδιά σαµαράκι µε διακοσµητικά ρέλια, 2 
τσέπες και κλείσιµο µε κουµπί στο πλάι.

Λευκό: 100% βαµβάκι. Πλύση στους 95°C.
Έγχρωµο: 65% πολυεστέρας, 35% βαµβάκι. Πλύση 
στους 60°C.
Μήκος πλάτης: 78 εκ. στο µέγεθος 36.
¢	Χρώµα: λευκό, λευκό/µπλε ναυτικού  NEW  , πράσινο, 
µπλέ, µπλέ ναυτικού/λευκό  NEW 
¢	Μέγεθος: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

e c
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ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ

2  Στολή εργασίας Erika
Στολή εργασίας µε διακοσµητικά ρέλια σε ασορτί 
χρώµα, V - ντεκολτέ και 2 τσέπες.
Λευκό: 100%βαµβάκι. Πλύση στους 95°C. Έγχρωµο: 
65% πολυεστέρας, 35% βαµβάκι. Πλύση στους 60°C. 
Μήκος πλάτης: 73 εκ. στο µέγεθος 36.
¢	Χρώµα: λευκό, λευκό/µπλε ναυτικού  NEW  , 
πράσινο, µ πλέ, µπλέ ναυτικού/λευκό NEW 
¢	Μέγεθος: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
Αµάνικο, λευκό YF119265 Τεµάχιο: 22,99
Αµάνικο, έγχρωµο YF100685 Τεµάχιο: 22,99

λευκό: έγχρωµο:

λευκό/µπλε 
ναυτικού

πράσινο µπλε µπλε ναυτικού/
λευκό

ΝΕΟ - Αγοράστε περισσότερα. 
Εξοικονοµήστε περισσότερα.

από 3 τεµάχια *

19,99

*αν είναι ίδιο χρώµα και µέγεθος

3  Παντελόνι Mandy
Παντελόνι γυναικείο µε ελαστική ζώνη στη µέση 
και µεγάλη τσέπη.
100% βαµβάκι. Πλύση στους 60°C.
Μέσο µήκος: 80 εκ. στο µέγεθος 36.
¢	Χρώµα: λευκό
¢	Μέγεθος: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

YF100331 Τεµάχιο: 22,99
YF100904 Τεµάχιο: 24,99

¢	Με µεγάλη τσέπη στο μπατζάκι

¢	Πρακτική ελαστική ζώνη στη 
µέση

¢	Με 5 τσέπες

¢	Πρακτική ελαστική ζώνη 
µέσης στο πίσω µέρος

λευκό µαύρο

λευκό

¢	Ιδανικό για το κέντηµα σας

u Λογοτύπηση σελ. 142

+30 210 41 21 111 www.horeca.gr

4  Παντελόνι Rina
Παντελόνι γυναικείο σε σχέδιο µε 5 τσέπες, µε ελα-
στική ταινία στο πλάι και ίσιο κόψιµο στο μπατζάκι. 
65% πολυεστέρας, 35% βαµβάκι. Πλύση στους 60°C. 
Μέσο µήκος: 80 εκ. στο µέγεθος 36.
¢	Χρώµα: λευκό, µαύρο
¢	Μέγεθος: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

Παντελόνι
Mandy
Τεµάχιο µόνο

2299

Παντελόνι
Rina
Τεµάχιο µόνο

2499

2

3 4

cc

e c
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Φυσικά, θέλετε να απολαύσετε τα νέα προϊόντα JOBELINE για µεγάλο χρονικό διάστηµα. 

Αυτό ακριβώς θέλουµε και εµείς. Γι ‘αυτό δε προσθέτουµε τυχαία προϊόντα στη 

γκάµα µας. Κάθε προϊόν πρέπει να παρέχει την υψηλότερη ποιότητα. Προκειµένου να 

διασφαλίσουµε ότι ελέγχουµε συνεχώς τα υψηλής ποιότητας κριτήρια και πρότυπα.

Και µπορείτε επίσης να κάνετε κάτι: Σηµειώστε τις οδηγίες πλύσης και φροντίδας καθώς 

και τις ενδεικνυόµενες µέγιστες θερµοκρασίες. Πολλά προϊόντα JOBELINE µπορούν 

να πλυθούν στους 60°C, µερικές φορές ακόµη και ανθεκτικά στους 100°C, καθώς και στο 

χλώριο, ανάλογα µε την ένδειξη του υφάσματος. Αυτές οι θερµοκρασίες κρατούν τα 

ρούχα σας καθαρά και υγιεινά.

Σχεδόν τίποτα δεν είναι τόσο ενοχλητικό όσο τα λευκά πουκάµισα που είναι ξαφνικά 

ροζ. Γι' αυτό είναι πολύ σηµαντικό στην εστίαση να ταξινοµήσετε τα ρούχα σας και να 

πλένετε τα ίδια χρώµατα µαζί. Ποτέ µην ανακατεύετε τα λευκά ρούχα µε τα χρωματιστά. 

Μην τοποθετείτε πάρα πολλά ρούχα στο πλυντήριο σας. Αυτό σας βοηθά να 

αποφύγετε περιττές τσακίσεις και συχνά µπορεί να σας βοηθήσει να εξοικονοµήσετε 

χρόνο στο σιδέρωµα. Για πλύση µε χρωµατιστά χρησιµοποιήστε απορρυπαντικό 

χωρίς λευκαντικό. Αρκετά φυσιολογικό και δεν προκαλεί καµία ανησυχία: όλα τα 

προϊόντα ενδέχεται να μπουν έως και 3%. Άν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες 

σχετικά µε το πλύσιµο και τη φροντίδα ρίξτε µια µατιά στο www.horeca.gr

Ανδρικά µπλουζάκια
Από το µέγεθος του στήθους και της µέσης προκύπτει η µέτρηση των πουκάµισων.

1  Κολάρο = Μέγεθος παραγγελίας 37 38 39 40 41 42

2  Στήθος 90 - 93 98 - 101 106 - 109 

3  Μέση 78 - 81 86 - 89 95 - 99

1  Κολάρο = Μέγεθος παραγγελίας 43 44 45 46 47 48

2 Στήθος 114 - 117 122 - 125 130 - 133

3  Μέση 105 - 109 115 - 119 125 - 129

Γυναικεία

Μέγεθος 
παραγγελίας

∆ιεθνή 
µεγέθη

2

Στήθος
3

Μέση
4

Γοφοί

34 XS 78 - 81 64 - 66 88 - 91

36 S 82 - 85 67 - 70 92 - 95

38 S 86 - 89 71 - 74 96 - 98

40 M 90 - 93 75 - 78 99 - 101

42 M 94 - 97 79 - 82 102 - 104

44 L 98 - 102 83 - 87 105 - 108

46 L 103 - 107 88 - 93 109 - 112

48 XL 108 - 113 94 - 99 113 - 116

50 XL 114 - 119 100 - 106 117 - 121

52 2XL 120 - 125 107 - 112 122 - 126

54 2XL 126 - 131 113 - 119 127 - 132

56 3XL 132 - 137 120 - 126 133 - 138

Ανδρικά

Μέγεθος 
παραγγελίας

∆ιεθνή 
µεγέθη

2

Στήθος
3

Μέση
5

Ραφές

42 82 - 85 70 - 73 77 - 79

44 S 86 - 89 74 - 77 78 - 80

46 S 90 - 93 78 - 81 79 - 81

48 M 94 - 97 82 - 85 80 - 82

50 M 98 - 101 86 - 89 81 - 83

52 L 102 - 105 90 - 94 82 - 84

54 L 106 - 109 95 - 99 83 - 85

56 XL 110 - 113 100 - 104 84 - 86

58 XL 114 - 117 105 - 109 85 - 87

60 2XL 118 - 121 110 - 114 86 - 88

62 2XL 122 - 125 115 - 119 87 - 89

64 3XL 126 - 129 120 - 124 88 - 90

66 3XL 130 - 133 125 - 129 89 - 91

68 4XL 134 - 137 130 - 134 90 - 92 

70 4XL 138 - 141 135 - 139 91 - 93

72 5XL 142 - 145 140 - 144 92 - 94

74 5XL 146 - 149 145 - 149 93 - 95

Μεγέθη κάλτσας
Παρακαλούµε να µετρήσετε την περιφέρεια 
της κνήµης στο πιο παχύ σηµείο και βρείτε το 
κατάλληλο µέγεθος από τον πίνακα.

Περιφέρεια 
κνήµης σε εκ. 32 - 39 39 - 44 45 - 50

Γυναικεία 3 – –

Ανδρικά 3 4 5

Με τ Ρη ΣειΣΟ∆η ΓIε Σ ΦΡΟν τ I∆ ΑΣ

Προδιαγραφές προϊόντος

Το µέγεθος για την παραγγελία σας µπορεί να βρεθεί αν συγκρίνετε 
τις µετρηθείσες τιµές του σώµατός σας µε τα µεγέθη στους πίνακες.

Εύκολο στο σιδέρωµα

Ελαφρύ σε βάρος
Ιδιαίτερα ελαφρύ υλικό, ζυγίζει λιγότερο 
από 200 g/m².

Κανονικό πλύσιµο

Απαλό πλύσιµο

Πλύσιµο στο χέρι

Στεγνοκαθαριστήριο

b c

g

a

f

w

)

e

Καθάρισμα
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4  Γοφοί

2  Στήθος

1  Κολάρο

3  Μέση

5  Εσωτερικές ραφές

ΑΝΗΣΥΧΕΙΤΕ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ; 
ΕΤΣΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ!

Πολύ µακρύ; Λάθος µανίκια; Αυτό είναι αδύνατον µε τη JOBELINE. Οι 

ραπτοµηχανές µας κονταίνουν τα µανίκια σε σακάκια σεφ, µπλουζάκια, 
και πουκάµισα για σας. Έτσι ένα µακρυµάνικο µπλουζάκι µπορεί να 
µετατραπεί σε µπλουζάκι µε µανίκια 1/2. Επίσης, είναι εύκολο να 

κοντύνουν: ποδιές και παντελόνια. Πείτε µας τις µετρήσεις που 
χρειάζεστε - η υπηρεσία αλλαγής µας θα χαρεί να εκπληρώσει τις 
επιθυµίες σας. Αυτή η υπηρεσία είναι εφικτή σε πολλά αντικείµενα 

εντός 10 ηµερών σε χαµηλή τιµή.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ
 Οικονομική υπηρεσία μετατροπών
 Εφικτό σε πολλά προϊόντα

 Γρήγορη υλοποίηση εντός 10 εργάσιµων ηµερών (εάν τα  
εµπορεύµατα είναι σε απόθεµα και αν η παραγγελία ισχύει)

 ∆εν υπάρχει ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας

Υπηρεσία αλλαγής τιµή ανά τεµάχιο ρούχου

Κοντύνετε τα παντελόνια 6,60

Κοντύνετε το σακάκι µπουφάν/µπλούζα/µανίκια 
πουκάµισων σεφ (µακρύ µανίκι σε 1/2 µανίκι) 6,60

Κοντύνετε το πλάτος της ποδιάς 6,60

Κοντύνετε το µήκος της ποδιάς 4,40

Περισσότερες πληροφορίες στο www.horeca.gr 
ή καλώντας στο +210 41 21 111.

Μετρήστε στο ευρύτερο 
σηµείο του γλουτού όταν 
είστε ντυµένοι.

Μετρήστε το μεγαλύτερο 
σηµείο οριζόντια γύρω από 
το στήθος.

Μετρήστε την περιφέρεια του 
λαιµού χαλαρά κάτω από τον 
λάρυγγα.

Μετρήστε χαλαρά στο 
στενότερο σηµείο του 
σώµατος πάνω, όπως στο 
ύψος της κοιλιάς.

Μετρήστε από τον καβάλο
µέχρι το πάτωµα.

+30 210 41 21 111 www.horeca.gr

ΤΙ ; ∆ΕΝ ΣΑΣ ΧΩΡΑΕΙ; 
ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ Α∆ΥΝΑΤΟ!
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ΚΕΝΤΗΜΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΜΕ ΡΑΨΙΜΟ Η ΜΕ 
ΣΙ∆ΕΡΩΜΑΕΚΤΥΠΩΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ

  Γρήγορη υλοποίηση: Χρόνος παραγωγής

     10 - 15 εργάσιµες ηµέρες *

 ∆υνατότητα εκτύπωσης για σχεδόν όλα τα στοιχεία

 ∆εν υπάρχει ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας

 Σύγχρονη εµφάνιση των χώρων σας

 Φωτεινά χρώµατα

 ∆υνατότητα ντεγκραντέ χρώµατος

 Ανθεκτικό

 Υψηλή αδιαφάνεια

* Εάν είναι σε απόθεµα και με σειρά προτεραιότητας * Εάν είναι σε απόθεµα και με σειρά προτεραιότητας * Εάν είναι σε απόθεµα και με σειρά προτεραιότητας 

 Υψηλής ποιότητας εµφάνιση

 Εξαιρετική αναλογία κόστους/απόδοσης

  Γρήγορη υλοποίηση: Χρόνος παραγωγής

     10 - 15 εργάσιµες ηµέρες *

 Μεγάλη επιλογή χρωµάτων

 Είναι δυνατό το κέντηµα στη τσέπη του µπούστου

 Σταθερό

 Ανθεκτικό στο πλύσιµο στους 95°C

 ∆εν υπάρχει ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας

 Ευέλικτη χρήση: Αφαιρέστε και 

επαναχρησιµοποιήστε

 ∆ιάφορα χρώµατα φόντου και λογότυπου 

 Ανθεκτικό σε χλώριο και στο πλύσιµο 

στους 95°C

 Είναι δυνατό το κέντηµα στη τσέπη του µπούστου 

Γρήγορη υλοποίηση: Μέσα σε 10 - 15 

εργάσιµες ηµέρες *

Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας 50 τεµάχια

Μέγεθος logo σε cm²            έως 50       έως 150       έως 500 

Τιµή/τεµάχιο € 5,19 6,99 9,49

Κόστος stencil 
(µία φορά) 29,99 29,99 29,99

Προεκτυπωτικά
(ανά παραγγελία) 9,99 9,99 9,99

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΕΩΣ ΤΟΥΣ 95°C 

Στάμπα έως 7,5 cm²  έως 12,5 cm² 

Τιµή/τεµάχιο €

Στάμπα 2,99 4,99

Στάμπα σιδερώτυπη 2,99 4,99

Αυτοκόλλητη στάμπα 2,99 4,99

Στάμπα µε velcro 2,99 4,99

Προεκτυπωτικά και stencil Περιλαµβάνονται

Με ράψιµο ή µε σιδέρωµα 0,95 0,95

ΤΟ ΣΤΥΛ ΣΑΣ. ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΣΑΣ. Η ΜΟΝΑ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΣΑΣ

Μέγεθος logo σε cm² έως 60 cm²     έως 300 cm²

Τιµή/τεµάχιο € 2,99 4,99

Κόστος stencil 
(µία φορά) 29,99 29,99

Προεκτυπωτικά
(ανά παραγγελία) 9,99 9,99

ΠΛΥΣΗ ΕΩΣ 40°C

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΡΟΙΟΝ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΘΕΣΗ

1. ΒΗΜΑ 2. ΒΗΜΑ

Επιλέξτε το αγαπηµένο σας. Σχεδόν κάθε προϊόν είναι προσαρµόσιµο. Θα 

χαρούµε να σας βοηθήσουµε στη λήψη των αποφάσεών σας. ∆εν έχετε 

λογότυπο ή το προηγούµενο λογότυπό σας δεν πληρεί πλέον τις 

απαιτήσεις σας;  Τότε χρησιµοποιήστε το δημιουργικό μας τμήμα. 

Περισσότερες πληροφορίες στο www.horeca.gr

Επιλέξτε τη θέση για το προϊόν που επιθυµείτε. Μερικά παραδείγµατα 

τοποθετήσεων βρίσκονται στο παραπάνω σκίτσο. Θα χαρούµε να σας 

συµβουλεύσουµε τηλεφωνικώς στο +30 210 41 00 444 ή online στο 

www.horeca.gr

Παραδείγµατα τοποθέτησης

ΕΤΟΙΜΟΙ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΜΟΝΟ ΒΗΜΑΤΑ

ΛΟΓΟΤΥΠΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ
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ΤΟ ΣΤΥΛ ΣΑΣ. ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΣΑΣ. Η ΜΟΝΑ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΣΑΣ

ΚΕΝΤΗΜΑ ΜΕ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑ ΜΕ ΛΕΙΖΕΡ

* Εάν είναι σε απόθεµα και με σειρά προτεραιότητας 

Γρήγορη υλοποίηση: Χρόνος παραγωγής  5 - 10 εργάσιµες ηµέρες * 

Είναι δυνατό το κέντηµα στη τσέπη του µπούστου

Επιλογή διαφόρων χρψωάτων και γραµµατοσειρών

Ανθεκτικό στο πλύσιµο στους 95°C

∆εν υπάρχει ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΩΝ ΜΑΣ

* Εάν είναι σε απόθεµα και με σειρά προτεραιότητας 

Κέντηµα µε µονόγραµµα

Εφικτό ύψος γραµµατοσειράς: 1,5 εκ., 2,5 εκ. και 3,5 εκ.; µέγιστο 3 γραµµές

Τιµή/τεµάχιο € 4,19

Κόστος stencil (µία φορά) Συµπεριλαµβάνεται

Προεκτυπωτικά (ανά παραγγελία) Συµπεριλαµβάνεται

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΟΥΣ 95°C ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ

Μαρκάρισµα µε λέιζερ έως 250 cm² έως 1000 cm²

Τιµή/τεµάχιο € 4,49 6,99

Κόστος stencil (µία φορά) 29,99 29,99

Προεκτυπωτικά (ανά παραγγελία) 9,99 9,99

 Τα πιο κατάλληλα για µαρκάρισµα µε λέιζερ είναι τα τζην υφάσµατα, 

τα fleece και άλλα συνθετικά υλικά 

Γρήγορη υλοποίηση: Χρόνος παραγωγής 15 εργάσιµες ηµέρες * 

Εξελιγµένη διαδικασία φινιρίσµατος

Εξαιρετικά ανθεκτικό

Ιδιαίτερο αποτέλεσµα σε όψη και αφή

Ανθεκτικότητα µακράς διαρκείας 

∆εν υπάρχει ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας

uu Εκτύπωση

uu Κέντηµα λογότυπου

uu Μαρκάρισµα µε λέιζερ

uu Κέντηµα µε µονόγραµµα

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΙ∆ΟΣ ΛΟΓΟΤΥΠΗΣΗΣ

3. BHMA 4. BHMA

KANETE THN ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΣ

Στείλτε µας το κείµενο και/ή το λογότυπό σας µέσω e-mail, καθώς και 

πληροφορίες σχετικά µε την επιθυµητή γραµµατοσειρά, τοποθέτηση, 

χρώµα και µέγεθος. Θα λάβετε την προσφορά σας εντός 48 ωρών. 

Επιβεβαιώστε την παραγγελία µε πληρωµή και παραλάβετε τα προϊόντα σας 

εντός 5 - 15 εργάσιµων ηµερών *.

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση: www.horeca.gr και στην 

γραµµή εξυπηρέτησης : +30 210 4100444

* Εάν είναι σε απόθεµα και με σειρά προτεραιότητας 
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ΑΠΟ ΤΟ ΑΛΦΑ ΩΣ ΤΟ ΩΜΕΓΑ:
ΕΤΣΙ ΒΡΙΣΚΕΤΕ ΕΥΚΟΛΑ ΤΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΣΑΣ ΠΡΟΪΟΝ.
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ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΚΑΙ  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1  Πεδίο εφαρµογής και πάροχος

Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για όλες τις παραγγελίες που πραγματοποιείτε με την επιχείρηση 
Καπιζιώνης Θεόδωρος, Δημ. Γούναρη 38, 185 31 Πειραιάς.

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα και Τετάρτη 07.30 π.μ. - 04.00 μ.μ., Πέμπτη και Παρασκευή 7.30 π.μ. - 8.00 μ.μ., Σαββάτο 
08.00 π.μ. - 03.00 μ.μ. Τηλέφωνο: +30 210 41 21 111, φαξ: +30 210 4100 443, e-mail: info@horeca.gr, ηλεκτρονικό 
κατάστημα: www.horeca.gr.

Τα προϊόντα μας προσφέρονται αποκλειστικά σε εμπορικούς καταναλωτές. Οι παραδόσεις, οι υπηρεσίες και οι 
προσφορές μας παρέχονται αποκλειστικά με βάση τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, οι οποίοι 
ισχύουν και για όλες τις μελλοντικές επιχειρηματικές σχέσεις, ακόμη και αν δεν συμφωνούνται ρητά ξανά. Οι δικοί 
σας όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας ή οι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας τρίτων δεν έχουν ισχύ ακόμη και αν 
δεν αντιταχθούμε στην εφαρμογή τους για μια συγκεκριμένη περίπτωση. Η γλώσσα της σύμβασης είναι μόνο η 
Ελληνική ή η Αγγλική. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση και να εκτυπώσετε τους ισχύοντες Γενικούς Όρους και 
Προϋποθέσεις που ισχύουν σήμερα στον ακόλουθο ιστότοπο: www.horeca.gr.

2  Σύναψη σύµβασης

Η παρουσίαση των προϊόντων στο ηλεκτρονικό καταστήμα, τους καταλόγους και τις διαφημίσεις δεν είναι δεσμευτικές 
προσφορές για τη σύναψη συμφωνίας αγοράς. Αντίθετα, η παρουσίαση αυτή αντιπροσωπεύει μια μη δεσμευτική 
πρόσκληση για την παραγγελία προϊόντων μέσω τηλεφώνου, φαξ, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικά. Με την 
παραλαβή της παραγγελίας σας, θα ελέγξουμε αν τα παραγγελθέντα αντικείμενα είναι διαθέσιμα και στη συνέχεια θα 
κάνουμε μια ατομική προσφορά την οποία μπορείτε να δεχτείτε εγγράφως ή πληρώνοντας την τιμή αγοράς.

Η προσφορά μας θα ισχύει για το χρονικό διάστημα 14 ημερών. Μια συμφωνία αγοράς για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες θα 
συναφθεί μόνο εάν καταβάλετε το ποσό που αναφέρεται στο νόμο ή αποδεχτείτε την προσφορά μας εγγράφως. Η 
αποστολή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι επαρκής ως γραπτή αποδοχή.

3  Τιµές

Οι τιμές ισχύουν στο βαθμό της παράδοσης και των υπηρεσιών που αναφέρονται στην ατομική σας προσφορά. Οι τιμές 
είναι σε ευρώ, συν τα έξοδα συσκευασίας και αποστολής και συν το νόμιμο φόρο προστιθέμενης αξίας. Τα τελωνειακά 
τέλη, χρεώσεις και άλλες δημόσιες εισφορές καταβάλλονται από τον αποδέκτη.

4  Όροι πληρωµής

Οι ατομικές μας προσφορές μπορούν να πληρωθούν κατόπιν επιλογής σας με τραπεζική μεταφορά, με πιστωτική κάρτα 
(VISA/MasterCard) ή μέσω Paypal.

5 Δικαίωμα παρακράτησης για συμψηφισμό

Θα έχετε δικαίωμα συμψηφισμού μόνο εάν η απαίτησή σας έχει προσδιοριστεί χωρίς περαιτέρω νομική προσφυγή ή δεν 
αμφισβητείται από εμάς. Μπορείτε να ασκήσετε δικαίωμα παρακράτησης μόνο όταν η απαίτηση σας βασίζεται στην ίδια 
συμβατική σχέση.

6  Τόπος εκπλήρωσης, παράδοσης, διατήρηση της κυριότητας

Ο τόπος εκπλήρωσης για όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή τη συμβατική σχέση είναι ο Πειραιάς της 
Ελλάδας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Θα επιλέξουμε τον τρόπο αποστολής και το είδος της συσκευασίας σύμφωνα με 
την καλύτερη κρίση μας. Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, τα αγαθά παραδίδονται με την παραλαβή της πληρωμής 
από την αποθήκη μας στη διεύθυνση παράδοσης που καθορίζεται από εσάς. Τα αγαθά παραμένουν στην ιδιοκτησία μας 
μέχρι την πλήρη εξόφλησή τους. Οποιεσδήποτε ημερομηνίες ή περίοδοι για την παράδοση των αγαθών ή την παροχή 
υπηρεσιών που ανακοινώθηκαν από εμάς θα είναι πάντοτε χωρίς δέσμευση, εκτός αν υποσχεθούμε μια καθορισμένη 
περίοδο ή ημερομηνία. Όσον αφορά την αποστολή των εμπορευμάτων, οποιαδήποτε περίοδος παράδοσης ή 
παράδοσης θα αναφέρεται στην ώρα της παράδοσης στον μεταφορέα, στον ανάδοχο της μεταφοράς ή σε κάποιον τρίτο
που έχει προσληφθεί για αποστολή.
Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν αδυναμία παράδοσης ή οποιαδήποτε καθυστέρηση της παράδοσης, όταν αυτό 
οφείλεται σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή σε οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που ήταν απρόβλεπτη κατά τη στιγμή της 
σύναψης της σύμβασης. Έχουμε το δικαίωμα να καταγγείλουμε τη σύμβαση εάν οι συνθήκες αυτές καθιστούν την 
παράδοση ή την παροχή υπηρεσιών από εμάς ουσιαστικά δύσκολη ή αδύνατη. Όταν η παρεμπόδιση αυτή έχει προσωρινό

χαρακτήρα, οι προθεσμίες παράδοσης και παροχής υπηρεσιών παρατείνονται αναλόγως. Θα έχουμε το δικαίωμα να 
πραγματοποιήσουμε μερική παράδοση αν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μέρος της παράδοσης που σας 
παραδίδεται, σύμφωνα με τη σύμβαση και αυτό δεν προκαλεί σε εσάς καμία επιπρόσθετη δαπάνη και εξασφαλίζεται η 
παράδοση των υπόλοιπων αγαθών.
Διατηρούμε τον τίτλο των αγαθών μέχρι την πλήρη εξόφληση όλων των απαιτήσεων βάσει της τρέχουσας 
επιχειρηματικής σχέσης. Πριν από τη μεταβίβαση της κυριότητας των αγαθών με επιφύλαξη κυριότητας, η δέσμευση ή η 
εκχώρηση ως εγγύηση δεν επιτρέπεται.

7 ∆ικαίωµα επιστροφής αγαθών

Αγοράζετε χωρίς κίνδυνο, επειδή δικαιούστε να επιστρέψετε τα εμπορεύματα εντός δέκα ημερών από την παραλαβή 
των αγαθών. Το δικαίωμα αυτό δεν ισχύει για τα αγαθά που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί ή έχουν εκτυπωθεί, τα οποία 
γίνονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη (π.χ. εκτύπωση ονόματος ξενοδοχείου) ή είναι σαφώς 
προσαρμοσμένα στις προσωπικές απαιτήσεις. Για να ασκήσετε το δικαίωμά σας επιστροφής, αποστείλετε τα 
αχρησιμοποίητα και καθαρά αγαθά πίσω σε εμάς με δική σας δαπάνη, αν είναι δυνατόν στην αρχική τους συσκευασία, 
διαφορετικά σε ανάλογη ασφαλή συσκευασία μαζί με όλα τα μέρη τους και όλα τα εξαρτήματα συσκευασίας.

8 Εγγύηση
Η περίοδος εγγύησης είναι ένα έτος από την παράδοση των αγαθών. Είστε υποχρεωμένοι να επιθεωρήσετε τα εμπορεύ-
ματα για ελαττώματα ποιότητας και εσφαλμένη ποσότητα χωρίς καθυστέρηση και με προσοχή και να μας ενημερώσετε 
για τυχόν εμφανή ελαττώματα εντός επτά ημερών από την παραλαβή των εμπορευμάτων. Αρκεί η κοινοποίηση των 
ελαττωμάτων να αποστέλλεται εντός της προθεσμίας. Αυτό ισχύει επίσης για κάθε κρυφή ατέλεια που εντοπίζεται
αργότερα σε σχέση με το χρόνο ανίχνευσης. Η απαίτηση εγγύησης δεν μπορεί να γίνει δεκτή εάν δεν συμμορφώνεστε 
με την υποχρέωσή σας να επιθεωρήσετε τα προϊόντα και να μας ενημερώσετε για κάποιο ελάττωμα.
Σε περίπτωση οποιουδήποτε ελαττώματος, εμείς κατά την επιλογή μας θα κάνουμε μεταγενέστερη βελτίωση ή αντι-
κατάσταση της παράδοσης (συμπληρωματική απόδοση). Σε περίπτωση μεταγενέστερης βελτίωσης, δεν επιβαρυνό-
μαστε με τα πρόσθετα έξοδα που προκαλούνται από τη μεταφορά του αγαθού σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο 
εκπλήρωσης, εκτός εάν η μεταφορά αυτή είναι σύμφωνη με την προβλεπόμενη χρήση των αγαθών. Εάν η συμπλη-
ρωματική απόδοση αποτύχει δύο φορές, θα έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε μείωση ή να ακυρώσετε τη σύμβαση.

9 Ευθύνη

Απεριόριστη ευθύνη: Θα ευθυνόμαστε για εκούσια πρόθεση και σοβαρή αμέλεια. Σε περίπτωση ελαφράς αμέλειας, θα 
ευθυνόμαστε σύμφωνα με τις διατάξεις της ευθύνης για τα προϊόντα και για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν από 
τραυματισμό της ζωής, του σώματος ή της υγείας οποιουδήποτε προσώπου.
Περιορισμός ευθύνης: Εκτός αυτού, θα ευθυνόμαστε σε κάθε περίπτωση ελαφράς αμέλειας μόνο για την παραβίαση 
ουσιαστικής συμβατικής υποχρέωσης, δηλαδή την εκπλήρωση συμβατικής υποχρέωσης, η οποία επιτρέπει την καλή 
εκτέλεση της σύμβασης και την οποία μπορείτε να βασιστείτε. Αυτός ο περιορισμός ευθύνης ισχύει επίσης προς όφελος 
των αντιπροσώπων μας.

10  Τελικές προµήθειες
Σε περίπτωση που κάποια από τις διατάξεις των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων είναι ή γίνει άκυρη, αυτό 
δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των υπόλοιπων διατάξεων.
Σε περίπτωση που οποιαδήποτε απαίτηση που είναι πραγματικά απαραίτητη δεν περιλαμβάνεται στη σύμβαση που 
συνάπτεται μεταξύ εσάς και εμάς ή στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, τα συμβαλλόμενα μέρη ανα-
λαμβάνουν την υποχρέωση να συμφωνήσουν μια έγκυρη διάταξη την οποία θα είχαν συμφωνήσει, λαμβάνοντας 
υπόψη τους εμπορικούς τους στόχους. Κάθε σύμβαση μεταξύ εσάς και εμάς διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό 
δίκαιο, εξαιρουμένης της εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις Συμβάσεις για τη Διεθνή Πώληση 
Αγαθών (CISG).
Ο τόπος δικαιοδοσίας για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από ή σε σχέση με σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ εσάς 
και εμάς θα είναι ο Πειραιάς στην Ελλάδα.

Πειραιάς, Φεβρουάριος 2019
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¢	Εύκολο σιδέρωµα

¢	Σκληρό και ανθεκτικό     
 υλικό

¢	Σταυρωτοί ιµάντες στην πλάτη 
ώστε να ανακουφίζεται ο λαιµός

ΤΑ BEST SELLER ΜΑΣ ΣΕ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΣΗ

λευκό µάνγκο πράσινο 
µήλου

µπορντώ µούρο κόκκινο

σκούρο 
µπλε

πράσινο 
γρασιδιού

ελιάς µπλε ναυτικού   άµµου γκρι-µπεζ

κακάο ανοιχτό 
γκρι

γκρι γραφίτης µαύρο    µαύρο/άσπρο
(ψαροκόκκαλο)

ΝΕΟ - Αγοράστε περισσότερα. Εξοικονοµήστε περισσότερα.

από 10 τεµάχια * από 20 τεµάχια *
Απλό: 88 x 77 εκ. 11,99 10,99

Εξοικονοµήστε 7%! Εξοικονοµήστε 15%!
*εάν είναι το ίδιο χρώµα

Ποδιά Botero & Botero Ψαροκόκαλο
Υυψηλής ποιότητας ποδιά από ανθεκτικό και  εύκολο  στο σιδέρωµα εύκαµπ-
το ύφασµα. Οι ιµάντες στο πίσω  µέρος µπορούν να τοποθετηθούν σταυρω-
τά για ανακούφιση του λαιµού. Με θηλιά για πετσέτα τσαγιού, θήκη για στυ-
λό και 2 µεγάλες τσέπες µπροστά. Ένα µίνι tablet µπορεί να τοποθετηθεί στη 
δεξιά µπροστινή τσέπη. ∆ιαθέσιµο σε πολλά χρώµατα.
Ψαροκόκαλο: 100% βαµβάκι. Πλύση στους 60°C .
¢	Χρώµα: άσπρο, µάνγκο, κόκκινο, µπορντό, βατόµουρο, πράσινο µήλο, 
πράσινο γρασιδιού, ελιά, σκούρο µπλε, µπλε navy, άµµου γκρι-µπεζ, κακάο, 
ανοιχτό γκρι, γκρι, γραφίτη, µαύρο, µαύρο/άσπρο (ψαροκόκαλου)
¢	Μέγεθος: 88 x 77 εκ. (µ x π)

YF124906 Τεµάχιο: 12,99Απλό: 88 x 77 εκ. (µ x π)
Ψαροκόκκαλο: 88 x 77 εκ. (µ x π) YF124899 Τεµάχιο: 16,99
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Σακάκι Σεφ
Τεµάχιο µόνο

3999

uuσελ. 101

Τηλέφωνο 
Fax 
e-mail
Shop

+30 210 41 21 111
+30 210 41 00 443 

info@horeca.gr 
www.horeca.gr

* Ώρες λειτουργίας: ∆ευτέρα-Τετάρτη 8:00-16:00, 

Τρίτη-Πέµπτη-Παρασκευή 8:00-20:00, Σάββατο 8:00-15:00.
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