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η δικιά μου JOBELINE.
Η εργασία μου

το στυλ μου
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Ιδιαίτερα μοντέρνα 
εμφάνιση στο service:
Ποδιά Dario

Αποκτήστε

εμφάνιση!
την

u	σελ. 50

Τεμ, μόνο

4999
(σελ. 38)
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Foto (wg. Überklebung des Covers) dieses Jahr NICHT verschoben (wg. fehlendem Rücken/

Heftung des Katalogs) – Auch auf der U2 nichts gemacht!

Η ομάδα της JOBELINE

καλοί λόγοι
για να μας εμπιστευτειτε8

*Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα και Τετάρτη 8:00-16:00,

Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή 8:00-20:00 και Σάββατο 8:00-15:00

Ικανοποιημένοι εργαζόμενοι 

Η ικανοποίηση των εργαζομένων ξεκινά 
από τα ρούχα. Για αυτό τα ενδύματα εργα-
σίας μας είναι κομψά, άνετα και διαθέτουν 
πολλές εκλεπτυσμένες λεπτομέρειες ει-
δικά για την εστίαση. Οι υπάλληλοί σας θα 
αισθάνονται καλά και έτσι θα εξυπηρετή-
σουν καλύτερα τους πελάτες σας.

Αγοράστε περισσότερα. Εξοικονομήστε 
χρήματα.

Η αγορά σας θα είναι φθηνότερη με την πο-
σοτική έκπτωση και το πρόγραμμα μπόνους 
μας, με έκπτωση έως και 10%. Επικοινω-
νήστε μαζί μας για τις επιλογές εξοικονό-
μησης σας.

Υπηρεσία δίκαιης επιστροφής

Είμαστε υπερήφανοι για τα χαμηλά ποσο-
στά επιστροφών. Είναι η απόδειξη ότι εκ-
πληρώνουμε την υπόσχεση μας για υψηλή 
ποιότητα . Αν ακόμα δεν είστε ικανοποιη-
μένοι, μπορείτε να ανταλλάξετε ή να επι-
στρέψετε τα ρούχα σας.

Μεγάλα μεγέθη 

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

Ιδιωτική αγορά για τους υπαλλήλους σας 

Θα ήθελαν μήπως οι υπάλληλοί σας να αγο-
ράσουν τα αγαπημένα τους προϊόντα ιδιω-
τικά; Στη JOBELINE, είναι εύκολο και απλό.

Μια μάρκα, τόσο ξεχωριστή όσο εσύ 

Είτε πρόκειται για ένα μοδάτο μπεργκερά-
δικο, ένα κομψό ξενοδοχείο ή ένα ρουστίκ 
κατάλυμμα 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 πε-
λάτες σας και πνεύμα ομαδικότητας μεταξύ 
των υπαλλήλων σας. Είναι χαρά μας να εξα-
τομικεύσουμε τα ενδύματα εργασίας σας.

WERIN® TEC – η επιτομή της καλοζωίας 

Η διαφορά είναι στις λεπτομέρειες. Το λει-
τουργικό υλικό μας WERIN® TEC είναι ελα-

φρύ, άνετο και αναπνέει. Σαν αποτέλεσμα 
με το WERIN® TEC εξασφαλίζετε τη μέγιστη

αποδοτικότητα των εργαζόμενων.

Οι προβλέψεις μας για το 2020: Θα είναι κομψές! Επειδή έχουμε και 
πάλι πολλές νέες εμφανίσεις ειδικά σχεδιασμένες για εσάς. Με 
μεγάλη άνεση, στυλ και ακόμη μεγαλύτερη ποιότητα. Επειδή μόνο ο 
οποίος αισθάνεται άνετα είναι κατάλληλα προετοιμασμένος για το 
χώρο της κουζίνας και του σέρβις. Ένα από τα πολλά χαρακτηριστικά: 
η νέα συλλογή παπουτσιών JOBELINE με πολυάριθμες λειτουργικές 
λεπτομέρειες για βέλτιστη ασφάλεια και άνεση στην καθημερινή 
εστίαση. Ανακαλύψτε συναρπαστικά νέα προϊόντα και αποδεδειγμένα 
αγαπημένα στοιχεία στον νέο ετήσιο κατάλογο JOBELINE!

Επιθυμία για κάτι καινούργιο;

www.horeca.gr
τηλ. +30 210 41 21 111
Fax +30 210 4100 443
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ - Ο σεφ Sebastian Frank 
βραβεύτηκε ως ο„Καλύτερος Σεφ Ευρώπης 2018”

u	S.99

u	S.71

u	S.39

u	S.69

u	S.43

Εδώ θα μπορούσε να

βρίσκεται το λογότυπο σας
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u	Παπούτσια από σελ. 16

u	S.18

Σέρβις από σελ. 28

Έμπνευση σελ. 30
Ποδιές & Ποδιές μέσης σελ. 34
Μπλουζάκια σελ. 50
Μπλούζες & Πουκάμισα σελ. 56
Γιλέκα σελ. 62
Παντελόνια σελ. 64
Αξεσουάρ σελ. 66

Μάθετε περισσότερα από σελ. 94

Οδηγίες περιποίησης &  μεγεθών σελ. 94
Index σελ. 96
Όροι και προϋποθέσεις σελ. 98

Κουζίνα από σελ. 68

Σακάκια σεφ σελ. 68
Παντελόνια σεφ σελ. 80
Αξεσουάρ σελ. 89

Housekeeping 
& Φροντίδα από σελ. 

90

Ρόμπες σελ. 90
Παντελόνι σελ. 93

Παπούτσια από σελ. 16

Ολοκαινούργια, πολύ κομψά και εξαιρετικά ασφαλή: Τα επαγγελματικά παπούτσια της 
JOBELINE είναι εδώ! Και τα έχουν όλα: Πολλές λειτουργικές λεπτομέρειες εξασφαλί-
ζουν ότι θα είστε ασφαλείς στη δουλειά σας. Αυτό επιβεβαιώνεται από τα πρότυπα EN 
ISO 20345: 2011 και EN ISO 20347: 2012, σύμφωνα με τα οποία τα παπούτσια εργασίας 
μας έχουν δοκιμαστεί. Ιδανικά για χώρους κουζίνας, σέρβις, πωλήσεων και φροντίδας!

Ανακαλύψτε τα επαγγελματικά
παπούτσια της JOBELINE!

JOBELINE από σελ. 6

Όλα από έναν προμηθευτή – Τα προϊόντα μας σελ. 6
Πως δημιουργούνται τα στυλ της JOBELINE σελ. 12
Εφαρμογή/Λογοτύπηση σελ. 14/15

CERTIFIED 

SAFETY

EN ISO

20345:2011

20347:2012

a
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Ακόμα φθηνότερα.

Έμπνευση χωρίς όρια.
Ο κλάδος της εστίασης και του ξενοδοχειακού εξοπλισμού είναι μια ολιστική επιχείρηση. 
Πολλοί παράγοντες πρέπει να συνεργαστούν με ιδανικό τρόπο για να δημιουργήσουν ένα 
αρμονικό συνολικό έργο τέχνης. Ως κορυφαία πλατφόρμα για τις ανάγκες τροφοδοσίας, 
βασιζόμαστε σε καινοτόμα προϊόντα με υψηλά πρότυπα σχεδιασμού. Το αποτέλεσμα είναι 
εμπνευσμένες λύσεις για κάθε χώρο.

Ιδανική επιλογή για την Εστίαση και τον Ξενοδοχειακό εξοπλισμό.
Ποιότητα για επαγγελματίες και ότι χρειάζεστε για να περιποιηθείτε τους πελάτες σας - αυτό είναι το μέλημα των δύο 
σημάτων VEGA και JOBELINE. Με το υψηλότερο επίπεδο εμπειρίας σε ζητήματα παροχής συμβουλών και υπηρεσιών, 
σας προσφέρουμε εμπνευσμένες λύσεις και όλες τις δυνατότητες εξατομίκευσης των προϊόντων σας. Βασιστείτε στην 
εμπειρία και την ποικιλία των προϊόντων σε οτιδήποτε χρειαστείτε. Από τη ρεσεψιόν μέχρι την executive σουίτα, από την 
κουζίνα έως τα δωμάτια των πελατών σας.
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Τα πάντα για τη δουλειά
Τα ρούχα εργασίας στο ξενοδοχείο και το catering πρέπει να είναι άνετα 
και καλής ποιότητας, να είναι σύγχρονα και λειτουργικά - τελικά, οι εργα-
ζόμενοι σας εργάζονται καθημερινά με αυτά. Δεν θα πρέπει να αισθάνο-
νται μόνο άνετα σε αυτά, αλλά επίσης να είναι σε θέση να ξεχωρίσουν με 
αυτά.

Ώρα για
ομαδική δουλειά

100% ποιότητα σε χαμηλότερες τιμές,  μια μεγάλη γκάμα προϊόντων για τις ανάγκες του catering, απλά, γρήγορα  
και πάντα σε απόθεμα: το πρόγραμμα Pulsiva!
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Τυπική JOBELINE: 

Εύκολης φροντίδας 

ποδιά Mora με μεγά-

λες τσέπες. Γι’αυτό το 

λόγο μας γνωρίζετε 

και μας προτιμάτε!
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Τραπέζι  
Avola

27900

Μπωλ Takati 
από 

799

Καρέκλα  
Esperia

9999

Ποτήρι Calabria

499
Ποτήρι κρασιού Marlene

319

Ποδιά Mora
16,99 € (σελ. 37)

Μπλουζάκι Polo Oliver
29,99 € (σελ. 50)

Ποδιά Ramie
16,99 € (σελ. 36)

Γυναικείο πουκάμισο Kim
28,99 € (σελ. 58)

Έξω είναι το
καινούριο μέσα.
Μόλις ανοίξει ο καιρός, οι πελάτες προτιμούν να κάθονται στους εξωτερικούς χώρους και να 

απολαμβάνουν τον ήλιο. Παρόλο που η αίσθηση στον εσωτερικό χώρο είναι καλή, σίγουρα δε θα 

ήθελαν να χάσουν και τα πλεονεκτήματα του έξω. Γι’αυτό το λόγο είναι καλή ιδέα να επεκτείνετε τoν 

εσωτερικό σας χώρο και στην ύπαιθρο. Σας προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων 

υωηλής ποιότητας που μπορείτε να συνδυάσετε σύμφωνα με τις επιθυμίες σας. Εφαρμόστε νέες 

ιδέες. Επειδή έξω είναι το νέο μέσα.

Ασύμμετρο
ρηχό πιάτο
Takati
από 

1399
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Ποδιά Bristol
149,00 €

Ποδιά μέσης Mora
12,99 € (σελ. 37)

Γυναικείο πουκάμισο 
Delano
38,99 € 

Ποδιά μέσης Nando
8,49 € (σελ. 47)

Καπέλο Flin
9,99 € (σελ. 66)

Ανδρικό πουκάμισο Chambray
39,99 € (σελ. 29)

Μπωλ  
Nessa 
από

599

Μπωλ ψωμιού  
Fraser 
από

999

Πολυθρόνα  
Ventura

27900

Ποτήρι  
Ronja 
από

169

Πιάτο με μεγάλο γείσο 
Skady 
από

499

Ποτήρι γενικής χρήσης  
Ava 
από

549

Βάζο  
Iba

249

Καρέκλα  
Enora

11900

Σειρά μαχαιροπήρουνων  
Leeds 
από

000

Ώρα για
απόλαυση.
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Ώρα για
απόλαυση.

VEGA, ο συνεργάτης σας: 

Μπρείτε να αποκτήσετε το 

ποτήρι κρασιού MARLENE 

και πολύ περισσότερο εξο-

πλισμό για το ξενοδοχείο και 

τον τομέα της εστίασης.



Ρυθμιζόμενη ταινία υψηλής 
ποιότητας στην περιοχή της 
μύτης για σωστή εφαρμογή

Υγιεινή εφαρμογή για 
σωστή αναπνοή και με 
εσωτερική θήκη φίλτρου

Υφασμάτινο ελαστικό κορδόνι με 
παρέμβυσμα  για εύκολη προσαρ-
μογή στο μέγεθος του προσώπου

Εργονομικά σχεδιασμένη περιοχή στο 
ύψος του πηγουνιού για πλήρη και 
υγιεινή εφαρμογή



Chambray μπλε 30089748λευκό 30089504 μαύρο 30089502

ΟΤΙ ΠΙΟ ΝΕΟ ΣΤΗ ΜΑΣΚΑ
Νέα άνετη εφαρμογή: Η υφασμάτινη μάσκα μας είναι η 
απάντηση στις νέες συνθήκες που καλούμαστε να δουλέ-
ψουμε, με λίγο παραπάνω στυλ! Με εξαιρετικής ποιότητας 
αλουμινένιο κλιπ στη μύτη για ασφαλές κράτημα, ενισχυ-
μένο πηγούνι και ελαστικό ρυθμιζόμενο κορδόνι. Περισσό-
τερη υγιεινή: Κατασκευασμένη από διπλό ύφασμα με 
θήκη φίλτρου. Πολυχρηστικός σχεδιασμός: Η κατάλληλη 
μάσκα για κάθε περίσταση-τόσο σε φυσικούς χρωματικούς 
τόνους, όσο και σε χρωματικές παραλλαγές.

  > για περισσότερα χρώματα και σχέδια δείτε στο www.horeca.gr

Επαναχρησιμοποιούμενη 
μάσκα προσώπου 

599

κεραμιδί 30106508 γκρι μπλε 30106510

www.horeca.gr
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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 κα-

τάλληλα για κάθε σωματότυπο. Αν 

προτιμάτε κλασικά στυλ, αυτή η φόρμα 

είναι η κατάλληλη.

Ανδρικό

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΤΣΙ ΘΑ ΣΑΣ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΤΑ ΣΙΓΟΥΡΑ!
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Περισσότερες πληροφορίες στο www.horeca.gr

Με το λογότυπό σας στα ρούχα σας 

θα επιτύχετε υψηλή αξία αναγνώρισης 

στους πελάτες σας. Σας προσφέρουμε 

τις παρακάτω επιλογές για να λογοτυπή-

σετε τα ενδύματα εργασίας σας.

Κέντημα λογότυπου

  Υ ψηλής ποιότητας εμφάνιση

  Πολλές επιλογές χρωμάτων

 Ανθεκτικό

  Δεν υπάρχει ελάχιστη ποσότητα

   παραγγελίας

Ραφτό

 Υ ψηλής ποιότητας εμφάνιση

  Επαναχρησιμοποιήσιμα

  Ανθεκτικό

  Ελάχιστη ποσότητα 50 τεμαχίων

Κέντημα μονογράμματος

  Υ ψηλής ποιότητας εμφάνιση

  Πολλές επιλογές χρωμάτων και

    γραμματοσειράς

  Χωρίς ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας

Εκτύπωση

  Μοντέρνα εμφάνιση

  Φωτεινά χρώματα

  Χωρίς ελάχιστη ποσότητα 
παραγγελίας

Εκτύπωση λέιζερ

 Π ολύ σύγχρονη διαδικασία

   φινιρίσματος

 Κ ατάλληλο για denim, fleece και

    υλικά με υψηλό ποσοστό συνθε-  

    τικών ινών

  Δια βίου ανθεκτικότητα

  Χωρίς ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας

   Απλά
  μοναδικό!
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u	σελ. 23

u	σελ. 19

ΝΕΟ: Ανακαλύψτε τα
Επαγγελματικά παπούτσια 
της JOBELINE!
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δσ

Βρισκόμενοι σε ορθοστασία όλη την ημέρα, περπατώντας, αποφεύγο-
ντας χυμένα υγρά και υπολείμματα: Τα «κανονικά» αθλητικά παπούτσια 
δε θα μπορούσαν να συμβαδίσουν. Τα επαγγελματικά παπούτσια της 
JOBELINE σχεδιάστηκαν ειδικά για τις ανάγκες του σέρβις, της κουζίνας, 
των πωλήσεων και περιποίησης. Με την πρώτη ματιά, δεν διαφέρουν 
πολύ από τα άλλα παπούτσια. Αλλά το έχουν όλα ...

Παπούτσια
Σέρβις • Κουζίνα • Πωλήσεις • Φροντίδα

λευκό

Επαγγελματικό παπούτσι  
Performance
Zευγάρι μόνο

6999

Επαγγελματικό παπούτσι Performance
Επαγγελματικό δερμάτινο παπούτσι για γυναίκες και άνδρες με την εμφάνιση ενός κλασικού πάνινου παπουτσιού. Σύμφωνα με το 
πρότυπο EN ISO 20347: 2012. Πάνω υλικό: 100% δέρμα, εσωτερική επένδυση: 100% δέρμα κατσίκας. Απωθητικό στο νερό, με κορδό-
νια που κάνουν αντίθεση και δερμάτινη επένδυση για βέλτιστο αερισμό ποδιών. Αποσπώμενη σόλα που πλένεται από OrthoLite® για 
βέλτιστη στήριξη της καμάρας του ποδιού. Η ανθεκτική στην ολίσθηση σόλα από καουτσούκ με πυρήνα EVA για περισσότερη άνεση 
ανταποκρίνεται στο πρότυπο SRC. Προσφέρει βέλτιστη πρόσφυση σε υγρές και ολισθηρές επιφάνειες, είναι αντιστατικό και ανθε-
κτικό στα έλαια και τα λίπη. Διατίθεται σε μαύρο ή λευκό. Η παράδοση περιλαμβάνει κόκαλο παπουτσιού, τσάντα παπουτσιού, καθα-
ριστικό σόλας και πρόσθετο ζευγάρι κορδόνια σε μαύρο ή λευκό.
Πάνω υλικό και εσωτερική επένδυση: Δέρμα. 
¢¢ Χρώμα:  μαύρο, λευκό
¢¢ Μεγέθη:  36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

127180 Ζευγάρι: 69,99

αδιάβροχο

αφαιρούμενη εσωτερική σόλα

αντιστατικό

u	σελ. 18
πιστοποιημένη λαστιχένια σόλα SRC

CERTIFIED 

SAFETY

EN ISO

20345:2011

20347:2012

a
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1

Για βέλτιστη ασφάλεια: Η σόλα με 
πιστοποίηση SRC είναι αντιολισθητική 
και ανθεκτική στα λάδια και τα γράσα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

με και χωρίς
προστατευτικό 
δακτύλων 
αλουμινίου

¢¢ Με και χωρίς
¢¢ προστατευτικό δακτύλων αλουμινίου

¢¢ Αντιολισθητικό σύμφωνα με το 
πιστοποιητικό SRC

¢¢ Αδιάβροχο

¢¢ Αντιστατικό

 1  Παπούτσια ασφαλείας Trainer Pro
Μαύρο παπούτσι ασφαλείας για γυναίκες και άνδρες από καστόρι. 
Με προστατευτικό δακτύλων αλουμινίου σύμφωνα με το πρότυπο 
EN ISO 20345: 2011. Πάνω υλικό: 100% δέρμα, εσωτερική επένδυση: 
100% δέρμα κατσίκας. Αδιάβροχο, με δερμάτινη επένδυση για ένα 
βέλτιστο αερισμό ποδιών και αφαιρούμενη εσωτερική σόλα που 
πλένεται από OrthoLite® για βέλτιστη στήριξη της καμάρας του 
ποδιού. Η αντιολισθητική σόλα EVA με εξωτερική σόλα από καου-
τσούκ συμμορφώνεται με το πρότυπο SRC. Προσφέρει βέλτιστη 
πρόσφυση στην υγρασία και τις ολισθηρές επιφάνειες, είναι αντι-
στατική και ανθεκτική σε έλαια και λίπη. Η παράδοση περιλαμβά-
νει κόκαλο παπουτσιού, τσάντα παπουτσιού και πρόσθετο ζευγάρι 
κορδόνια σε μαύρο.
Πάνω υλικό και εσωτερική επένδυση: Δέρμα. 
¢¢ Χρώμα:  μαύρο
¢¢ Μεγέθη:  36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Με προστατευτικό 
δακτύλων
αλουμινίου

127187 Ζευγάρι: 79,99

 2  Επαγγελματικό παπούτσι Trainer
Μαύρο παπούτσι ασφαλείας για γυναίκες και άνδρες από καστό-
ρι. Σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 20347: 2012. Πάνω υλικό: 100% 
δέρμα, εσωτερική επένδυση: 100% δέρμα κατσίκας. Αδιάβροχο με 
δερμάτινη επένδυση για βέλτιστο αερισμό ποδιών και αφαιρούμενη 
εσωτερική σόλα που πλένεται από OrthoLite® για βέλτιστη στήριξη 
της καμάρας του ποδιού. Η αντιολισθητική σόλα EVA με εξωτερική 
σόλα από καουτσούκ συμμορφώνεται με το πρότυπο SRC. Προσφέ-
ρει βέλτιστη πρόσφυση στην υγρασία και τις ολισθηρές επιφάνει-
ες, είναι αντιστατική και ανθεκτική σε έλαια και λίπη. Η παράδοση 
περιλαμβάνει κόκαλο παπουτσιού, τσάντα παπουτσιού και πρόσθετο 
ζευγάρι κορδόνια σε μαύρο.
Πάνω υλικό και εσωτερική επένδυση: Δέρμα. 
¢¢ Χρώμα:  μαύρο
¢¢ Μεγέθη:  36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Χωρίς προστα-
τευτικό δακτύλων 
αλουμινίου

127186 Ζευγάρι: 74,99

➔ Κουζίνα
➔ Πωλήσεις
➔ Σέρβις

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Επαγγελματικό παπούτσι  
Trainer
Ζευγάρι από

7499

ΝΕΑ
ΣΥΛΛΟΓΗ
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¢¢ Με και χωρίς
¢¢ προστατευτικό δακτύλων αλουμινίου

 Π
απ

ού
τσ

ια
¢¢ Με δερμάτινη εσωτερική επένδυση

¢¢ Εσωτερική σόλα OrthoLite®

¢¢ Αντιολισθητικό σύμφωνα με το 
πιστοποιητικό SRC

¢¢ Αδιάβροχο

Φροντίστε καλά για τα παπούτσια σας: 
Συμβουλές φροντίδας στο 
www.horeca.gr

@
 4  Επαγγελματικό παπούτσι Performance
Επαγγελματικό παπούτσι για γυναίκες και άνδρες από δέρμα 
σε εμφάνιση κλασικών Sneakers σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 
20347:2012. Πάνω υλικό: 100% δέρμα, εσωτερική επένδυση: 100% 
δέρμα κατσίκας. Αδιάβροχο, κορδόνια που κάνουν αντίθεση και με 
δερμάτινη επένδυση για ένα βέλτιστο αερισμό ποδιών. Αφαιρούμενη 
εσωτερική σόλα που πλένεται από OrthoLite® για βέλτιστη στήριξη 
της καμάρας του ποδιού. Η αντιολισθητική σόλα EVA με εξωτερική 
σόλα από καουτσούκ συμμορφώνεται με το πρότυπο SRC. Προσφέ-
ρει βέλτιστη πρόσφυση στην υγρασία και τις ολισθηρές επιφάνει-
ες, είναι αντιστατική και ανθεκτική σε έλαια και λίπη. Διατίθεται 
σε μαύρο ή λευκό. Η παράδοση περιλαμβάνει κόκαλο παπουτσιού, 
τσάντα παπουτσιού, καθαριστικό σόλας και πρόσθετο ζευγάρι κορ-
δόνια σε μαύρο ή λευκό.
Πάνω υλικό και εσωτερική επένδυση: Δέρμα. 
¢¢ Χρώμα:  μαύρο, λευκό
¢¢ Μεγέθη:  36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Χωρίς προστατευτικό
δακτύλων αλουμινίου

127180 Ζευγάρι: 69,99

 3  Παπούτσια ασφαλείας Performance Pro
Μαύρο παπούτσι ασφαλείας για γυναίκες και άνδρες από δέρμα. 
Με προστατευτικό δακτύλων αλουμινίου σύμφωνα με το πρότυπο 
EN ISO 20345: 2011. Πάνω υλικό: 100% δέρμα, εσωτερική επένδυση: 
100% δέρμα κατσίκας. Αδιάβροχο, κορδόνια που κάνουν αντίθεση 
και με δερμάτινη επένδυση για ένα βέλτιστο αερισμό ποδιών και 
αφαιρούμενη εσωτερική σόλα που πλένεται από OrthoLite® για βέλ-
τιστη στήριξη της καμάρας του ποδιού. Η αντιολισθητική σόλα EVA 
με εξωτερική σόλα από καουτσούκ συμμορφώνεται με το πρότυπο 
SRC. Προσφέρει βέλτιστη πρόσφυση στην υγρασία και τις ολισθη-
ρές επιφάνειες, είναι αντιστατική και ανθεκτική σε έλαια και λίπη. 
Η παράδοση περιλαμβάνει κόκαλο παπουτσιού, τσάντα παπουτσιού 
και πρόσθετο ζευγάρι κορδόνια σε μαύρο.
Πάνω υλικό και εσωτερική επένδυση: Δέρμα. 
¢¢ Χρώμα:  μαύρο
¢¢ Μεγέθη:  36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Με προστατευτικό
δακτύλων αλουμινίου

127181 Ζευγάρι: 74,99 πιστοποιημένη 
λαστιχένια σόλα SRC

με και χωρίς
προστατευτικό 
δακτύλων αλουμινίου

αντιστατικό

Αδιάβροχο

Επαγγελματικό παπούτσι  
Performance
Ζευγάρι από

6999

➔ Κουζίνα
➔ Πωλήσεις
➔ Σέρβις

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

+30 210 41 21 111 www.horeca.gr

ΝΕΑ
ΣΥΛΛΟΓΗ
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 1  Επαγγελματικό μποτάκι Hunter
Μαύρο επαγγελματικό μποτάκι για γυναίκες και άνδρες από δέρμα. Σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 
20347: 2012. Πάνω υλικό: 100% δέρμα, εσωτερική επένδυση: 100% δέρμα κατσίκας. Αδιάβροχο, με 
κορδόνια που κάνουν αντίθεση, αφαιρούμενο και ανατομικά διαμορφωμένη πέλμα από OrthoLite® και 
δερμάτινη επένδυση για βέλτιστο αερισμό ποδιών. Κορδόνι με καρφιά και δύο γάντζους έτσι ώστε τα 
παπούτσια να μπορούν να φορεθούν γρήγορα. Η αντιολισθητική σόλα EVA για περισσότερη άνεση αντα-
ποκρίνεται στο πρότυπο SRC. Προσφέρει βέλτιστη πρόσφυση σε υγρές και ολισθηρές επιφάνειες, είναι 
αντιστατική και ανθεκτική στα έλαια και τα γράσα. Η παράδοση περιλαμβάνει κόκαλο παπουτσιών, τσά-
ντα παπουτσιών και πρόσθετο ζευγάρι κορδόνια σε μαύρο χρώμα.
Πάνω υλικό και εσωτερική επένδυση: Δέρμα. 
¢¢ Χρώμα:  μαύρο
¢¢ Μεγέθη:  36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

127177 Ζευγάρι: 89,99

πιστοποιημένη
λαστιχένια σόλα SRC

δερμάτινη εσωτερική επένδυση 
για βέλτιστο αερισμό ποδιών

γάντζοι που το κάνουν 
ευκολοφόρετο

αντιστατικό

Επαγγελματικό μποτάκι 
Hunter
Ζευγάρι μόνο

8999

➔ Κουζίνα
➔ Πωλήσεις
➔ Σέρβις

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Αν πρέπει να 
βιαστείτε: 
Τα άγκιστρα κάνουν 
το μποτάκι ευκολο-
φόρετο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΝΕΑ
ΣΥΛΛΟΓΗ
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 2  Επαγγελματικό παπούτσι Slip On
Μαύρο επαγγελματικό παπούτσι για γυναίκες και άνδρες από δέρμα. Σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 
20347: 2012. Πάνω υλικό: 100% δέρμα, εσωτερική επένδυση: 100% δέρμα κατσίκας. Ευκολοφόρετα 
λόγω ελαστικών ιμάντων στο εσωτερικό. Αδιάβροχο με αφαιρούμενη εσωτερική σόλα που πλένεται 
από OrthoLite® για βέλτιστη στήριξη της καμάρας του ποδιού και δερμάτινη επένδυση για βέλτιστο 
αερισμό των ποδιών. Η αντιολισθητική σόλα με πυρήνα EVA για περισσότερη άνεση ανταποκρίνεται στο 
πρότυπο SRC. Προσφέρει βέλτιστη πρόσφυση σε υγρές και ολισθηρές επιφάνειες, είναι αντιστατική και 
ανθεκτική στα έλαια και τα λίπη. Η παράδοση περιλαμβάνει κόκαλο παπουτσιών, τσάντα παπουτσιών.
Πάνω υλικό και εσωτερική επένδυση: Δέρμα.
¢¢ Χρώμα:  μαύρο
¢¢ Μεγέθη:  36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

127185 Ζευγάρι: 74,99

πιστοποιημένη
λαστιχένια σόλα SRC

ευκολοφόρετο λόγω 
ελαστικών ιμάντων 

στο εσωτερικό

εσωτερική σόλα  
OrthoLite®

αντιστατικό

Επαγγελματικό παπούτσι  
Slip On
Ζευγάρι μόνο

7499

➔ Κουζίνα
➔ Πωλήσεις
➔ Σέρβις

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Για ασφαλές περπάτη-
μα: Η αντιολισθητική 
σόλα είναι πιστο-
ποιημένη σύμφωνα 
με το SRC και το EN 
ISO20347: 2012.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 Π

απ
ού

τσ
ια

+30 210 41 21 111 www.horeca.gr

ΝΕΑ
ΣΥΛΛΟΓΗ
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1

πιστοποιημένη 
λαστιχένια σόλα SRC

αφαιρούμενη εσωτερική σόλα 
με ανατομικό πέλμα

πιστοποιημένη 
λαστιχένια σόλα SRC

τέλεια εφαρμογή χάρη στο 
εύπλαστο, διαστασιακά 
σταθερό πλέγμα

ιμάντας για εύκολη και 
γρήγορη τοποθέτηση

➔ Σέρβις
➔ Φροντίδα
➔ Πωλήσεις

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
➔ Κουζίνα
➔ Πωλήσεις
➔ Σέρβις

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Επαγγελματικό παπούτσι  
Liberty Knit
Ζευγάρι μόνο

5999

Επαγγελματικό παπούτσι  
Runner
Ζευγάρι μόνο

3999

Έτσι ώστε πάντα να αισθάνεστε άνετα: Προσαρμόζεται σαν 
κάλτσα και ταυτόχρονα προσφέρει σταθερό κράτημα.

Έτσι τα πάντα είναι δυνατά: Η αντιολισθητική σόλα με πιστο-
ποίηση SRC είναι ανθεκτική σε έλαια και λίπη.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 2  Επαγγελματικό παπούτσι Liberty με πλέξη
Μοντέρνο επαγγελματικό παπούτσι από σκληρή πλέξη για γυναίκες και άνδρες. Σύμφωνα με το πρότυ-
πο EN ISO 20347: 2012. Πάνω υλικό: 100% πολυεστέρας, εσωτερική επένδυση: 100% πολυεστέρας. Με 
θηλιά στη φτέρνα για εύκολη τοποθέτηση. Η αφαιρούμενη εσωτερική σόλα έχει ανατομικά διαμορφω-
μένο πέλμα. Παρέχει στήριξη στην καμάρα του ποδιού, απορροφά τους κραδασμούς στη φτέρνα και το 
μπροστινό μέρος του ποδιού κάνοντας μασάζ. Η αντιολισθητική σόλα με πυρήνα EVA είναι σύμφωνα με το 
πρότυπο SRC. Προσφέρει βέλτιστη πρόσφυση σε υγρές και ολισθηρές επιφάνειες, είναι αντιστατική και 
ανθεκτική σε έλαια και λίπη. Το παπούτσι προσαρμόζεται τέλεια στο πόδι, είναι πολύ άνετο και ελαφρύ: 
Απλά φορέστε το και ξεκινήστε! Η παράδοση περιλαμβάνει τσάντα παπουτσιών.
Πάνω υλικό και εσωτερική επένδυση: 100% πολυεστέρας. Σόλα: 85% συνθετικές ίνες Eva, 
15% καουτσούκ.
¢¢ Χρώμα:  μαύρο
¢¢ Μεγέθη:  36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

127178 Ζευγάρι: 59,99

 1  Επαγγελματικό παπούτσι Runner
Κομψό επαγγελματικό παπούτσι με σχέδιο πιε ντε πούλ για γυναίκες και άνδρες. Σύμφωνα με το πρότυπο 
EN ISO 20347: 2012. Πάνω υλικό: 100% πολυεστέρας, αδιάβροχο και εύκολο στη φροντίδα. Η αφαιρούμενη 
εσωτερική σόλα έχει ανατομικά διαμορφωμένο πέλμα. Παρέχει στήριξη στην καμάρα του ποδιού, απορ-
ροφά τους κραδασμούς στη φτέρνα και το μπροστινό μέρος του ποδιού κάνοντας μασάζ. Η αντιολισθη-
τική σόλα με πυρήνα EVA είναι σύμφωνα με το πρότυπο SRC. Προσφέρει βέλτιστη πρόσφυση σε υγρές 
και ολισθηρές επιφάνειες, είναι αντιστατική και ανθεκτική σε έλαια και λίπη. Η παράδοση περιλαμβάνει 
κόκαλο παπουτσιών και τσάντα παπουτσιών.
Πάνω υλικό και εσωτερική επένδυση: 100% πολυεστέρας. Σόλα: 85% συνθετικές ίνες Eva, 
15% καουτσούκ.
¢¢ Χρώμα:  Πιε ντε πούλ
¢¢ Μεγέθη:  36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

127183 Ζευγάρι: 39,99

ΝΕΑ
ΣΥΛΛΟΓΗ

ΝΕΑ
ΣΥΛΛΟΓΗ
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Για να παραμένετε δροσεροί: Η εσωτερική επένδυση 
C oolmax® μεταφέρει άριστα την υγρασία και επιτρέπει 
την αναπνοή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

➔ Κουζίνα
➔ Πωλήσεις
➔ Σέρβις
➔ Φροντίδα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

μαύρο

λευκό

σιέλ

ανθρακί

 3  Επαγγελματικό παπούτσι Breeze 
Μοντέρνο επαγγελματικό παπούτσι από σκληρή πλέξη για γυναίκες και άνδρες. Σύμφωνα με το πρότυ-
πο EN ISO 20347:2012. Πάνω υλικό: Συνθετική ίνα εύκολης φροντίδας, εσωτερική επένδυση: Coolmax® 
για αερισμό και μεταφορά της υγρασίας.  Η αφαιρούμενη εσωτερική σόλα έχει ανατομικά διαμορφω-
μένο πέλμα. Παρέχει στήριξη στην καμάρα του ποδιού, απορροφά τους κραδασμούς στη φτέρνα και το 
μπροστινό μέρος του ποδιού κάνοντας μασάζ. Η αντιολισθητική σόλα με πυρήνα EVA είναι σύμφωνα με 
το πρότυπο SRC. Προσφέρει βέλτιστη πρόσφυση σε υγρές και ολισθηρές επιφάνειες, είναι αντιστατική 
και ανθεκτική σε έλαια και λίπη. Διατίθεται σε 4 χρώματα. Η παράδοση περιλαμβάνει κόκαλο παπου-
τσιών και τσάντα παπουτσιών.
Πάνω υλικό: 55% πλέγμα, 30% θερμοπλαστική πολυουρεθάνη, 15% πολυουρεθάνη. Σόλα: 
85% συνθετικές ίνες Eva, 15% καουτσούκ.
¢¢ Χρώμα:  ανθρακί, σιέλ, μαύρο, λευκό
¢¢ Μεγέθη:  36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

127189 Ζευγάρι: 59,99

εσωτερική επένδυση 
Coolmax® για αερισμό

απορροφητικό σε κραδασμούς στο 
μπροστινό μέρος και στη φτέρνα

ελαφρύ πλέγμα που αναπνέει

αντιστατικό

Επαγγελματικό παπούτσι  
Breeze
Ζευγάρι μόνο

5999

 Π
απ

ού
τσ

ια

+30 210 41 21 111 www.horeca.gr

ΝΕΑ
ΣΥΛΛΟΓΗ
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Για να στέκεστε άνετα: Το ελαφρώς 
ανυψωμένο τακούνι στο σαμπό 
Happy κάνει την ορθοστασία και το 
περπάτημα άνετα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 1  Επαγγελματικό σαμπό Happy
Το σαμπό που κάνει τους εργαζομένους σας ευτυχισμένους! Μοντέρνο σαμπό για τις γυναίκες. Σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 20347: 2012. Πάνω: 
100% δέρμα, Εσωτερική επένδυση: συνθετικές ίνες. Αδιάβροχο. Με ανατομικό δερμάτινο πέλμα για βέλτιστη άνεση. Ρυθμιζόμενο με ιμάντες 
φτέρνας. Η αντιολισθητική σόλα EVA είναι σύμφωνα με το πρότυπο SRC. Προσφέρει βέλτιστη πρόσφυση σε υγρές και ολισθηρές επιφάνειες, 
είναι αντιστατική και ανθεκτική σε έλαια και λίπη. Διατίθεται σε ροζ, ανθρακί ή με floral μοτίβο. Η παράδοση περιλαμβάνει τσάντα παπουτσιών 
Πάνω υλικό: Δέρμα. Εσωτερική επένδυση: 50% πολυουρεθάνη, 50% πολυαμίδιο: 85% συνθετικές ίνες Eva, 15% καουτσούκ
¢¢ Χρώμα:  ανθρακί, πολύχρωμο, ροζ
¢¢ Μεγέθη:  36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

127167 Ζευγάρι: 59,99

πολύχρωμο

ροζ

ανθρακί

Επαγγελματικό σαμπό 
Happy
Ζευγάρι μόνο

5999 ➔ Φροντίδα
➔ Κουζίνα
➔ Πωλήσεις

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

& ασφαλές
Εξαιρετικά κομψό

¢¢ Mε ρυθμιζόμενο 
λουρί

¢¢ Aντιστατικό

¢¢ Πιστοποιημένη 
λαστιχένια σόλα SRC
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Έτσι ώστε το σαμπό να μη σας πιέζει: 
Ρυθμίστε το πλάτος και το μήκος 
του παπουτσιού μέσω των λουριών 
στη φτέρνα και στο πλάϊ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

¢¢ Ρυθμιζόμενοι ιμάντες στη φτέρνα και 
στο πλάϊ

¢¢ Αντιολισθητική εξωτερική σόλα με 
πιστοποίηση SRC

➔ Φροντίδα
➔ Κουζίνα
➔ Πωλήσεις

➔ Φροντίδα
➔ Κουζίνα
➔ Πωλήσεις

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Σαμπό  
Spirit
Ζευγάρι μόνο

4999

 2  Σαμπό Spirit
Σαμπό με ανθεκτική σόλα από φελλό για γυναίκες και άνδρες. Σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 20347: 2012. Πάνω: 100% δέρμα. Εσωτερική 
επένδυση: συνθετικές ίνες. Αδιάβροχο, με ανατομικό δερμάτινο πέλμα για βέλτιστη άνεση. Ρυθμιζόμενοι ιμάντες στη φτέρνα και το κουτου-
πιέ. Η αντιολισθητική εξωτερική σόλα από καουτσούκ είναι σύμφωνα με το πρότυπο SRC. Προσφέρει βέλτιστη πρόσφυση σε υγρά και ολισθη-
ρά δάπεδα, δρα αντιστατικά και ανθεκτικά σε έλαια και λίπη. Διατίθεται σε λευκό ή μαύρο. Η παράδοση περιλαμβάνει τσάντα παπουτσιών. 
Πάνω υλίκό και εσωτερική επένδυση: Δέρμα. Σόλα: 85% φελλός, 15% καουτσούκ.
¢¢ Χρώμα:  μαύρο, λευκό
¢¢ Μεγέθη:  36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

127175 Ζευγάρι: 49,99

Σα
μπ

όα

+30 210 41 21 111 www.horeca.gr

ΝΕΑ
ΣΥΛΛΟΓΗ
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Πρακτικό & λειτουργικό

Πιστοποιημένη 
λαστιχένια σόλα SRC

αδιάβροχο

Σαμπό Easy
Ζευγάρι μόνο

3999

Σαμπό Basic
Ζευγάρι μόνο

5999

 1  Σαμπό Easy
Σαμπό για γυναίκες και άνδρες. Σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 20347: 
2012. Πάνω υλικό: 100% δέρμα, εσωτερική επένδυση: Συνθετική ίνα. 
Αδιάβροχο, με ανατομικά διαμορφωμένο δερμάτινο πέλμα για βέλτι-
στη άνεση. Ρυθμιζόμενο με ιμάντα φτέρνας. Η αντιολισθητική σόλα 
από καουτσούκ είναι σύμφωνα με το πρότυπο SRC. Προσφέρει βέλτι-
στη πρόσφυση σε υγρές και ολισθηρές επιφάνειες, είναι αντιστατικό 
και ανθεκτικό σε έλαια και λίπη. Διατίθεται σε λευκό ή μαύρο χρώμα. 
Η παράδοση περιλαμβάνει τσάντα παπουτσιών.
Πάνω υλικό: Δέρμα. Εσωτερικό υλικό 50% πολυουρεθάνη, 
50% πολυαμίδιο. Σόλα: 100% πολυουρεθάνη.
¢¢ Χρώμα:  μαύρο, λευκό
¢¢ Μεγέθη:  36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

127173 Ζευγάρι: 39,99

 2  Σαμπό Basic
Το βασικό σαμπό για γυναίκες και άνδρες! Σύμφωνα με το πρότυπο 
EN ISO 20347: 2012. Πάνω υλικό: 100% δέρμα, εσωτερική επένδυση: 
Συνθετική ίνα. Αδιάβροχο, με ανατομικά διαμορφωμένο πέλμα για 
βέλτιστη άνεση. Ρυθμιζόμενο με ιμάντα φτέρνας. Η αντιολισθητική 
σόλα από καουτσούκ είναι σύμφωνα με το πρότυπο SRC. Προσφέρει 
βέλτιστη πρόσφυση σε υγρές και ολισθηρές επιφάνειες, είναι αντι-
στατικό και ανθεκτικό σε έλαια και λίπη. Διατίθεται σε λευκό ή μαύρο 
χρώμα. Η παράδοση περιλαμβάνει τσάντα παπουτσιών.
Πάνω υλικό: Δέρμα. Εσωτερικό υλικό 50% πολυουρεθάνη, 
50% πολυαμίδιο. Σόλα: 100% πολυουρεθάνη.
¢¢ Χρώμα:  μαύρο, λευκό
¢¢ Μεγέθη:  36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

127165 Ζευγάρι: 59,99

Έτσι ώστε το παπούτσι να παρέχει το 
απαραίτητο κράτημα: 

Ρυθμίστε το μήκος του παπουτσιού 
με το λουρί.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΝΕΑ
ΣΥΛΛΟΓΗ
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3

Επαγγελματικό παπούτσι σύμφωνα με το EN ISO 20347:2012 Επαγγελματικό παπούτσι σύμφωνα με το
EN ISO 20345:2011

Επίπεδο ασφαλείας

Αντίσταση ολίσθησης ** (SRA/SRB/SRC) P P P P P
Προστατευτικό δαχτύλων     P P
Κλειστή περιοχή πτέρνας  είναι δυνατή η ανοικτή 

περιοχή τακουνιού P P P P
Αντοχή καυσίμου στη σόλα (FO) P P
Αντιστατικές ιδιότητες (A) P P P P
Δυνατότητα απορρόφησης 
ενέργειας στο πτερύγιο (E) P P P P
Διείσδυση νερού P P

Κ ΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 3  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.
85% πολυαμίδιο, 15% spandex. Ήπια πλύση στους 40 °C.
¢¢ Χρώμα:  μαύρο
¢¢ Γυναικείο μέγεθος:  3

¢¢Αντρικό μέγεθος:  3, 4, 5
Γυναικείες 117569 Ζευγάρι: 39,99
Ανδρικές 117570 Ζευγάρι: 39,99

Κάλτσες Ergo
Ζευγάρι μόνο

3999

* Τουλάχιστον 80 λεπτά χωρίς διείσδυση νερού    ** SRC (SRA + SRC) Αντοχή ολίσθησης σε κεραμικά πλακάκια, απορρυπαντικά, ατσάλινες πλάκες και γλυκερίνη

Μεγέθη καλτσών***

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

Γυναικείες 3 – –

Ανδρικές 3 4 5

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

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τις κάλτσες, τον εξοπλισμό και τη φροντίδα 
των υποδημάτων εργασίας σας στο: www.horeca.gr

Πώς θα βρείτε το  
σωστό επαγγελματικό παπούτσι   για σας! Π

απ
ού

τσ
ια

+30 210 41 21 111 www.horeca.gr
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u	Τζην Jaden σελ. 65
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Έμπνευση σελ. 30

Ποδιές & Ποδιές μέσης σελ. 34

Πουκάμισα σελ. 50

Μπλούζες & Πουκάμισα σελ. 56

Γιλέκα σελ. 62

Παντελόνια σελ. 64

Αξεσουάρ σελ. 66

Το στυλ και η λειτουργικότητα συνδυάζονται. Επειδή στη JOBELINE θα 
βρείτε μοντέρνα εμφάνιση με πρακτικές λεπτομέρειες για το σέρβις. To 
καλύτερο παράδειγμα: Πουκάμισο Chambray. Σύμφωνα με την τάση της 
εποχής το πουκάμισο Chambray είναι και εξαιρετικά εύκολης φροντίδας.

Ρούχα
σέρβις

Έτσι μας αρέσει να εργαζόμαστε!

Πουκάμισο Chambray
Πουκάμισο με λεπτό κόψιμο, από ελαφρύ ύφασμα chambray, με τσέπη στο στή-
θος, 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
¢	Γυναικεία μεγέθη: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
¢	Ανδρικά μεγέθη: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48
Μακρυμάνικο γυναικείο 117499 Τεμ.: 39,99
Μακρυμάνικο ανδρικό 117503 Τεμ.: 39,99

μπλε γκρι

Ανδρικό

Γυναικείο

	¢ Τσέπη στήθους στο γυναικείο & 
ανδρικό

	¢ Μοντέρνο κουμπί κάτω από το 
κολάρο

	¢ Υψηλής ποιότητας Chambray

Πουκάμισο Chambray
Τεμ., μόνο

3999

Bristol  

www.horeca.gr
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το στυλ
Απόκτησε Η ποδιά μέσης και η ποδιά Ben παίρνουν τη δροσερή εμφάνισή τους 

λόγω μιας ειδικής επίστρωσης. Μοδάτη και πρακτική ταυτόχρονα: 
Αφαιρούμενοι ιμάντες της ποδιάς. Συνδυάστε τη Ben με τα τζην 
Jaden και το μπλουζάκι πόλο Oliver για μια ολοκληρωμένη εμφάνιση.

u	Επαγγελματικό παπούτσι Breeze 
σελ. 23 

u	Σκούφος Flin σελ. 66

Mε spandex

Για βέλτιστη ελευθερία 
κινήσεων στο χώρο εργασίας

Με τη λειτουργία υγιεινής Sanitized®

αποτρέπει μόνιμα τις οσμές

ΝΕΟ
ΧΡΩΜΑ
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Ποδιά  
Ben
Τεμ. Από

29 99

Ποδιά  
Ben
Τεμ. Από

24 99

 3  Μπλουζάκι polo Oliver
Mοντέρνο μπλουζάκι polo πικέ για γυναίκες και άνδρες εύκολης 
περιποίησης, ανθεκτικό στην τσάκιση, βαμβακερό- spandex. Η ολο-
κληρωμένη λειτουργία υγιεινής Sanitized® προστατεύει αξιόπιστα 
το υλικό από τα βακτηρίδια και εγγυάται μακροχρόνια φρεσκάδα. 
Με γιακά και 3 κουμπιά στο πουκάμισο των ανδρών. Το γυναικείο 
μοντέλο διαθέτει 4 κουμπιά. τα πουκάμισα των γυναικών και των 
ανδρών είναι εφαρμοστά, έτσι αγκαλιάζουν το σώμα. 
95 % βαμβάκι, 5 % spandex. Πλύση στους 40 °C. 
Μήκος πλάτης γυναικείο: 67 εκ. στο μέγεθος S. 
Μήκος πλάτης ανδρικό: 74 εκ. στο μέγεθος M.
¢	Χρώμα:  λευκό
¢	Γυναικεία μεγέθη: XS, S, M, L, XL, 2XL
¢	Ανδρικά μεγέθη: S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Κοντομάνικα γυναικεία 125091 Τεμ.: 29,99
Κοντομάνικο ανδρικό 124896 Τεμ.: 29,99

u	όλα τα χρώματα σελ. 50

 4  Τζην Jaden
Τζην 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 (τζην), 1 % spandex. Πλύση στους 40 °C. 
Μήκος καβάλου γυναικείο: 77 εκ. στο μέγεθος 36. 
Μήκος καβάλου ανδρικό: 82 εκ. στο μέγεθος 50.
	¢ Χρώμα:  μπλε, σκούρο γκρι
	¢ Γυναικεία μεγέθη: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

¢	Ανδρικά μεγέθη: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
Γυναικείο 124908 Τεμ.: 49,99
Ανδρικό 124912 Τεμ.: 49,99

Τζην  
Jaden
Τεμ, μόνο

4999

μπλε σκούρο γκρι

u	Επαγγελματικό παπούτσι Liberty Knit σελ. 22

Εδώ θα
μπορούσε να

βρίσκεται το 

λογότυπο σας

Έμ
πν
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ση
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ία

 2  Ποδιά 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 διασταυρώ-
νονται στην πλάτη για να ανακουφίσουν το λαιμό. Με θηλιά πετσέ-
τας τσαγιού, θήκη για στυλό και διπλή τσέπη μπροστά, που έχει 
χώρο για ένα μίνι tablet .
64 % βαμβάκι, 36 % πολυεστέρας. Πλύση στους 40 °C.
¢	Χρώμα:  μπλε, μπορντώ, σκούρο καφέ
¢	Μέγεθος: 88x80 εκ. (ΜxΠ), 88x100 εκ. (ΜxΠ)
88x80 εκ. (ΜxΠ) 124915 Τεμ.: 29,99
88x100 εκ. (ΜxΠ) 127512 Τεμ.: 30,99

 1  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.
64 % βαμβάκι, 36 % πολυεστέρας. Πλύση στους 40 °C.
¢	Χρώμα:  μπλε, μπορντώ, σκούρο καφέ
	¢ Μέγεθος:  50x80 εκ. (ΜxΠ), 50x100 εκ. (ΜxΠ)

 50x80 εκ. (ΜxΠ) 124921 Τεμ.:  24,99
 50x100 εκ. (ΜxΠ) 127504 Τεμ.:  25,49
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Είτε στο σέρβις είτε στη ρεσεψιόν: Η πρώτη εντύπωση μετράει. Με 
την εσωτερική στρώση Livia μπορείτε να πείσετε τους καλεσμένους 
εγγυημένα. Για μία επιπλέον δόση κομψότητας, μπορείτε να προσθέ-
σετε μια κλασική ποδιά σέρβις όπως η Stella.

Άνετη ελαστική ταινία

μπορεί να διπλωθεί μπροστά για 
να προστατεύσει τα μαλλιά

Διατίθεται σε 2 παραλλαγές

Αναμειγμένο ύφασμα ή Chambray - με 
πρακτική ταινία στο μπροστινό μέρος και 
ελαστική ταινία στο πίσω μέρος

¢¢ Με ελαστική μέση στο πίσω μέρος για 
περισσότερη άνεση

το στυλ
Απόκτησε
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Ποδιά  
Stella
Τεμ., μόνο

999

Επαγγελματικό παπούτσι  
Liberty Knit
Ζευγάρι μόνο

5999

Φόρεμα  
Livia
Τεμ, μόνο

3999

 2  Ποδιά Stella
Κοντή λευκή ποδιά σέρβις με κομψό περίγραμμα, 2 τσέπες και
μεγάλες κορδέλες.
65 % πολυεστέρας, 35 % βαμβάκι. Πλύση στους 60 °C.
¢¢Χρώμα:  λευκό
¢¢Μέγεθος: 40x35 εκ. (LxB)
40x35 εκ. (LxB) 126680 Τεμ.:  9,99

 3  Μπαντάνα Curly
Μπαντάνα από Jersey με άνετη ελαστική ταινία.
65 % πολυεστέρας, 35 % βαμβάκι. Ήπια πλύση στους 30 °C.
¢¢ Χρώμα:  μαύρο

117553 Τεμ.: 5,99

 4  Επαγγελματικό παπούτσι Liberty πλεκτό
Μοντέρνο επαγγελματικό παπούτσι από γερή πλέξη για γυναίκες και 
άνδρες. Σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 20347: 2012. Πάνω υλικό: 
100% πολυεστέρας, εσωτερική επένδυση: 100% πολυεστέρας. Με 
θηλιά στη φτέρνα για εύκολη τοποθέτηση. Η αφαιρούμενη εσωτε-
ρική σόλα έχει ανατομικά διαμορφωμένο πάτο. Παρέχει στήριξη 
στην καμάρα του ποδιού, απορροφά τους κραδασμούς στη φτέρνα 
και το μπροστινό μέρος του ποδιού κάνοντας μασάζ. Η αντιολισθη-
τική σόλα με πυρήνα EVA είναι σύμφωνα με το πρότυπο SRC. Προ-
σφέρει βέλτιστη πρόσφυση σε υγρές και ολισθηρές επιφάνειες, 
είναι αντιστατικό και ανθεκτικό σε λάδια και λίπη. Το παπούτσι 
προσαρμόζεται τέλεια στο πόδι, είναι πολύ άνετο και εξαιρετικά 
ελαφρύ: Απλά φορέστε το και ξεκινήστε! Η παράδοση περιλαμβά-
νει τσάντα παπουτσιών.
Πάνω υλικό και εσωτερική επένδυση: 100% πολυεστέρας. 
Σόλα: 85% συνθετικές ίνες Eva, 15% καουτσούκ.
¢¢ Χρώμα:  μαύρο
¢¢ Μεγέθη:  36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

127178 Ζευγάρι 
59,99
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 1  Φόρεμα Livia
Μοντέρνο φόρεμα από ελαφρύ αναμειγμένο ύφασμα ή εξαιρετικά 
ελαφρύ ύφασμα Chambray με μανίκι 3/4, με επικαλυμμένη τρέσα 
κουμπιών, 2 τσέπες στο πλάι, ζώνη μέσης στο πίσω μέρος και σχη-
ματισμένες ραφές στο μπροστινό και στο πίσω μέρος.
Livia: 65 % πολυεστέρας, 35 % βαμβάκι. 160 g/m2, πλύση 
στους 60 °C.  
Livia Chambray: 100% βαμβάκι, 130g/m2, πλύση στους  
40 °C 
Μήκος: 99 εκ. στο μέγεθος 36.
¢¢ Χρώμα:  κεραμιδί, μαύρο

¢¢Χρώμα Chambray :  θαλασσί
¢¢ Μέγεθος: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Μανίκι 3/4 126655 Τεμ.: 39,99
Μανίκι 3/4 Chambray 126657 Τεμ.: 39,99

κεραμιδί

κεραμιδί

μαύρο

μαύρο

θαλασσί

ανοιχτό 
μπλε

01
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στυλ
Αγαπημένο

Ποδιά  
Galway
Τεμ., μόνο

4999

 1  Ποδιά Galway 
Υψηλής ποιότητας, εύρωστη ποδιά από γνήσιο denim με τσέπες 
και λεπτομέρειες από πολυουρεθάνη που πλένεται σε δερμάτινη 
εμφάνιση. Με 2 μεγάλες τσέπες και θηλιά για πετσέτες τσαγιού 
στην κοιλιά, 1 τσέπη και 1 τσέπη για στυλό στο πάνω μέρος. Σταυ-
ρωτοί ιμάντες πίσω για την ανακούφιση του λαιμού. Οι πίσω ιμάντες 
μπορούν εύκολα να αφαιρεθούν για εύκολο πλύσιμο της ποδιάς.
100 % βαμβάκι (denim). Πλύση στους 40 °C.
¢	Χρώμα:  denim
¢	Μέγεθος:  88x80 εκ. (ΜxΠ)
88x80 εκ. (ΜxΠ) 127171 Τεμ.: 49,99

	¢ Σταυρωτοί ιμάντες πλάτης για 
ανακούφιση του λαιμού

	¢ Εύκολης φροντίδας & πλενόμενες 
χάρη στους αφαιρούμενους 
ιμάντες & τις λεπτομέρειες από 
απομίμηση δέρματος

	¢ Πρακτική θηλιά για πετσέτες 
τσαγιού

Αυτός ο συνδυασμός λειτουργεί άψο -
γα: Denim + δέρμα = μία επιπλέον δόση 
κομψότητας! Η ποδιά της Galway συν-
δυάζει γνήσιο denim σε εφαρμογή με 
δερμάτινη εμφάνιση - για μία μοναδική 
παρουσία στο σέρβις!

	¢ Υψηλής ποιότητας ανθεκτικό, 
πραγματικό denim

Το όφελός σας 
με Galway
Οι σταυρωτοί ιμάντες πλάτης ανα-
κουφίζουν το λαιμό. Μπορούν εύκολα 
να αφαιρεθούν για πλύσιμο.

αφαιρούμενοι 
ιμάντες

Μεγάλη διπλή 
τσέπη & τσέπη για 
πετσέτα τσαγιού

	¢ Μεγάλες πρακτικές τσέπες σε 
σχήμα mini tablet

ΝΕΑ
ΣΥΛΛΟΓΗ
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	¢ Σταυρωτοί ιμάντες στο 
πίσω μέρος για 
ανακούφιση του λαιμού

 2  Ποδιά Gusto
Ποδιά από πραγματικό denim με ρυθμιζόμενους, σταυρωτούς ιμά-
ντες για ανακούφιση του λαιμού. Patch τσέπη, τσέπη για στυλό και 
θηλιά για πετσέτα τσαγιού.
100 % βαμβάκι (denim). Πλύση στους 40 °C.
¢	Χρώμα:  denim
¢	Μέγεθος:  88x80 εκ. (ΜxΠ), 88x100 εκ. (ΜxΠ)
88x80 εκ. (ΜxΠ) 117559 Τεμ.: 26,99
88x100 εκ. (ΜxΠ) 127513 Τεμ.: 27,99

 4  Ποδιά 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:  denim
¢	Μέγεθος: 100x80 εκ. (ΜxΠ), 100x100 εκ. (ΜxΠ)
100x80 εκ. (ΜxΠ) 115578 Τεμ.: 29,99
100x100 εκ. (ΜxΠ) 127511 Τεμ.: 30,99

Ποδιά  
Miko
Τεμ. Από

2999

Ποδιά  
Gusto
Τεμ. Από

2699

Ποδιά  
Melek
Τεμ. Από

24 99

u	σελ. 60u	Γραβάτα Bo σελ. 66

u	Γυναικεία μπλούζα Bailey σελ. 97

 3  Ποδιά Melek 
Ποδιά σε εμφάνιση τζην με διπλή τσέπη μπροστά
και 2 θήκες για στυλό.
100% βαμβάκι (denim). Πλύση στους 40 °C.
¢	Χρώμα: denim
¢	Μέγεθος: 45x80 εκ. (ΜxΠ), 45x100 εκ. (ΜxΠ), 60x80 εκ. (ΜxΠ), 
60x100 εκ. (ΜxΠ), 85x100 εκ. (ΜxΠ)
45x80 εκ. (ΜxΠ) 115577 Τεμ.: 24,99
45x100 εκ. (ΜxΠ) 127498 Τεμ.: 25,49
60x80 εκ. (ΜxΠ) 119287 Τεμ.: 25,99
60x100 εκ. (ΜxΠ) 127499 Τεμ.: 26,49
85x100 εκ. (ΜxΠ) 119288 Τεμ.: 26,99

Τώρα επίσης διαθέσιμες σε νέο 
πλάτος περιφέρειας 100 εκ.

	¢ Με 2 τσέπες στο πλάι

+30 210 41 21 111 www.horeca.gr
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¢¢ 4 ωραία και μεμονωμένα στυλ για μια 
μοναδική εμφάνιση

¢¢ Κομψό λινό για μια φυσική, καθαρή 
εμφάνιση

¢¢ Ποδιά: ρυθμιζόμενο λουράκι λαιμού 
λόγω της οπής

Ποδιά Ramie
Τεμ. μόνο

1699

Εδώ θα μπορούσε

να βρίσκεται

το λογότυπο σας

ανοιχτό γκριανοιχτό γκρι ανοιχτό γκρι

 Ποδιά Ramie
Τεμ. μόνο

16 99

Ποδιά  
Ramie
Τεμ. από

1199

 2  Ποδιά μέσης Ramie
Ποδιά μέσης 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:  ανοιχτό γκρι, λαδί
¢¢Μέγεθος: 45x80 εκ. (ΜxΠ), 60x80 εκ. (ΜxΠ)
45x80 εκ. (ΜxΠ) 124923 Τεμ.: 11,99
60x80 εκ. (ΜxΠ) 124924 Τεμ.: 12,99

 1  Ποδιά Ramie
Ποδιά από φυσικές ίνες ramie - ένα ελαφρύ, ανθεκτικό στο φως ύφα-
σμα 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:  ανοιχτό γκρι, λαδί
¢¢Μέγεθος: 88x80 εκ. (ΜxΠ)
88x80 εκ. (ΜxΠ) 124917 Τεμ.: 16,99

 3  Ποδιά Ramie
Ποδιά από φυσικές ίνες ramie - ένα ελαφρύ, ανθεκτικό στο φως ύφα-
σμα 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:  ανοιχτό γκρι, λαδί
¢¢Μέγεθος: One Size
One Size 124928 Τεμ.: 16,99

u	Ανδρικό πουκάμισο Kim σελ. 58

u	Γυναικεία μπλούζα Kim σελ. 58

λαδί λαδί λαδί
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ανοιχτό γκριανθρακίθαλασσί ανοιχτό γκριάμμου άμμουανθρακίθαλασσί

 4  Ποδιά Mora Ρίγες
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:  ανθρακί, θαλασσί
¢¢Μέγεθος: 88x80 εκ. (ΜxΠ)
88x80 εκ. (ΜxΠ) 124916 Τεμ.: 16,99

 5  Ποδιά μέσης 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:  ανθρακί, θαλασσί
¢¢Μέγεθος: 60x80 εκ. (ΜxΠ)
60x80 εκ. (ΜxΠ) 124922 Τεμ.: 12,99

 6  Ποδιά Mora
Κομψή και πρακτική ταυτόχρονα: η ποδιά Mora 
μοιάζει με λινή, αλλά είναι από μαλακό, ανθεκτικό 
στο τσαλάκωμα και εύκολο στη φροντίδα πολυε-
στέρα. με διπλή τσέπη μπροστά και δύο θήκες για 
στυλό. Το περιλαίμιο και η ζώνη μέσης ρυθμίζο-
νται σε πλάτος και μήκος με κορδόνι.
100 % πολυεστέρας. Πλύση στους 60 °C.
¢¢Χρώμα:  ανοιχτό γκρι, άμμου
¢¢Μέγεθος: 88x80 εκ. (ΜxΠ), 88x100 εκ. (ΜxΠ)
88x80 εκ. (ΜxΠ) 120076 Τεμ.: 16,99
88x100 εκ. (ΜxΠ) 127514 Τεμ.: 17,99

 7  Ποδιά μέσης Mora
Αυτή η κομψή ποδιά μέσης μοιάζει με λινή, αλλά 
είναι από πολυεστέρα και ως εκ τούτου μαλακή, 
ανθεκτική στο τσαλάκωμα και εύκολο να καθαρι-
στεί. 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:  ανοιχτό γκρι, άμμου
¢¢ Μέγεθος: 60x80 εκ. (ΜxΠ), 60x100 εκ. (ΜxΠ)

60x80 εκ. (ΜxΠ) 120077 Τεμ.: 12,99
60x100 εκ. 
(ΜxΠ)

127500 Τεμ.: 13,49

ΥΦΑΣΜΕΝΕΣ 
ΡΙΓΕΣ

¢¢ Ύφασμα ανθεκτικό στην τσάκιση, 
επομένως εύκολο να σιδερωθεί

¢¢ Ανθεκτικό υλικό για μεγάλη 
αντοχή

¢¢ Με μεγάλες τσέπες που 
προσφέρουν άφθονο χώρο

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

Ποδιά  
Mora Ρίγες
Τεμ. μόνο

1299

Ποδιά  
Mora Ρίγες
Τεμ. μόνο

1699

Εδώ θα μπορούσε

να βρίσκεται

το λογότυπο σας

¢¢ Ρυθμιζόμενο λουρί στο λαιμό με κορδόνι 
περίσφιξης με φαρδιές λωρίδες

Ποδιά  
Mora
Τεμ. από

1299

Ποδιά Mora
Τεμ. από

1699

ΕΜΦΑΝΙΣΗ 
ΛΙΝΟΥ

u	σελ. 59

+30 210 41 21 111 www.horeca.gr
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 1  Ποδιά Dario
Yψηλής 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 ρυθ-
μιστούν ξεχωριστά. μπορείτε να πλύνετε την ποδιά απλά αφαιρώ-
ντας τους δερμάτινους ιμάντες.
100 % βαμβάκι. Πλύση στους 40 °C.
¢	Χρώμα:  καφέ, λαδί, άμμου
¢	Μέγεθος: 88x80 εκ. (ΜxΠ)
88x80 εκ. (ΜxΠ) 120260 Τεμ.:  49,99

	¢ Αφαιρούμενα λουριά στο λαιμό & 
τη μέση απο πραγματικό δέρμα

	¢ 3 μεγάλες τσέπες 
με 2 τσέπες για στυλό

Ανθεκτ ική, εύκολης φροντίδας, κομψή: 
Έτσι πρέπει να είναι μια ποδιά! Και αυτό 
ακριβώς είναι η Dario. Το στιβαρό ύφασμα 
Canvas, ένα υψηλής ποιότητας και ανθε-
κ τικό βαμβακερό ύφασμα, καθιστά τη 
Dario ιδανικό συνεργάτη στην εστίαση. Οι 
δερμάτινοι ιμάντες στο λαιμό και τη μέση 
δίνουν μιά μοναδική εμφάνιση.

	¢ Υψηλής ποιότητας και 
ανθεκτικό βαμβάκι

Το πλεονέκτημα 
με Dario
Σ τιβαρ ός και υψηλής ποιότητας 
κ αμβάς : Αυτό το υλικό κάνει την 
ποδιά Dario πολύ ανθεκτική!

3 μεγάλες τσέπες 
με 2 τσέπες για 

στυλό

	¢ Πρακτικές μεγάλες τσέπες

u	Μπλούζα polo Cato σελ. 51

Ποδιά  
Dario
Τεμ., μόνο

4999

μεμονωμένα 
ρυθμιζόμενο 
περιλαίμιο

άμμουλαδί καφέ

ΝΕΟ
ΧΡΩΜΑ
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	¢ Θηλιά στο πλάι για πετσέτα

	¢ Το γνήσιο τζην παίρνει τη 
μοναδική του εμφάνιση με το 
πέρασμα του χρόνου

Ποδιά  
Lenox
Τεμ., μόνο

4999

 2  Ποδιά Lenox
Υψηλής ποιότητας, ανθεκτική ποδιά με μπούστο από denim με περι-
λαίμιο και ζώνη μέσης από πραγματικό δέρμα. με δύο μεγάλες τσέ-
πες, 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 (τζην). Πλύση στους 40 °C.
¢	Χρώμα:  τζην
¢	Μέγεθος: 88x80 εκ. (ΜxΠ)
88x80 εκ. (ΜxΠ) 120261 Τεμ.: 49,99

 3  Ποδιά Taras τζην
Κοντή ποδιά με μπούστο με μπροστινή τσέπη 3 θηκών και ρυθμιζό-
μενο περιλαίμιο. σε αληθινό denim με μπεζ κορδέλες από ταφτά.
100 % βαμβάκι (τζην). Πλύση στους 40 °C.
¢	Χρώμα:  τζην
¢	Μέγεθος: 64x80 εκ. (ΜxΠ), 64x100 εκ. (ΜxΠ)
64x80 εκ. (ΜxΠ) 118746 Τεμ.: 19,99
64x100 εκ. (ΜxΠ) 127509 Τεμ.: 20,99

 4  Ποδιά Nando τζην
Ποδιά από denim με μπροστινή τσέπη 2 θηκών, 2 θηλιές για στυλό 
και με στενές κορδέλες στη μέση.
100% βαμβάκι (τζην). Πλύση στους 40 °C.
¢	Χρώμα:  τζην
¢	Μέγεθος:  45x80 εκ. (ΜxΠ), 45x100 εκ. (ΜxΠ), 60x80 εκ. (ΜxΠ), 

60x100 εκ. (ΜxΠ)
45x80 εκ. (ΜxΠ) 120085 Τεμ.: 15,99
45x100 εκ. (ΜxΠ) 127501 Τεμ.: 16,49
60x80 εκ. (ΜxΠ) 120084 Τεμ.: 16,99
60x100 εκ. (ΜxΠ) 127502 Τεμ.: 17,49

	¢ Μεγάλη τριπλή τσέπη

Ποδιά  
Taras τζην
Τεμ. Από

1999

Ποδιά  
Nando τζην
Τεμ. Από

15 99

u	Γυναικεία μπλούζα Davis  
περισσότερα στο www.horeca.gr

Τώρα διατίθεται σε νέο πλάτος 
περιφέρειας 100 εκ.Ελαφρύ

τζην

+30 210 41 21 111 www.horeca.gr
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 2  Ποδιά 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. 
με ρίγες: 100% βαμβάκι. Πλύση στους 60 °C.
¢	Χρώμα:  μαύρο/λευκό
¢	Μέγεθος: 106x85 εκ. (ΜxΠ)
106x85 εκ. (ΜxΠ) 120156 Τεμ.: 19,99

 3  Ποδιά Sonora
Ποδιά με μπούστο με διθέσια τσέπη στο μπούστο και θηλιά για 
πετσέτα. Το περιλαίμιο μπορεί να ρυθμιστεί σε 3 μεγέθη με κου-
μπιά. Σε μαύρο με λεπτές λευκές ρίγες.
Μαύρο: 65 % πολυεστέρας, 35 % βαμβάκι. Πλύση στους 
60 °C. 
με ρίγες: 100 % βαμβάκι. Πλύση στους 60 °C
¢	Χρώμα:  μαύρο/λευκό
¢	Μέγεθος: 88x80 εκ. (ΜxΠ)
88x80 εκ. (ΜxΠ) 120154 Τεμ.: 16,99

 4  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. 
με ρίγες: 100 % βαμβάκι. Πλύση στους 60 °C
¢	Χρώμα:  μαύρο/λευκό
¢	Μέγεθος: 60x80 εκ. (ΜxΠ)
60x80 εκ. (ΜxΠ) 120155 Τεμ.: 12,99

Ποδιά  
Sonora
Τεμ. μόνο

1999

Ποδιά  
Sonora
Τεμ. μόνο

1699

Ποδιά  
Sonora
Τεμ. μόνο

1299

	¢ Εύκολο σιδέρωμα

	¢ Λεπτά υφασμένες ρίγες

	¢ Ρυθμιζόμενο 
περιλαίμιο με 
κουμπιά

	¢ Λεπτά υφασμένες ρίγες

	¢ Με τσέπη στο μπούστο 
και θηλιά για πετσέτα

	¢ Ρυθμιζόμενο 
περιλαίμιο με 
κουμπιά

	¢ Λεπτά υφασμένες ρίγες

	¢ Με μεγάλη τσέπη και 
θηλιά για πετσέτα

Ποδιά  
Stella
Τεμ. μόνο

999

 1  Ποδιά Stella
Κοντή λευκή ποδιά με όμορφο μοτίβο με βελονάκι, δύο τσέπες
και φαρδείς ιμάντες.
65 % πολυεστέρας, 35 % βαμβάκι. Πλύση στους 60 °C.
¢	Χρώμα:  λευκό
¢	Μέγεθος: 40x35 εκ. (ΜxΠ)
40x35 εκ. (ΜxΠ) 126680 Τεμ.: 9,99

u	Μπλούζα Cecaria σελ. 61

u	Κορδέλλα θηλιάς σελ. 66

ΝΕΑ
ΣΥΛΛΟΓΗ
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45x80 cm 60x80 cm 85x100 cm 95x100 cm 95x120 cm

 6  Ποδιά Pero
Ριγωτή ποδιά με μπούστο και με ρυθμιζόμενο περιλαίμιο, 2 ραμ-
μένες τσέπες για στυλό, μία εσωτερική τσέπη στο μπούστο και 
υφασμάτινοι ιμάντες.
100 % βαμβάκι. Πλύση στους 60 °C.
¢	Χρώμα:  μαύρο/λευκό
¢	Μέγεθος: 98x80 εκ. (ΜxΠ)
98x80 εκ. (ΜxΠ) 100539 Τεμ.: 11,99

 5  Ποδιά 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: 88x80 εκ. (ΜxΠ)
88x80 εκ. (ΜxΠ) 100660 Τεμ.: 14,99

 7  Ποδιά Harris
Ριγωτή ποδιά με υφασμάτινους ιμάντες.
100% βαμβάκι. Πλύση στους 60 °C.
¢	Χρώμα:  μαύρο/λευκό
¢	Μέγεθος:  45x80 εκ. (ΜxΠ), 60x80 εκ. (ΜxΠ), 85x100 εκ. (ΜxΠ), 

95x100 εκ. (ΜxΠ), 95x120 εκ. (ΜxΠ)
45x80 εκ. (ΜxΠ) 100537 Τεμ.: 7,99
60x80 εκ. (ΜxΠ) 119272 Τεμ.: 8,99
85x100 εκ. (ΜxΠ) 119274 Τεμ.: 9,99
95x100 εκ. (ΜxΠ) 119273 Τεμ.: 10,99
95x120 εκ. (ΜxΠ) 119271 Τεμ.: 11,99

Ποδιά Harris 
Τεμ. από

799

Ποδιά  
Juno
Τεμ. μόνο

1499

Ποδιά  
Pero
Τεμ. μόνο

1199

	¢ Ρυθμιζόμενο περιλαίμιο

	¢ Με 2 τσέπες για στυλό μπροστά 
και 1 εσωτερική στο στήθος

	¢ Ρυθμιζόμενο περιλαίμιο

	¢ Πολλές πρακτικές τσέπες

u	σελ. 61
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+30 210 41 21 111 www.horeca.gr

ρίγες
Κλασικές
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¢¢ Διαθέσιμο σε πολλά μεγέθη και 
χρώματα

¢¢ Εύκολο σιδέρωμα

¢¢ Υλικό ανθεκτικό στη χρήση

¢¢ Με μεγάλες τσέπες που χωράνε 
ένα μίνι tablet (24x17 εκ., HxB), 
και θηλιά για πετσέτα

¢¢ Με μεγάλες τσέπες που χωράνε ένα μίνι 
tablet (24 x 17 εκ., H x B)

Εδώ μπορεί να μπει 

το λογότυπό σας!
u	Γυναικεία μπλούζα Jean σελ. 56

u	Ανδρικό πουκάμισο Jean σελ. 56

Ποδιά μέσης  
Botero
Τεμ. Από

454

από 50 Τεμ.*

Ποδιά  
Botero
Τεμ. Από

909

από 50 Τεμ.*

ΕΚΠΤΩΣΗ
ΠΟΣΟΤIKH
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Τώρα διατίθεται επίσης σε νέο πλάτος 
περιφέρειας 100 εκατοστών.

   Αγοράστε περισσότερα. Εξοικονομήστε χρήματα.

από 10 Τεμ.* από 20 Τεμ.* από 50 Τεμ.*
45x80 εκ. 5,84 5,19 4,54
45x100 εκ. 6,29 5,59 4,89
60x80 εκ. 6,74 5,99 5,24
60x100 εκ. 7,19 6,39 5,59
85x100 εκ. 7,64 6,79 5,94
95x100 εκ. 8,54 7,59 6,64
95x120 εκ. 9,44 8,39 7,34

10 % έκπτωση! 20 % έκπτωση! 30 % έκπτωση!
*ανεξαρτήτως χρώματος και μεγέθους

λευκό

σκούρο μπλε

σκούρο 
μπλε

μάνγκο πράσινο 
μήλου

καφέ

καφέ

μπορντώ

σιέλ

σιέλ

σκούρο 
βυσσινί

άμμου

άμμου

κόκκινο

taupe

taupe

βεραμάν λαδί

ανοιχτό 
γκρι

ανοιχτό 
γκρι

γκρι

γκρι

μαύρο

μαύρο μαύρο/λευκό 
ψαροκόκκαλο

γραφίτης

γραφίτης

¢¢ Ιδανική για κέντημα

 1  Ποδιά Botero
Ποδιά υψηλής ποιότητας από ανθεκτικό και εύκολο στο σιδερώµα αναµειγ-µένο ύφασµα, µε σταθε-
ρούς υφασµάτινους ιµάντες.
65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι. Πλύση στους 60 °C.
¢¢Χρώμα:  πράσινο μήλου, μπορντώ, σκούρο βυσσινί, σκούρο καφέ, σκούρο μπλε, σκούρο πράσινο, 

γραφίτης, γκρι, ανοιχτό γκρι, μάνγκο, βεραμάν, σιέλ, λαδί, κόκκινο, άμμου, μαύρο, taupe, 
λευκό

¢¢Μέγεθος:  45x80 εκ. (ΜxΠ), 45x100 εκ. (ΜxΠ), 60x80 εκ. (ΜxΠ), 60x100 εκ. (ΜxΠ), 85x100 εκ. (ΜxΠ), 
95x100 εκ. (ΜxΠ), 95x120 εκ. (ΜxΠ)

45x80 εκ. (ΜxΠ) 100654 Τεμ.: 6,49
45x100 εκ. (ΜxΠ) 124717 Τεμ.: 6,99
60x80 εκ. (ΜxΠ) 119284 Τεμ.: 7,49
60x100 εκ. (ΜxΠ) 124718 Τεμ.: 7,99
85x100 εκ. (ΜxΠ) 119281 Τεμ.: 8,49
95x100 εκ. (ΜxΠ) 119282 Τεμ.: 9,49
95x120 εκ. (ΜxΠ) 119283 Τεμ.: 10,49

 2  Ποδιά και ποδιά μέσης 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, 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 60 °C. 
Ψαροκόκκαλο: 100% βαμβάκι. Πλύση στους 60 °C.
¢¢Χρώμα:  πράσινο μήλου, μπορντώ, σκούρο βυσσινί, σκούρο καφέ, σκούρο μπλε, σκούρο πράσινο, 

γραφίτης, γκρι, ανοιχτό γκρι, μάνγκο, βεραμάν, σιέλ, λαδί, κόκκινο, άμμου, μαύρο, 
μαύρο/λευκό, taupe, λευκό

¢¢Μέγεθος: 88x80 εκ. (ΜxΠ), 88x100 εκ. (ΜxΠ)

Μονόχρωμο 88x80 εκ. (ΜxΠ) 124906 Τεμ.: 12,99
Μονόχρωμο 88x100 εκ. (ΜxΠ) 127505 Τεμ.: 13,99
Ψαροκόκκαλο 88x80 εκ. (ΜxΠ) 124899 Τεμ.: 16,99
Ψαροκόκκαλο 88x100 εκ. (ΜxΠ) 127506 Τεμ.: 17,99

σκούρο πράσινο

Bestseller

u	Περισσότερες πληροφορίες στο www.horeca.gr
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   Αγοράστε περισσότερα. Εξοικονομήστε χρήματα.

από 10 Τεμ.* από 20 Τεμ.* από 50 Τεμ.*
Μονόχρωμο 88x80 εκ. 11,69 10,39 9,09
Μονόχρωμο 88x100 εκ. 12,59 11,19 9,79

10 % έκπτωση! 20 % έκπτωση! 30 % έκπτωση!
*ανεξαρτήτως χρώματος και μεγέθους

NEW

λευκό μάνγκο πράσινο 
μήλου

μπορντώ σκούρο 
βυσσινί

κόκκινο βεραμάν λαδί σκούρο πράσινο

NEW
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Ποδιά  
Faro
Τεμ. Από

6 99

από 50 Τεμ.*

¢¢ Εύκολο σιδέρωμα

¢¢ Ρυθμιζόμενο περιλαίμιο

¢¢ Δύο τσέπες με στυλό για μπροστινό 
μέρος και μία εσωτερική τσέπη

¢¢ Ιδανική για λογοτύπηση

u	Περισσότερες πληροφορίες στο www.horeca.gr

¢¢ Πρακτικές μεγάλες τσέπες

¢¢ Ρυθμιζόμενο περιλαίμιο

u	Polo Cato σελ. 51

u	Jeans Dover σελ. 65

Ποδιά  
Taras
Τεμ. Από

629

από 50 Τεμ.* 

Τώρα διατίθεται επίσης σε νέο πλά-
τος περιφέρειας 100 εκατοστών.

ΕΚΠΤΩΣΗ
ΠΟΣΟΤΙΚΗ
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 2  Ποδιά Faro
Ποδιά µε ρυθµιζόµενο περιλαίµιο, 1 εσωτερική τσέπη και 2 τσέπες για στυλό. 
65 % πολυεστέρας, 35 % βαμβάκι. Πλύση στους 60 °C.
¢¢Χρώμα:  πράσινο μήλου, μπορντώ, σκούρο βυσσινί, σκούρο καφέ, σκούρο μπλε, σκούρο πράσινο, 

γκρι, ανοιχτό γκρι, μάνγκο, βεραμάν, σιέλ, λαδί, κόκκινο, μαύρο, taupe, λευκό
¢¢Μέγεθος: 98x80 εκ. (ΜxΠ), 98x100 εκ. (ΜxΠ)

98x80 εκ. (ΜxΠ) 100491 Τεμ.: 9,99
98x100 εκ. (ΜxΠ) 127507 Τεμ.: 10,99

ανοιχτό γκρι γκρι

πράσινο μήλου

σκούρο καφέ μαύρο

βεραμάν λαδί σκούρο μπλεσκούρο πράσινο σιέλ taupe
NEW

χρωμα-
τιστό:τζιν:

λευκό

πράσινο μήλου

μάνγκο

λαδί

ανοιχτό γκρι

σκούρο βυσσινί

σκούρο καφέ τζιν

κόκκινο

γκρι

μπορντώ

μαύρο

σκούρο πράσινο σκούρο μπλε taupe
NEW

 1  Ποδιά Taras
Κοντή ποδιά από ανθεκτικό και ευκολο στο σιδέρωµα αναµειγµένο ύφασµα, µε µπροστινή τσέπη 3 
θηκών, µε υφασµάτινους ιµάντες και ρυθµιζόµενο περιλαίµιο.
Xρωματιστό: 65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι. Πλύση στους 60 °C. 
Τζιν: 100% βαμβάκι. Πλύση στους 40 °C.
¢¢Χρώμα:  πράσινο μήλου, μπορντώ, σκούρο βυσσινί, σκούρο καφέ, τζιν, σκούρο μπλε, σκούρο 

πράσινο, γκρι, ανοιχτό γκρι, μάνγκο, λαδί, κόκκινο, μαύρο, taupe, λευκό
¢¢Μέγεθος: 64x80 εκ. (ΜxΠ), 64x100 εκ. (ΜxΠ)

Χρωματιστό 64x80 εκ. (ΜxΠ) 100492 Τεμ.: 8,99
Χρωματιστό 64x100 εκ. (ΜxΠ) 127508 Τεμ.: 9,99
Τζιν 64x80 εκ. (ΜxΠ) 118746 Τεμ.: 19,99
Τζιν 64x100 εκ. (ΜxΠ) 127509 Τεμ.: 20,99

   Αγοράστε περισσότερα. Εξοικονομήστε χρήματα.

από 10 Τεμ.* από 20 Τεμ.* από 50 Τεμ.*

Χρωματιστό 64x80 εκ. (ΜxΠ) 8,09 7,19 6,29
Χρωματιστό 64x100 εκ. (ΜxΠ) 8,99 7,99 6,99

10 % έκπτωση! 20 % έκπτωση! 30 % έκπτωση!
*ανεξαρτήτως χρώματος και μεγέθους

   Αγοράστε περισσότερα. Εξοικονομήστε χρήματα.

από 10 Τεμ.* από 20 Τεμ.* από 50 Τεμ.*

98x80 εκ. (ΜxΠ) 8,99 7,99 6,99
98x100 εκ. (ΜxΠ) 9,89 8,79 7,69

10 % έκπτωση! 20 % έκπτωση! 30 % έκπτωση!
*ανεξαρτήτως χρώματος και μεγέθους
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λευκό μάνγκο σκούρο βυσσινίκόκκινο μπορντώ
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Ποδιά  
Nando
Τεμ. Από

769

από 50 Τεμ.*

Ποδιά μέσης  
Nando
Τεμ. Από

524

από 50 Τεμ.*

u	Polo Oliver σελ. 50

Τώρα διατίθεται επίσης σε νέο πλάτος
περιφέρειας 100 εκατοστών.

Εδώ μπορεί να μπει

το λογότυπό σας!

¢¢ Ένα μοντέλο, 7 διαφορετικά 
μεγέθη για ιδανικό ντύσιμο 

¢¢ Διαθέσιμη σε 18 χρώματα που 
ταιριάζουν σε κάθε χώρο

¢¢ Μεγάλες τσέπες για να χωράνε 
περισσότερα

u	Jeans Jaden σελ. 65

ΕΚΠΤΩΣΗ
ΠΟΣΟΤΙΚΗ
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σκούρο καφέ

βεραμάν

λευκό

ανοιχτό γκρι

λαδί

μάνγκο

σκούρο πράσινο

σκούρο πράσινο

γραφίτης

σιέλ

μπορντώ

γκρι

σκούρο μπλε

κόκκινο

μαύρο

άμμου

σκούρο βυσσινί

τζιν

taupe

πράσινο μήλου

μπορντώ

άμμου σκούρο καφέ

λευκό

γκριtaupe

πράσινο μήλου λαδίσκούρο βυσσινί βεραμάν

ανοιχτό γκρι

σκούρο μπλε

μάνγκο

γραφίτης

σιέλ

κόκκινο

μαύρο

χρωμα-
τιστό τζιν

 1  Ποδιά μέσης Nando
Υψηλής ποιότητας ποδιά μέσης από ανθεκτικό και εύκολο στο σιδερώµα αναµειγµένο ύφασµα, µε 
µπροστινή τσέπη 2 θηκών, 2 τσέπες για στυλό και µε σταθερούς υφασµάτινους ιµάντες.
Χρωματιστό: 65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι. Πλύση στους 60 °C. 
Τζιν: 100% βαμβάκι. Πλύση στους 40 °C.
¢¢Χρώμα:  πράσινο μήλου, μπορντώ, σκούρο βυσσινί, σκούρο καφέ, τζιν, σκούρο μπλε, σκούρο 

πράσινο, γραφίτης, γκρι, ανοιχτό γκρι, μάνγκο, βεραμάν, σιέλ, λαδί, κόκκινο, άμμου, 
μαύρο, taupe, λευκό

¢¢Μέγεθος: 45x80 εκ. (ΜxΠ), 45x100 εκ. (ΜxΠ), 60x80 εκ. (ΜxΠ), 60x100 εκ. (ΜxΠ), 85x100 εκ. (ΜxΠ)

χρωματιστό 45x80 εκ. (ΜxΠ) 100865 Τεμ.: 7,49
χρωματιστό 45x100 εκ. (ΜxΠ) 124719 Τεμ.: 7,99
χρωματιστό 60x80 εκ. (ΜxΠ) 119290 Τεμ.: 8,49
χρωματιστό 60x100 εκ. (ΜxΠ) 124720 Τεμ.: 8,99
χρωματιστό 85x100 εκ. (ΜxΠ) 119289 Τεμ.: 9,49
τζιν 45x80 εκ. (ΜxΠ) 120085 Τεμ.: 15,99
τζιν 60x80 εκ. (ΜxΠ) 120084 Τεμ.: 16,99

   Αγοράστε περισσότερα. Εξοικονομήστε χρήματα.

από 10 Τεμ.* από 20 Τεμ.* από 50 Τεμ.*
χρωματιστό 45x80 cm (ΜxΠ) 6,74 5,99 5,24
χρωματιστό 45x100 cm (ΜxΠ) 7,19 6,39 5,59
χρωματιστό 60x80 cm (ΜxΠ) 7,64 6,79 5,94
χρωματιστό 60x100 cm (ΜxΠ) 8,09 7,19 6,29
χρωματιστό 85x100 cm (ΜxΠ) 8,54 7,59 6,64

10 % έκπτωση! 20 % έκπτωση! 30 % έκπτωση!
*ανεξαρτήτως χρώματος και μεγέθους

   Αγοράστε περισσότερα. Εξοικονομήστε χρήματα.

από 10 Τεμ.* από 20 Τεμ.* από 50 Τεμ.*
88x80 cm (ΜxΠ) 9,89 8,79 7,69
88x100cm (ΜxΠ) 10,79 9,59 8,39

10 % έκπτωση! 20 % έκπτωση! 30 % έκπτωση!

*ανεξαρτήτως χρώματος και μεγέθους
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 2  Ποδιά Nando
Υψηλής ποιότητας ποδιά από ανθεκτικό και εύκολο στο σιδερώµα αναµειγµένο ύφασµα, µε ρυθµιζόµε-
νο περιλαίµιο, με κουµπιά τρουκς, µπροστινή διπλή τσέπη και 2 θήκες για στυλό.
65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι. Πλύση στους 60 °C.
¢¢Χρώμα:  πράσινο μήλου, μπορντώ, σκούρο βυσσινί, σκούρο καφέ, σκούρο μπλε, σκούρο πράσινο, 

γραφίτης, γκρι, ανοιχτό γκρι, μάνγκο, βεραμάν, σιέλ, λαδί, κόκκινο, άμμου, μαύρο, taupe, 
λευκό

¢¢Μέγεθος: 88x80 εκ. (ΜxΠ), 88x100 εκ. (ΜxΠ)

88x80 εκ. (ΜxΠ) 117561 Τεμ.: 10,99
88x100εκ. (ΜxΠ) 124716 Τεμ.: 11,99

Bestseller
ΝΕΟ
ΧΡΩΜΑ

NEW
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Ποδιά  
Taglio
Τεμ. Από

734

από 50 Τεμ.* 

u	σελ. 67

u	Γυναικεία μπλούζα Cecaria σελ. 61

Ποδιά  
Lionel
Τεμ. Από

769

από 50 Τεμ.*

u	σελ. 50

¢¢ Ιδανική για λογοτύπηση

u	Περισσότερες πληροφορίες στο www.horeca.gr

ΝΕΟ
ΧΡΩΜΑ

ΕΚΠΤΩΣΗ
ΠΟΣΟΤΙΚΗ
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¢¢ Εύκολο σιδέρωμα

¢¢ Πρακτικό κόψιμο 
για μέγιστη 
ελευθερία κινήσεων

¢¢ Διαθέσιμη σε 3 
χρώματα

πράσινο μήλου

γραφίτης

άμμου

μαύρο

κόκκινο

taupe

λευκό σκούρο βυσσινί

γκρι

μπορντώ

σκούρο καφέ

 2  Ποδιά μέσης Taglio
Ποδιά υψηλής ποιότητας από ανθεκτικό και εύκολο στο σιδέρωµα αναµειγµένο ύφασµα, µε υφασµά-
τινους ιµάντες και κόψιμο για βέλτιστη ελευθερία κινήσεων.
65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι. Πλύση στους 60 °C.
¢¢Χρώμα:  πράσινο μήλου, μπορντώ, σκούρο βυσσινί, σκούρο καφέ, γραφίτης, γκρι, κόκκινο, άμμου, 

μαύρο, taupe, λευκό
¢¢Μέγεθος: 85x100 εκ. (ΜxΠ), 95x100 εκ. (ΜxΠ), 95x120 εκ. (ΜxΠ)

85x100 εκ. (ΜxΠ) 100399 Τεμ.: 10,49
95x100 εκ. (ΜxΠ) 119296 Τεμ.: 11,49
95x120 εκ. (ΜxΠ) 119297 Τεμ.: 12,49

   Αγοράστε περισσότερα. Εξοικονομήστε χρήματα.

από 10 Τεμ.* από 20 Τεμ.* από 50 Τεμ.*

85x100 εκ. 9,44 8,39 7,34
95x100 εκ. 10,34 9,19 8,04
95x120 εκ. 11,24 9,99 8,74

10 % έκπτωση! 20 % έκπτωση! 30 % έκπτωση!
*ανεξαρτήτως χρώματος και μεγέθους

¢¢ 2 τσέπες για στυλό 
στο µπούστο

¢¢ Μεγάλες τσέπες     
στη μέση

¢¢ Περιλαίµιο ρυθµιζό- 
µενο µε πιάστρα

 1  Ποδιά Lionel
Ποδιά από ανθεκτικό αναµειγµένο ύφασµα, εύκολο στο σιδέρωμα, µε πιάστρα στο περιλαίµιο για ρυθµι-
ζόµενο πλάτος, εξωτερική τσέπη για στυλό και κεντρική ραφτή τσέπη.
65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι. Πλύση στους 60 °C.
¢¢Χρώμα:  πράσινο μήλου, μπορντώ, σκούρο βυσσινί, σκούρο καφέ, σκούρο μπλε, σκούρο πράσινο, 

γραφίτης, γκρι, ανοιχτό γκρι, μάνγκο, λαδί, κόκκινο, μαύρο, taupe
¢¢Μέγεθος: 88x80 εκ. (ΜxΠ), 88x100 εκ. (ΜxΠ)

88x80 εκ. (ΜxΠ) 101003 Τεμ.: 10,99
88x100 εκ. (ΜxΠ) 124715 Τεμ.: 11,99

μάνγκο

σκούρο μπλε

κόκκινο

taupe

μπορντώ

σκούρο καφέ

σκούρο βυσσινί

ανοιχτό γκρι

πράσινο μήλου

γκρισκούρο πράσινο

λαδί

γραφίτης μαύρο

   Αγοράστε περισσότερα. Εξοικονομήστε χρήματα.

από 10 Τεμ.* από 20 Τεμ.* από 50 Τεμ.*

88x80 εκ. 9,89 8,79 7,69
88x100 εκ. 10,79 9,59 8,39

10 % έκπτωση! 20 % έκπτωση! 30 % έκπτωση!
*ανεξαρτήτως χρώματος και μεγέθους
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Τώρα διατίθεται επίσης σε νέο πλάτος
περιφέρειας 100 εκατοστών.

Bestseller

NEW
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λευκό σιέλκόκκινο μαύρο

¢¢ Εύκολης φροντίδας

¢¢ Η επεξεργασία 
Sanitized®-Hygiene 
εξουδετερώνει 
αποτελεσματικά τις 
δυσάρεστες οσμές  

 2  Γυναικείο Polo Cato
Μεσάτο μπλουζάκι Polo πικέ εύκολης περιποίησης, ατσαλάκωτο, από βαμ-
βάκι-spandex, με μανίκια 3/4 για γυναίκες. Η επεξεργασία υγιεινής Sanitized® 
προστατεύει αποτελεσματικά το υλικό από βακτηρίδια, εμποδίζοντας έτσι την 
ανάπτυξη οσμών και εγγυάται μόνιμη φρεσκάδα. Ρεβέρ επίπεδης πλέξης σε 
μανίκια και κολάρο, πλαϊνά ανοίγματα και τρέσα τεσσάρων κουμπιών.
95 % βαμβάκι, 5 % spandex. Πλύση στους 40 °C. 
Μήκος πλάτης: 60 εκ. στο μέγεθος S.
¢¢Χρώμα μανίκι 3/4:  σιέλ, κόκκινο, μαύρο, λευκό
¢¢Γυναικεία μεγέθη: XS, S, M, L, XL, 2XL

μανίκι 3/4 γυναικείο 124292 Τεμ.: 24,99

Εδώ μπορεί να μπει

το λογότυπό σας!

u	Ποδιά Melek σελ. 35

Γυναικείο
Ανδρικό

Polo  
Cato
Τεμ, μόνο

2499

λευκό λαδί σιέλ μαύρο

 1  Polo Oliver
Μοντέρνο unisex μπλουζάκι Polo πικέ εύκολης περιποίησης, ατσαλάκωτο, από βαμβάκι-spandex. Η επεξεργασία υγιεινής 
Sanitized® προστατεύει αποτελεσματικά το υλικό από βακτηρίδια και εγγυάται μόνιμη φρεσκάδα. Με γιακά και τρέσα 4 κουμπιών. 
Τόσο το ανδρικό όσο και το γυναικείο είναι εφαρμοστά.
95 % βαμβάκι, 5 % spandex. Πλύση στους 40 °C. 
Μήκος πλάτης γυναικείο: 67 εκ. στο μέγεθος S. 
Μήκος πλάτης ανδρικό: 74 εκ. στο μέγεθος M.
¢¢Χρώμα:  σιέλ, λαδί, μαύρο, λευκό
¢¢Γυναικεία μεγέθη: XS, S, M, L, XL, 2XL
¢¢Ανδρικά μεγέθη: S, M, L, XL, 2XL, 3XL

μισό μανίκι Γυναικείο 125091 Τεμ.: 29,99
μισό μανίκι Ανδρικό 124896 Τεμ.: 29,99

Polo  
Oliver
Τεμ, μόνο

2999

¢¢ Εύκολο στη φροντίδα και στο σιδέρωμα

¢¢ Διαστασιακό σταθερό και ανεξίτηλο

¢¢ Κομψός γιακάς 
κατασκευασμένος από 
ύφασμα polo πικέ

Λεπτομέρειες   
που κάνουν τη διαφορά

Πρακτικό        
μέγεθος μανικιού
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λευκόλευκό brom-
beer

σιέλκόκ-
κινο

πράσινο 
μήλου

taupeμπορντώ λαδί γραφί-
της

μαύρο σκούρο 
βυσσινί

σιέλ μαύρο

¢¢ Πολύ μακριές, με ιδανικό μήκος για 
να καλύπτει τους γλουτούς

¢¢ Η επεξεργασία Sanitized®-Hygiene 
εξουδετερώνει αποτελεσματικά τις 
δυσάρεστες οσμές   

¢¢ Με 2 μεγάλες εξωτερικές τσέπες

¢¢ Εύκολης φροντίδας

¢¢ Η επεξεργασία Sanitized®  
-Hygiene εξουδετερώνει 
αποτελεσματικά τις 
δυσάρεστες οσμές   

 3  Polo Cato
Μεσάτο unisex μπλουζάκι Polo πικέ εύκολης περιποίησης, ατσαλάκωτο, από βαμβάκι-spandex. Η επεξερ-
γασία υγιεινής Sanitized® προστατεύει αποτελεσματικά το υλικό από βακτηρίδια, εμποδίζοντας έτσι την 
ανάπτυξη οσμών και εγγυάται μόνιμη φρεσκάδα. Ρεβέρ επίπεδης πλέξης σε μανίκια και κολάρο, πλαϊνά 
ανοίγματα.Διαθέσιμο με κοντό μανίκι ή 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 μισό μανίκι:  πράσινο μήλου, μπορντώ, σκούρο βυσσινί, γραφίτης, σιέλ, λαδί, κόκκινο, 

μαύρο, taupe, λευκό, 
¢¢Γυναικεία μεγέθη: XS, S, M, L, XL, 2XL
¢¢Ανδρικά μεγέθη: S, M, L, XL, 2XL, 3XL

μισό μανίκι Γυναικείο 101294 Τεμ.: 22,99
μισό μανίκι Ανδρικό 101860 Τεμ.: 22,99

 4  Γυναικείο Polo Cato Comfort
Ελαφρώς μεσάτο γυναικείο μπλουζάκι Polo πικέ εύκολης περιποίησης, ατσαλάκωτο, από βαμβά-
κι-spandex. Η επεξεργασία υγιεινής Sanitized® προστατεύει αποτελεσματικά το υλικό από βακτηρίδια, 
εμποδίζοντας έτσι την ανάπτυξη οσμών και εγγυάται μόνιμη φρεσκάδα. Ρεβέρ επίπεδης πλέξης σε μανί-
κια και κολάρο, 2 μεγάλες τσέπες στη μέση και τρέσα 4 κουμπιών.
95 % βαμβάκι, 5 % spandex. Πλύση στους 40 °C. 
Μήκος πλάτης: 72 εκ. στο μέγεθος S.
¢¢Χρώμα:  σκούρο βυσσινί, σιέλ, μαύρο, λευκό
¢¢Μέγεθος:  XS, S, M, L, XL, 2XL

μισό μανίκι  Γυναικείο 124891 Τεμ.: 26,99

u	Ποδιά Melek σελ. 35

Γυναικείο
Ανδρικό

Polo  
Cato
Τεμ, μόνο

2299

Μ
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+30 210 41 21 111 www.horeca.gr

Ποικιλία
 χρωμάτων

Πολύ
 μακριές
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Polo 
Fly
Τεμ, μόνο

1799

από 5 Τεμ.*

¢¢ Μεγάλη ποικιλία χρωμάτων

¢¢ Εύκολης φροντίδας

¢¢ Ίσια γραμμή

¢¢ Πολύ μεγάλο μήκος πλάτης, ιδανικό 
για το χώρο της κουζίνας

u	Ποδιά μέσης Botero σελ. 43

ΕΚΠΤΩΣΗ
ΠΟΣΟΤΙΚΗ
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c

λευκό μάνγκο κόκκινο μπορντώ πράσινο μήλου

μπλε ραφ μαύροτυρκουάζ γραφίτηςtaupe σκούρο καφέ

σκούρο βυσσινί

Polo Fly 
Unisex Polo πικέ σε ποιότητα Superwash με με ρεβέρ επίπεδης πλέξης σε μανίκια και κολλάρο και 
τρέσα κουμπιών τρουκς.
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:  πράσινο μήλου, μπορντώ, σκούρο βυσσινί, σκούρο καφέ, γραφίτης, μάνγκο, μπλε ραφ, 

κόκκινο, μαύρο, taupe, τυρκουάζ, λευκό
¢¢Γυναικεία μεγέθη: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
¢¢Ανδρικά μεγέθη: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

μισό μανίκι Γυναικείο 101301 Τεμ.: 19,99
μισό μανίκι Ανδρικό 100672 Τεμ.: 19,99

   Αγοράστε περισσότερα. Εξοικονομήστε χρήματα.

από 5 Τεμ.*

17,99
10 % έκπτωση!

*ανεξαρτήτως χρώματος και μεγέθους

¢¢ Ιδανικό για λογοτύπηση

u	Περισσότερες πληροφορίες στο www.horeca.gr

¢¢ Χωρίς ελάχιστη ποσότητα

¢¢ Με πολλές επιλογές εκτύπωσης και 
κεντήματος

¢¢ Πολύ καλή αναλογία τιμής/
ποιότητας

Μ
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Bestseller
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λευκό μαύρο

 3  T-shirt Malme
Άνετη γυναικεία μπλούζα και ανδρικό T-shirt από υψηλής ποιότη-
τας υλικό με μίξη από spandex. Το γυναικείο με μανίκια 3/4, είναι με 
ελαφρύ ντεκολτέ και διακοσμητική ραφή στην πλάτη. Γυναικείο και 
ανδρικό μοντέλο διαθέσιμα με κοντά μανίκια και στρογγυλό λαιμό.
95% βαμβάκι, 5% spandex. Πλύση στους 40 °C. 
Μήκος πλάτης γυναικείο: 63 εκ. στο μέγεθος S 
Μήκος πλάτης ανδρικό: 73εκ. στο μέγεθος M
¢	Χρώμα:  μαύρο, λευκό
¢	Γυναικεία μεγέθη: XS, S, M, L, XL, 2XL
¢	Ανδρικά μεγέθη: S, M, L, XL, 2XL, 3XL

μανίκι 3/4 Γυναικείο 120081 Τεμ.: 16,99
μισό μανίκι Γυναικείο 127338 Τεμ.:  15,99
μισό μανίκι Ανδρικό 120094 Τεμ.: 15,99

 1  T-shirt „Baked with love“
Unisex T-shirt σε ίσια γραμμή με στρογγυλή λαιμόκοψη και τύπωμα 
„Baked with love“.
95 % βαμβάκι, 5 % spandex. Πλύση στους 40 °C. 
Μήκος πλάτης γυναικείο: 63 εκ. στο μέγεθος S 
Μήκος πλάτης ανδρικό: 73εκ. στο μέγεθος M 
	¢ Χρώμα:  μαύρο

¢	Γυναικεία μεγέθη: XS, S, M, L, XL, 2XL
¢	Ανδρικά μεγέθη: S, M, L, XL, 2XL, 3XL

μισό μανίκι Γυναικείο 126651 Τεμ.: 14,99
μισό μανίκι Ανδρικό 127337 Τεμ.: 14,99

 2  T-shirt Bike
Λευκό unisex T-shirt με στρογγυλή λαιμόκοψη και τύπωμα ενός 
ποδηλάτου.
95 % βαμβάκι, 5 % spandex. Πλύση στους 40 °C.  
Μήκος πλάτης γυναικείο: 63 εκ. στο μέγεθος S.  
Μήκος πλάτης ανδρικό: 73 εκ. στο μέγεθος M.
	¢ Χρώμα:  λευκό
	¢ Γυναικεία μεγέθη: XS, S, M, L, XL, 2XL
	¢ Ανδρικά μεγέθη: S, M, L, XL, 2XL, 3XL

μισό μανίκι Γυναικείο 126653 Τεμ.: 14,99
μισό μανίκι Ανδρικό 126668 Τεμ.: 14,99

T-shirt  
„Baked with love“
Τεμ, μόνο

1499

Γυναικείο T-shirt  
Malme
Τεμ. Από

1599

Ανδρικό T-shirt  
Malme
Τεμ, μόνο

1599

T-shirt 
Bike
Τεμ, μόνο

1499

ΝΕΑ
ΣΥΛΛΟΓΗ
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 5  Ανδρικό T-shirt „Natural Born Griller“
Ανδρικό μαύρο T-shirt σε ίσια γραμμή με στρογγυλή λαιμόκοψη και 
τύπωμα „Natural Born Griller“
95 % βαμβάκι, 5 % spandex. Πλύση στους 40 °C. 
Μήκος πλάτης: 71 εκ. στο μέγεθος M.
	¢ Χρώμα:  μαύρο
	¢ Μέγεθος: S, M, L, XL, 2XL, 3XL

μισό μανίκι Ανδρικό 126672 Τεμ.: 14,99

Ανδρικό T-shirt 
“Natural Born Griller” 
Τεμ, μόνο

1499

 6  Ποδιά Natural Born Griller
Μαύρη ποδιά με τύπωμα „Natural Born Griller“. Με 2 εξωτερικές 
μπροστινές τσέπες, τσέπη για στυλό και θηλιά για πετσέτα. Με δια-
σταυρωμένους ιμάντες στην πλάτη για ξεκούραστη εργασία. Παρα-
καλούμε σιδερώστε από την μέσα πλευρά, ώστε να διατηρηθεί 
περισσότερο το τύπωμα.
65 % πολυεστέρας, 35 % βαμβάκι. Πλύση στους 60 °C.
	¢ Χρώμα:  μαύρο
	¢ Μέγεθος:   88x80 εκ. (ΜxΠ)

88x80 εκ. (ΜxΠ) 126676 Τεμ.: 14,99

Ανδρικό T-shirt „My  
Kitchen, My Rules“
Τεμ, μόνο

1499

	¢ Ανθεκτικό τύπωμα

	¢ Υψηλής ποιότητας Jersey 
ύφασμα, διαστασιακά 
αμετάβλητο

	¢ Μεγάλες πρακτικές τσέπες και 
θηλιά για πετσέτα

	¢ Με διασταυρωμένους ιμάντες στην 
πλάτη για ξεκούραστη εργασία 

 4  Ανδρικό T-shirt „My Kitchen, My Rules“
Ανδρικό μαύρο T-shirt σε ίσια γραμμή με στρογγυλή λαιμόκοψη και 
τύπωμα „My kitchen, my rules“.
95 % βαμβάκι, 5 % spandex. Πλύση στους 40 °C. 
Μήκος πλάτης: 71 εκ. στο μέγεθος M.
	¢ Χρώμα:  μαύρο
	¢ Μέγεθος: S, M, L, XL, 2XL, 3XL

μισό μανίκι Ανδρικό 126670 Τεμ.: 14,99

Ποδιά 
“Natural Born Griller”
Τεμ, μόνο

1499

+30 210 41 21 111 www.horeca.gr

ΝΕΑ
ΣΥΛΛΟΓΗ

ΝΕΑ
ΣΥΛΛΟΓΗ
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 1  Γυναικεία μπλούζα Cara
Gerade geschnittene, weiße Bluse mit zwei Brusttaschen und Roll-up-
Ärmeln. Extra lange Rückenlänge für die Ansprüche der Gastronomie.
100 % Tencel. Ήπια πλύση στους 40 °C. 
Μήκος πλάτης: 75 cm bei Gr. 36.
¢¢ Χρώμα:  λευκό
¢¢ Μέγεθος: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

μανίκι 3/4 Γυναικείο 126801 Τεμ.: 39,99

¢¢ Αφαιρούμενος ιμάντας κάτω από το κολάρο, 
στερεωμένο με θηλιά¢¢ Με φιόγκο στο κολάρο στην μπλούζα

 2  Bluse/Hemd Jean 
Ελαφρώς μεσάτη γυναικεία μπλούζα και ανδρικό πουκάμισο από τζιν. 
Με δύο τσέπες στο στήθος με κλείσιμο με κουμπιά. Η μεσάτη γυναι-
κεία μπλούζα έχει έναν αφαιρούμενο ιμάντα κάτω από το γιακά.
100% βαμβάκι. Πλύση στους 40 °C. 
Μήκος πλάτης γυναικείο: 69 εκ. στο μέγεθος 36. 
Μήκος πλάτης ανδρικό: 74 εκ. στο μέγεθος 39/40.
¢¢ Χρώμα:  σκούρο μπλε
¢¢ Γυναικεία μεγέθη: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

¢¢Ανδρικά μεγέθη: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48

μακρύ μανίκι Γυναικείο 124907 Τεμ.: 44,99
μακρύ μανίκι Ανδρικό 124911 Τεμ.: 44,99

Μπλούζα/Πουκάμισο  
Jean
Τεμ, μόνο

4499

u	Ποδιά μέσης Bristol, Ποδιά Bristol  
Περισσότερες πληροφορίες στο www.horeca.gr

¢¢ Εύκολο στη φροντίδα και το 
σιδέρωμα

¢¢ Από αγνό βαμβάκι

¢¢ Με στρογγυτλή ραφή

¢¢ Με πρακτική δυνατότητα 
ανασήκωσης των μανικιών

¢¢ Υψηλής ποιότητας Tencel™

¢¢ Σε άνετη γραμμή

ΝΕΑ
ΣΥΛΛΟΓΗ
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λευκό κρεμώδες 
λευκό

taupe μαύρο

 3  Ανδρικό πουκάμισο Marc
Ανδρικό πουκάμισο σε βαμβακερή ποιότητα εύκολου σιδερώματος με τσέπη στήθους με θήλη για στυλό.
100 % βαμβάκι. Πλύση στους 40 °C. 
Μήκος πλάτης: 80 εκ. στο μέγεθος 39/40.
	¢ Χρώμα:  κρεμώδες λευκό, μαύρο, taupe, λευκό
	¢ Μέγεθος: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46

μισό μανίκι Ανδρικό 102366 Τεμ.: 33,99
μακρύ μανίκι Ανδρικό 100658 Τεμ.: 34,99

λευκό κρεμώδες 
λευκό

taupe μαύρο

 4  Γυναικεία μπλούζα Filipa
Ελαφρώς μεσάτη γυναικεία μπλούζα σε βαμβακερή ποιότητα εύκολου σιδερώματος με σχέδιο.
100 % βαμβάκι. Πλύση στους 40 °C. 
Μήκος πλάτης: 66 εκ. στο μέγεθος 36.
	¢ Χρώμα:  κρεμώδες λευκό, μαύρο, taupe, λευκό
	¢ Μέγεθος: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

μισό μανίκι Γυναικείο 100659 Τεμ.: 32,99
μανίκι 3/4 Γυναικείο 101976 Τεμ.: 33,99
μακρύ μανίκι Γυναικείο 101977 Τεμ.: 34,99

Ανδρικό πουκάμισο
Marc
Τεμ. Από

3399

Γυναικεία μπλούζα
Filipa
Τεμ. Από

3299

	¢ Εύκολο στο σιδέρωμα

	¢ Τσέπη στο στήθος με θήκη για 
στυλό

	¢ Μεγάλο μήκος στην πλάτη, ιδανικό 
για το χώρο της εστίασης
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Αθλητική

Μπλούζα/Πουκάμισο  
Kim
Τεμ. Από

28,

99

¢¢ Εύκολα στη φροντίδα και στο σιδέρωαμα

¢¢ Highlight: Η μακρυμάνικη γυναικεία 
μπλούζα μπορεί εύκολα να μετατραπεί 
σε μπλόυζα με μανίκια 3/4

¢¢ Ανεξίτηλα λόγω της πρόσμιξης πολυεστέρα

¢¢ Γυναικεία μπλούζα και ανδρικό πουκάμισο, 
διαθέσιμα σε 2 κλασικά μήκη μανικιών

 1  Μπλούζα/Πουκάμισο Kim 
Μπλούζα και πουκάμισο με τσέπη στο στήθος. Μοντέρνο κόψιμο, σε πολλά χρώματα, διαθέσιμη με 
κοντά ή μακριά μανίκια. Το γυναικείο μοντέλο είναι ελαφρώς μεσάτο. Η γυναικεία μπλούζα με μακρύ 
μανίκι έχει μανίκια roll-up για να τα αλλάξει σε μανίκια 3/4. Το υλικό είναι ιδιαίτερα εύκολο στη φροντίδα 
και εύκολο να σιδερωθεί.
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:  κυανό, μπορντώ, σκούρο βυσσινί, σιέλ, λαδί, μαύρο, taupe, λευκό
¢¢ Γυναικεία μεγέθη: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

¢¢Ανδρικά μεγέθη: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46

μισό μανίκι Γυναικείο 124885 Τεμ.: 28,99
μακρύ μανίκι Γυναικείο 124886 Τεμ.: 29,99
μισό μανίκι Ανδρικό 124890 Τεμ.: 28,99
μακρύ μανίκι Ανδρικό 124894 Τεμ.: 29,99

λευκό σκούρο 
βυσσινί

κυανό taupeμπορντώ λαδί σιέλ μαύρο
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Απλά κομψό

Πουκάμισο  
Noah
Τεμ. Από

2899

Μπλούζα  
Fiore
Τεμ. Από

2499

u	Τιράντες στη σελ. 67

¢¢ Εύκολο στο σιδέρωμα

¢¢ Fiore: Ιδανική για κάθε τύπο σώματος, χάρη στο 
ελαφρώς μεσάτο κόψιμο και το ίσιο μπροστινό 
μέρος

¢¢ Κομψή, επικαλλυμένη τρέσα κουμπιών

¢¢ Μεγάλο μήκος στην πλάτη, ιδανικό για το χώρο 
της εστίασης

μισό μανίκιμισό μανίκι μανίκι 3/4 μακρύ μανίκιμακρύ μανίκι

λευκό μαύροκόκκινο μπορντώκρεμώδες λευκό taupe γκρι

 3   Μπλούζα Fiore
Γυναικεία μπλούζα από ύφασμα εύκολης περιποίησης με τρέσα επικαλυμμένων κουμπιά. . 
67 % βαμβάκι, 33 % πολυεστέρας. Πλύση στους 40 °C. 
Μήκος πλάτης: 70 εκ. στο μέγεθος 36.
¢¢ Χρώμα:  μπορντώ, κρεμώδες λευκό, γκρι, κόκκινο, μαύρο, taupe, λευκό
¢¢ Μέγεθος: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

μισό μανίκι Γυναικείο 101890 Τεμ.: 24,99
μανίκι 3/4 Γυναικείο 101855 Τεμ.: 25,99
μακρύ μανίκι Γυναικείο 101908 Τεμ.: 26,99

 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:  μπορντώ, κρεμώδες λευκό, γκρι, κόκκινο, μαύρο, taupe, λευκό
¢¢ Μέγεθος: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46

μισό μανίκι Ανδρικό 115348 Τεμ.: 28,99
μακρύ μανίκι Ανδρικό 115349 Τεμ.: 29,99
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 1  Πουκάμισο Jules  
Μεσάτο ανδρικό πουκάμισο σε μοντέρνα γραμμή με 2 εξωτερικές τσέπες στο στήθος και μανίκια roll-up 
στο μακρυμάνικο μοντέλο. Διαθέσιμο επίσης και με κοντό μανίκι.
98 % βαμβάκι, 2 % spandex. Πλύση στους 40 °C. 
Μήκος πλάτης: 78 εκ. στο μέγεθος 39/40.
¢¢ Χρώμα:  μπλε ραφ, μαύρο, taupe, λευκό

¢¢Μέγεθος: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44

μισό μανίκι Ανδρικό 115345 Τεμ.: 28,99
μακρύ μανίκι Ανδρικό 115346 Τεμ.: 29,99

λευκό taupeμπλε ραφ μαύρο λευκό σκούρο 
βυσσινί

βεραμάν taupeμπορντώ πράσινο 
μήλου

μπλε ραφ γραφίτης μαύρο

Πουκάμισο  
Jules 
Τεμ. Από

2899

Μπλούζα  
Kate
Τεμ. Από

2899

¢¢ Μεγάλο μήκος στην 
πλάτη, ιδανικό για το 
χώρο της εστίασης

¢¢ Ελαστικό για 
μεγαλύτερη ευκολία 
κινήσεων

¢¢ Μανίκια Roll-up

¢¢ Συνδυάζεται 
χρωματικά με το 
πουκάμισο Bruce

¢¢ Ελαστικό για 
μεγαλύτερη ευκολία 
κινήσεων

¢¢ Διαθέσιμη σε 9 χρώματα

u	Hosenträger σελ. 67

 2  Μπλούζα Kate 
Μοντέρνα μεσάτη γυναικεία μπλούζα με κοντό ή μακρύ μανίκι με διακοσμητικές επωμίδες καιεξωτερικές 
τσέπες στο στήθος. Μεγαλύτερη άνεση και ευκολία στις κινήσεις λόγω ελαστικότητας.
98 % βαμβάκι, 2 % spandex. Πλύση στους 40 °C. 
Μήκος πλάτης: 64 εκ. στο μέγεθος 36.
¢¢ Χρώμα μισό μανίκι :  πράσινο μήλου, μπορντώ, σκούρο βυσσινί, γραφίτης, βεραμάν, μπλε ραφ, 

μαύρο, taupe, λευκό
¢¢ Χρώμα μακρύ μανίκι : σκούρο βυσσινί, μπλε ραφ, μαύρο, taupe, λευκό
¢¢ Μέγεθος: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

μισό μανίκι Γυναικείο 101133 Τεμ.: 28,99
μακρύ μανίκι Γυναικείο 115254 Τεμ.: 29,99

Μανίκια 
Roll-up

Επωμίδες



61

3

3

4

4

b b

Πουκάμισο  
Bruce
Τεμ. Από

2899

Μπλούζα  
Cecaria
Τεμ. Από

3399

¢¢ Ελαστικό για 
μεγαλύτερη ευκολία 
κινήσεων

¢¢ Εύκολης φροντίδας

¢¢ Μεγάλη ποικιλία χρωμάτων

¢¢ Μεγάλο μήκος στην 
πλάτη, ιδανικό για το 
χώρο της εστίασης

¢¢ Εύκολης φροντίδας

¢¢ Στενή γραμμή

 3  Πουκάμισο Bruce 
Κλασικό ανδρικό πουκάμισο με βελάκια στο πίσω μέρος, ελαφρώς μεσάτο. Μεγαλύτερη άνεση και ευκο-
λία στις κινήσεις λόγω ελαστικότητας. Το πολύ μακρύ πίσω μήκος κάνει αυτό το πουκάμισο ιδανικό για 
τις υψηλότερες απαιτήσεις του χώρου της εστίασης.
98 % βαμβάκι, 2 % spandex. Πλύση στους 40 °C. 
Μήκος πλάτης: 78 εκ. στο μέγεθος 39/40.
¢¢ Χρώμα:  πράσινο μήλου, μπορντώ, σκούρο βυσσινί, γραφίτης, βεραμάν, μπλε ραφ, μαύρο, taupe, 

λευκό
¢¢ Μέγεθος: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46

μισό μανίκι Ανδρικό 102411 Τεμ.: 28,99
μακρύ μανίκι Ανδρικό 100740 Τεμ.: 29,99

 4  Μπλούζα Cecaria 
Μοντέρνα μεσάτη γυναικεία μπλούζα με κοντό ή μακρύ μανίκι. με στρογγυλή ραφή. Κουμπιά σε ασορτί 
χρώμα. Κοντό μανίκι: Μανσέτες με μικρή σχισμή και κλείσιμο με 2 κουμπιά.
98 % βαμβάκι, 2 % spandex. Πλύση στους 40 °C. 
Μήκος πλάτης: 64 εκ. στο μέγεθος 36.
¢¢ Χρώμα:  πράσινο μήλου, μπορντώ, σκούρο βυσσινί, γραφίτης, βεραμάν, μπλε ραφ, μαύρο, taupe, 

λευκό
¢¢ Μέγεθος: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

μισό μανίκι Γυναικείο 101403 Τεμ.: 33,99
μακρύ μανίκι Γυναικείο 101708 Τεμ.: 34,99
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λευκό λευκόσκούρο 
βυσσινί

σκούρο 
βυσσινί

βεραμάν βεραμάνtaupe taupeμπορντώ μπορντώπράσινο 
μήλου

πράσινο 
μήλου

μπλε ραφ μπλε ραφγραφίτης γραφίτηςμαύρο μαύρο

Ποικιλία
 χρωμάτων

Ελαστική

u	σελ. 67

+30 210 41 21 111 www.horeca.gr
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 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™). Ήπια πλύση στους 30 °C. 
Μήκος πλάτης γυναικείο: 51 εκ. στο μέγεθος 36. 
Μήκος πλάτης ανδρικό: 56 εκ. στο μέγεθος 50.
¢¢ Χρώμα:  θαλασσί
¢¢ Γυναικεία μεγέθη: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
¢¢ Ανδρικά μεγέθη: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

Γυναικείο 117580 Τεμ.: 49,99
Ανδρικό 117581 Τεμ.: 49,99

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

Γυναικείο 117582 Τεμ.: 49,99
Ανδρικό 117583 Τεμ.: 49,99

¢¢ Πλάτη από ταφτά

¢¢ Ρυθμιζόμενος ιμάντας στην 
πλάτη

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

¢¢ Ύφασμα σε μοντέρνα used 
εμφάνιση

Γιλέκο  
Limerick
Τεμ, μόνο

4999

¢¢ Πλάτη από ταφτά

¢¢ Ρυθμιζόμενος ιμάντας στην πλάτη

¢¢ Υψηλής ποιότητας ύφασµα σε κοµψή και 
χρωµατικά σταθερή εµφάνιση

u	σελ. 29

u	σελ. 59

u	Παντελόνι Chino σελ. 64

Ανδρικό Γυναικείο
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¢¢ Ανθεκτικό και εύκολης 
φροντίδας

¢¢ Ανεξίτηλο

¢¢ Μεγάλη ποικιλία χρωμάτων

u	σελ. 66

u	σελ. 59

ΓυναικείοΑνδρικό

 3  Γιλέκο Classic
Γιλέκο από jacquard ύφασµα, εύκολης περιποίησης από πολυεστέρα, µε 5 κουµπιά, µαύ-
ρο ταφτά και ιµάντα στη πλάτη. Γυναικείο γιλέκο: 2 εξωτερικές τσέπες ραµµένες. Ανδρικό 
γιλέκο: 3 εξωτερικές τσέπες ραµµένες και 1 εσωτερική 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
¢¢ Γυναικεία μεγέθη:  34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

¢¢Ανδρικά μεγέθη:  44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

Γυναικείο 100318 Τεμ.: 36,99
Ανδρικό 100319 Τεμ.: 36,99

μπορντώ μαύρο

    Αγοράστε περισσότερα.  
Εξοικονομήστε χρήματα.

από 5 Τεμ.*

20,69
10 % έκπτωση!
*ανεξαρτήτως χρώματος και μεγέθους

 4  Γιλέκο Bistro 
Γιλέκο για γυναίκες και άνδρες. Το µπροστά και το πίσω µέρος είναι κατα-
σκευασµένα από βαµβακερό-πολυεστερικό ύφασµα εύκολης φρο-
ντίδας. 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 γυναικείο: 55 εκ. στο μέγεθος 36. 
Μήκος πλάτης ανδρικό: 66 εκ. στο μέγεθος 50.
¢¢Χρώμα:  μπορντώ, γραφίτης, ανοιχτό γκρι, μαύρο, taupe
¢¢Γυναικεία μεγέθη: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
¢¢Ανδρικά μεγέθη: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

Γυναικείο 102217 Τεμ.: 22,99
Ανδρικό 100528 Τεμ.: 22,99

μπορντώ taupe ανοιχτό γκρι μαύρογραφίτης

Ανδρικό

ΥΦΑΣΜΑ
JACQUARD

Γιλέκο  
Bistro
Τεμ, μόνο

2069

από 5 Τεμ.*

Γι
λέ

κα
 |
 S

er
vi

ce

+30 210 41 21 111 www.horeca.gr

ΕΚΠΤΩΣΗ
ΠΟΣΟΤΙΚΗ



64

1

1

1

a

11 1

u	Γιλέκο Limerick σελ. 62

 1  Παντελόνι Chino
Casual παντελόνι chino για γυναίκες και άνδρες, ελαστικό για µεγα-
λύτερη άνεση. Η ελαστική ταινία στη µέση εµποδίζει τις µπλούζες και 
τα πουκάµισα να βγαίνουν έξω από το παντελόνι. Πρακτικές τσέπες 
µε ενσωµατωµένη τσέπη για στυλό στα δεξιά και τσέπες με κουμπιά 
πίσω. Ίσιο κόψιµο στο μπατζάκι.
97 % βαμβάκι, 3 % spandex. Πλύση στους 30 °C. 
Μήκος καβάλου γυναικείο: 78 εκ. στο μέγεθος 36. 
Μήκος καβάλου ανδρικό: 84 εκ. στο μέγεθος 50.
¢¢ Χρώμα:  μπεζ, χακί, μπλε, λευκό
¢¢ Γυναικεία μεγέθη: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

¢¢Ανδρικά μεγέθη: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

Γυναικείο 117516 Τεμ.: 59,99
Ανδρικό 117517 Τεμ.: 59,99

μπλεμπεζ χακίλευκό

Γυναικείο

Ανδρικό

Παντελόνι  
Chino
Τεμ, μόνο

5999

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

Παντελόνι 
service
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¢¢ Ελαστικό για βέλτιστη ελευθερία 
κινήσεων

 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 (τζιν), 3 % spandex. Πλύση στους 60 °C. 
Μπλε: 98 % βαμβάκι (τζιν), 2 % spandex. Πλύση στους 40 °C. 
Μήκος καβάλου γυναικείο: 81 εκ. στο μέγεθος 36. 
Μήκος καβάλου ανδρικό: 82 εκ. στο μέγεθος 50.
¢¢ Χρώμα:  μπλε, μαύρο, λευκό
¢¢ Γυναικεία μεγέθη: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

¢¢Ανδρικά μεγέθη: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

Γυναικείο μαύρο, λευκό 117522 Τεμ.: 44,99
Ανδρικό μαύρο, λευκό 101716 Τεμ.: 44,99
Γυναικείο μπλε 119268 Τεμ.: 44,99
Ανδρικό μπλε 119269 Τεμ.: 44,99

 2  Τζιν Jaden
Μοντέρνο τζιν 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 (τζιν), 1 % spandex. Πλύση στους 40 °C. 
Μήκος καβάλου γυναικείο: 77 εκ. στο μέγεθος 36. 
Μήκος καβάλου ανδρικό: 82 εκ. στο μέγεθος 50.
¢¢ Χρώμα:  μπλε, σκούρο γκρι
¢¢ Γυναικεία μεγέθη: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

¢¢Ανδρικά μεγέθη: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

Γυναικείο 124908 Τεμ.: 49,99
Ανδρικό 124912 Τεμ.: 49,99

Τζιν  
Dover
Τεμ, μόνο

4499

λευκόμπλε σκούρο γκρι

λευκό & 
μαύρο

μαύρομπλε

μπλε

Π
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u	σελ. 22

Τζιν  
Jaden
Τεμ, μόνο

4999

¢¢ Σταδιακό στένεµα στο 
μπατζάκι

¢¢ Ελαφρώς ξεπλυμένο

¢¢ Από ανθεκτικό τζιν 
ύφασμα

¢¢ Ελαστικό για βέλτιστη 
ελευθερία κινήσεων

Ανδρικό Γυναικείο

¢¢ Πίσω όψη

¢¢ Τζιν πέντε τσεπών

+30 210 41 21 111 www.horeca.gr
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 1  Γραβάτα Classic
Κομψή γραβάτα για το προσωπικό σας.
100 % πολυεστέρας.
¢	Χρώμα:  γκρι μπλε

127343 Τεμ.: 14,99

 2  Παπιγιόν Classic
Κλασικό παπιγιόν για το προσωπικό σας.
100 % πολυεστέρας.
¢	Χρώμα:  γκρι μπλε

127340 Τεμ.: 12,99

 6  Καπέλο Cuba
Καπέλο σε 2 χρώματα. Το μέγεθος μπορεί να ρυθμιστεί με ένα λουρί 
στο πίσω μέρος.
65 % πολυεστέρας, 35 % βαμβάκι. Πλύση στους 60 °C.
	¢ Χρώμα:  λαδί, μαύρο

126635 Τεμ.: 9,99

 5  Παπιγιόν Marco
Παπιγιόν με ρυθμιζόμενο μέγεθος.
100 % πολυεστέρας.
	¢ Χρώμα:  μπορντώ, μαύρο

115955 Τεμ.: 6,99

 3  Παπιγιόν Ψαροκόκαλο
Παπιγιόν με μοντέρνα εμφάνιση.
100 % πολυεστέρας.
¢	Χρώμα:  μπλε/λευκό

127342 Τεμ.: 12,99

 4  Παπιγιόν Dot
Παπιγιόν με trendy σχέδιο.
100 % πολυεστέρας.
¢	Χρώμα:  μπορντώ, σιέλ

127341 Τεμ.: 12,99

Παπιγιόν  
Marco
Τεμ, μόνο

699

μάνγκομάνγκο

βεραμάν

μπορντώ

taupe

σκούρο 
βυσσινί

γραφίτης

πράσινο μήλου

μαύρο λαδί

κόκκινο

σκούρο μπλε

μπορντώ

άμμου

σκούρο βυσσινί

taupe

πράσινο μήλου

ανοιχτό γκρι

βεραμάν

μαύρο

 7  Ίσιο καπέλο Flin
Μαύρο ίσιο καπέλο. Το μέγεθος μπορεί να ρυθμιστεί με ένα λουρί 
στο πίσω μέρος.
65 % πολυεστέρας, 35 % βαμβάκι. Πλύση στους 60 °C.
¢	Χρώμα:  μαύρο

126826 Τεμ.: 9,99

 10  Γραβάτα service Terry
Γραβάτα service προσχηματισμένη.
Σκέτη: 65 % πολυεστέρας, 35 % βαμβάκι. Πλύση στους 60 °C.
¢	Χρώμα:  πράσινο μήλου, μπορντώ, σκούρο βυσσινί, σκούρο 

μπλε, ανοιχτό γκρι, μάνγκο, βεραμάν, λαδί, κόκκινο, 
άμμου, μαύρο, taupe

100578 Τεμ.: 5,99

   Αγοράστε περισσότερα. Εξοικονομήστε χρήματα.

από 10 Τεμ.* από 20 Τεμ.* από 50 Τεμ.*

5,39 4,79 4,19
10 % έκπτωση! 20 % έκπτωση! 30 % έκπτωση!

*ανεξαρτήτως χρώματος

 9  Γραβάτα Bo
Απλή γραβάτα, σε ασορτί χρώματα με τα ενδύματά μας. Πλάτος: 9 εκ.
65 % πολυεστέρας, 35 % βαμβάκι. Πλύση στους 60 °C.
	¢ Χρώμα:  πράσινο μήλου, μπορντώ, σκούρο βυσσινί, γραφίτης, 

μάνγκο, βεραμάν, μαύρο, taupe

101138 Τεμ.: 8,49

   Αγοράστε περισσότερα. Εξοικονομήστε χρήματα.

από 10 Τεμ.* από 20 Τεμ.* από 50 Τεμ.*

7,64 6,79 5,94
10 % έκπτωση! 20 % έκπτωση! 30 % έκπτωση!

*ανεξαρτήτως χρώματος

 8  Φιόγκος
Ελαφρύς και ατσαλάκωτος φιόγκος για δέσιμο. Κατάλληλο ως αξε-
σουάρ για μπλούζες. 170 χιλ. μήκος, 75 χιλ. πλάτος. 
100 % πολυεστέρας. Πλύση στους 30 °C.
¢	Χρώμα:  μαύρο

126835 Τεμ.: 4,99

ΕΚΠΤΩΣΗ
ΠΟΣΟΤΙΚΗ
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 18  Τιράντες
Τιράντες σε μοντέρνο σχήμα Y με 3 μεταλλικές πόρπες. Πλάτος 
εφαρμογής: 2,5 εκ.
Πολυεστέρας-spandex.
¢	Χρώμα:  ανοιχτό καφέ, μαύρο

ανοιχτό καφέ 118728 Τεμ.: 19,99
μαύρο 115659 Τεμ.: 19,99

 19  Τιράντες με δερμάτινους συνδέσμους
Τιράντες σε μοντέρνο σχήμα Y με συνδέσμους από γνήσιο δέρμα. 
Ρυθμιζόμενο σε μήκος με μεταλλική θηλιά. Πλάτος εφαρμογής: 2,5 
εκ. Μήκος 110 εκ. κατάλληλο για μήκος σώματος μέχρι το μέγιστο. 
175 εκ.. Μήκος 120 εκ. κατάλληλο από μήκος σώματος 175 εκ.
Πολυεστέρας-spandex.
¢	Χρώμα:  μπορντώ, σιέλ
¢	Μήκος:  110 εκ. (L), 120 εκ. (L)

124898 Τεμ.: 29,99

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

117222 Paar: 16,99

ΔΕΡΜΑΤΙΝΟΣ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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 13  Θήκη για ταμείο Anton
Με δύο μεγάλες θήκες για πορτοφόλι και σημειωματάριο. Στο πίσω 
μέρος υπάρχει άλλη μια θήκη με κλείσιμο velcro. Στα δεξιά, ένας ιμά-
ντας εξασφαλίζει ότι έχετε πάντα το στυλό κοντά σας.
Δέρμα.
	¢ Χρώμα:  μαύρο
	¢ Μέγεθος:  26x13 εκ. (ΜxΠ)

120080 Τεμ.: 29,99

 11  Θήκη για ταμείο Jerry
Θήκη για ταμείο με ανάγλυφο το JOBELINE και 3 θήκες για στυλό, 
πορτοφόλι και σημειωματάριο.
Δέρμα.
	¢ Χρώμα:  μαύρο
	¢ Μέγεθος:  27x16 εκ. (ΜxΠ)

101268 Τεμ.: 19,99

 16  Πορτοφόλι Fred
Με έξι θήκες για διαφορετικά χαρτονομίσματα, μια θήκη για νομί-
σματα, τσέπη με φερμουάρ και θήκη στο εξωτερικό. Πρακτικό: Το 
κλείσιμο είναι ρυθμιζόμενο σε μέγεθος - ανάλογα με το πόσο γεμάτο 
είναι το πορτοφόλι.
Δέρμα.
	¢ Χρώμα:  μαύρο

¢	Μέγεθος:  10.5x17.5 εκ. (ΜxΠ)

120078 Τεμ.: 39,99

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

100212 Τεμ.: 3,49

 12  Θήκη για ταμείο Tom
Θήκη για ταμείο με 3 θήκες για στυλό, πορτοφόλι και σημειωματάριο.
Δέρμα.
	¢ Χρώμα:  μαύρο
	¢ Μέγεθος:  15x23 εκ. (ΜxΠ)

100209 Τεμ.: 13,99

 15  Πορτοφόλι Salzburg
Πορτοφόλι με 6 εσωτερικές θήκες, θέση νομισμάτων,  φερμουάρ 
και εξωτερική τσέπη.
Δέρμα
	¢ Χρώμα:  μαύρο
	¢ Μέγεθος:  11.5x18.5 εκ. (ΜxΠ)

100462 Τεμ.: 24,99

Αλυσίδα σερβιτόρου
Τεμ, μόνο

3 49

Τα πάντα
υπό έλεγχο 

Θήκη για ταμείο  
Anton
Τεμ, μόνο

2999

+30 210 41 21 111 www.horeca.gr

ΝΕΑ
ΣΥΛΛΟΓΗ
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¢¢ Πρακτική θηλιά για ποδιές στο κολάρο

¢¢ Μακρυμάνικο σακάκι σεφ με πρακτικό roll-up 
μανίκι

¢¢ Βέλτιστος αερισμός λόγω του διχτυωτού ένθετου

u	Παντελόνι σεφ Move σελ. 83

u	σελ. 18 u	σελ. 22

ΝΕΑ
ΧΡΩΜΑΤΑ

ΒΑΡΟΣ
ΕΛΑΦΡΥ

ΛΕΠΤΟ ΥΛΙΚΟ
EXTRA
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Σακάκι σεφ Σελ. 69

Παντελόνι σεφ Σελ. 80

Κουζίνα
άνετα, δροσερά & λειτουργικά

Ακόμη και όταν τα πράγματα γίνονται ζεστά: Με το JOBELINE πάντα μέ-
νετε δροσεροί. Αυτό εξασφαλίζεται από τον εμφανισιακά κομψό ελαφρύ 
και δροσερό ρουχισμό..

¢¢  Βέλτιστος αερισμός λόγω 
του διχτυωτού ένθετου στα 
πλαϊνά

¢¢ Πολύ ελαφρύ ύφασμα

¢¢ Κλείσιμο με κουμπιά τρουκς

¢¢ Διαθέσιμο με κοντό και μακρύ μανίκι

¢¢ Roll-up μανίκια με τσέπη 2 θέσεων στο 
αριστερό μπράτσο

Σακάκι σεφ Carter 
Σακάκι σεφ για γυναίκες και άνδρες από εξαιρετικά ελαφρύ 
και ανθεκτικό ύφασμα. Με σχηματισμένο κολάρο, διχτυωτά 
ένθετα στα πλάγια, διπλή τσέπη στον πάνω αριστερό μπρά-
τσο στα αριστερά και θηλιά ποδιάς στο κολάρο. Κλείσιμο με 
κουμπιά τρουκς σε επικαλυμένη τρέσα. Διατίθεται με κοντά 
και μακριά μανίκια (μανίκια roll-up). Το μοντέλο των γυναικών 
είναι ελαφρώς μεσάτο.
65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι. 160 g/μ². Πλύση 
στους 60 °C. 
Μήκος πλάτης γυναικείο: 68 εκ. στο μέγεθος 36. 
Μήκος πλάτης ανδρικό: 76 εκ. στο μέγεθος 50.
¢¢Χρώμα:  κεραμιδί, γκρι, γκρι μπλε, άμμου, λαδί, μαύρο, λευκό
¢¢Γυναικεία μεγέθη:  34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
¢¢Ανδρικά μεγέθη:  44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

μισό μανίκι Γυναικείο 125134 Τεμ.: 38,99
μακρύ μανίκι Γυναι-
κείο

124887 Τεμ.: 39,99

μισό μανίκι Ανδρικό 125135 Τεμ.: 38,99
μακρύ μανίκι Ανδρικό 124895 Τεμ.: 39,99

Ανδρικό

Γυναικείο

Σακάκι σεφ  
Carter
Τεμ. Από

3899

λευκό γκρι λαδί κεραμιδί μαύρογκρι μπλε

Αξεσουάρ Σελ. 89

u	Παντελόνι σεφ Sweatpant σελ. 82

u	σελ. 20

NEW
άμμου
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Στυλ
Αγαπημένα Όλοι αγαπούν το τζιν! Γιατί λοιπόν να 

μην το χρησιμοποιήσετε και στην κου-
ζίνα; Καλύτερο παράδειγμα: Το σακάκι 
σεφ Levi. Φτιαγμένο από ελαφρύ τζιν 
για να μην ιδρώνετε στην κουζίνα.

Το πλεονέκτημα 
του Levi
Υψηλής ποιότητας τζιν με λει-
τουργικές τσέπες: Έτσι μπορεί-
τε να δουλέψετε πιο άνετα !

Πρακτικά 
πλευρικά 
ανοίγματα 

για βέλτιστη 
ελευθερία 
κινήσεων

2θέσια 
τσέπη στο 
μπράτσο

 1  Σακάκι σεφ Levi 
Σακάκι σεφ κατασκευασμένο από ελαφρύ τζιν. Με φερμουάρ, φορ-
μαρισμένο κολάρο, διπλή τσέπη στο πάνω μέρος του μπράτσου και 
θηλιά ποδιάς στο κολάρο. Διατίθεται με κοντά και μακριά μανίκια (με 
λειτουργία roll-up).
100 % βαμβάκι. 212 g/m2. Πλύση στους 40 °C. 
Μήκος πλάτης γυναικείο: 70 εκ. στο μέγεθος 36. 
Μήκος πλάτης ανδρικό: 78 εκ. στο μέγεθος 50.
¢¢ Χρώμα:  σκούρο μπλε, μαύρο
¢¢ Γυναικεία μεγέθη:  34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

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

μισό μανίκι Γυναικείο 126427 Τεμ.: 48,99
μακρύ μανίκι Γυναικείο 126428 Τεμ.: 49,99
μισό μανίκι Ανδρικό 126429 Τεμ.: 48,99
μακρύ μανίκι Ανδρικό 126430 Τεμ.: 49,99

¢¢ 2θέσια τσέπη στο μπράτσο
σκούρο μπλε μαύρο

Σακάκι σεφ  
Levi
Τεμ. Από

48 99

¢¢ Με roll-up μανίκια στο 
μακρυμάνικο σακάκι σεφ

¢¢ Από αυθεντικό, ελαφρύ τζιν

¢¢ Με θηλιά για ποδιά στο κολάρο

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

u	Παντελόνι σεφ Sweatpant σελ. 82

ΝΕΑ
ΣΥΛΛΟΓΗ
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 2  Σακάκι σεφ Scott 
Κομψό σακάκι σεφ με μισά ή μακριά μανίκια. Κλείσιμο με κουμπιά τρουκς. Διθέσια τσέπη στο αριστε-
ρό άκρο και θηλιά ποδιάς στο κολάρο. Διατίθεται σε δύο υλικά: Γνήσιο τζιν (ανοιχτόχρωμο ύφασμα) ή 
Chambray (γκρι).
ανοιχτόχρωμο τζιν: 100 % βαμβάκι (τζιν). 255 g/m². Πλύση στους 40 °C. 
γκρι: 100 % βαμβάκι (Chambray). 170 g/m². Πλύση στους 40 °C. 
Μήκος πλάτης γυναικείο: 68 εκ. στο μέγεθος 36. 
Μήκος πλάτης ανδρικό: 76 εκ. στο μέγεθος 50.
¢¢ Χρώμα: ανοιχτόχρωμο  τζιν, γκρι
¢¢ Γυναικεία μεγέθη:  34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

¢¢Ανδρικά μεγέθη:  44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

μισό μανίκι Γυναικείο, ανοιχτόχρωμο τζιν 117541 Τεμ.: 48,99
μισό μανίκι Γυναικείο, γκρι 125020 Τεμ.: 48,99
μακρύ μανίκι Γυναικείο, ανοιχτόχρωμο τζιν 119267 Τεμ.: 49,99
μακρύ μανίκι Γυναικείο, γκρι 125021 Τεμ.: 49,99
μισό μανίκι Ανδρικό, ανοιχτόχρωμο τζιν 117542 Τεμ.: 48,99
μισό μανίκι Ανδρικό, γκρι 125018 Τεμ.: 48,99
μακρύ μανίκι Ανδρικό, ανοιχτόχρωμο τζιν 119418 Τεμ.: 49,99
μακρύ μανίκι Ανδρικό, γκρι 125019 Τεμ.: 49,99

ανοιχτόχρωμο τζιν γκρι

Γυναικείο

Ανδρικό

Σακάκι σεφ  
Scott
Τεμ. Από

48 99

¢¢ Κλείσιμο με επικαλυμένα κουμπιά τρουκς

¢¢ Με θηλιά για ποδιά στο κολάρο

¢¢ Διαθέσιμο σε 2 πρακτικά μήκη μανικιών

+30 210 41 21 111 www.horeca.gr

ΒΑΡΟΣ
ΕΛΑΦΡΥ

ΛΕΠΤΟ ΥΛΙΚΟ
EXTRA
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¢¢ Σακάκι σε μοδάτο στυλ τζάκετ

¢¢ 2θέσια τσέπη στο μπράτσο

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

¢¢ 2θέσια τσέπη στο μπράτσο

Ίνα Dow-XLA-Stretch για βέλτιστη ελευθερία κινήσεων και 
αντοχή στα θερμότητα στα βιομηχανικά πλυντήρια ρούχων

¢¢ Ελαστικό για μεγαλύτερη άνεση

¢¢ Trendy ραφές σε αντίθεση

¢¢ Εύκολης φροντίδας

¢¢ Κατάλληλο για βιομηχανικά 
πλυντήρια

Σακάκι σεφ  
Jannis
Τεμ, μόνο

5999

Ανδρικό σακάκι σεφ  
Matteo
Τεμ, μόνο

6999

ΕΙΔΙΚΗ
ΔΟΜΗ

¢¢ Διχτυωτά ένθετα στο πλαϊνά παρέχουν 
μέγιστο αερισμό ¢¢ 2θέσια τσέπη στο μπράτσο

 1  Σακάκι σεφ Jannis
Ελαφρύ σακάκι σεφ για γυναίκες και άνδρες σε στυλ τζάκετ. Με κλείσιμο με κουμπιά τρουκς, δύο τσέπες στο στήθος, 
διθέσια τσέπη στα αριστερά και επικαλυμμένα διχτυωτά ένθετα στο πλάι της πλάτης. Τυπικό της εµφάνισης: µε κάθε πλύ-
ση, 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 γυναικείο: 67 εκ. στο μέγεθος 36. 
Μήκος πλάτης ανδρικό: 74 εκ. στο μέγεθος 50.
¢¢ Χρώμα:  λαδί
¢¢ Γυναικεία μεγέθη:  34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
¢¢ Ανδρικά μεγέθη:  44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

μακρύ μανίκι Γυναικείο 126425 Τεμ.: 59,99
μακρύ μανίκι Ανδρικό 120784 Τεμ.: 59,99

ανθρακί μαύρο

 2  Ανδρικό σακάκι σεφ Matteo
Σακάκι σεφ µε κοµψή ύφανση Panama και ραφή σε ασηµί  χρώµα. υψηλή άνεση χάρη 
στην ελαστική, ανθεκτική στη θερµότητα ίνα Dow XLA. Επικαλυµµένα τρουκς και τσέ-
πη 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

μακρύ μανίκι Ανδρικό 101149 Τεμ.: 69,99

ΝΕΑ
ΣΥΛΛΟΓΗ
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 3  Σακάκι σεφ Leon
Σακάκι σεφ υψηλής ποιότητας µε γκρι ρέλι στον γιακά και τα µανίκια. Επικαλυµµένα κουμπιά τρουκς και 
τσέπη για µαγειρικό θερµόµετρο. Διατίθεται με κοντά και μακριά μανίκια. Κατάλληλο για βιοµηχανικά 
πλυντήρια.
65 % πολυεστέρας, 35 % βαμβάκι. 215 g/m². Πλύση στους 95 °C. 
Μήκος πλάτης: 78 εκ. στο μέγεθος 50.
¢¢ Χρώμα:  μαύρο/γκρι, λευκό/γκρι
¢¢ Μέγεθος: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

μισό μανίκι Ανδρικό 124288 Τεμ.: 68,99
μακρύ μανίκι Ανδρικό 101148 Τεμ.: 69,99

 4  Σακάκι σεφ Luisa
Γυναικείο σακάκι σεφ υψηλής ποιότητας µε γκρι ρέλι στον γιακά και τα µανίκια. Επικαλυµµένα κουμπιά 
τρουκς και τσέπη για µαγειρικό θερµόµετρο. Διατίθεται με μακριά μανίκια και μανίκια 3/4. Κατάλληλο 
για βιοµηχανικά πλυντήρια.
65 % πολυεστέρας, 35 % βαμβάκι. 215 g/m². Πλύση στους 95 °C. 
Μήκος πλάτης: 70 εκ. στο μέγεθος 36.
¢¢ Χρώμα:  μαύρο/γκρι, λευκό/γκρι
¢¢ Μέγεθος: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

μανίκι 3/4 Γυναικείο 124287 Τεμ.: 68,99
μακρύ μανίκι Γυναικείο 101147 Τεμ.: 69,99

Σακάκι σεφ  
Leon
Τεμ. Από

6899

Σακάκι σεφ  
Luisa
Τεμ. Από

6899

λευκό/γκρι λευκό/γκρι μαύρο/γκριμαύρο/γκρι

¢¢ Κατάλληλο για βιομηχανικά 
πλυντήρια

¢¢ 2θέσια τσέπη στο μπράτσο

¢¢ Ύφασμα ανθεκτικό στη χρήση

¢¢ Εύκολης φροντίδας & ανθεκτικό 
στη θέρμανση

ΓυναικείοΑνδρικό

u	Μπαντάνα σελ. 89
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Στυλ
Αγαπημένα Κομψή εμφάνιση! Οι ιμάντες μέσα και 

έξω δίνουν στο σακάκι σεφ Yuki την μο-
ντέρνα εμφάνιση του. Σε συνδυασμό με 
τον κιμονό γιακά, δημιουργήστε ένα τέ-
λειο στυλ για όλα τα είδη εστίασης!

2θέσια τσέπη 
στο μπράτσο

με κορδέλες 
μέσα και 

έξω για να 
κλείσουν 
στη μέση

 1  Σακάκι σεφ Yuki 
Σακάκι σεφ με μανίκια 3/4, κολάρο κιμονό, 2θέσια τσέπη στο μπρά-
τσο και μπροστινή τσέπη. Τα σακάκια είναι δεμένα με δύο κορδέ-
λες το καθένα, μέσα και έξω. Έτσι, έχουμε μια μοντέρνα εμφάνιση.
65 % πολυεστέρας, 35 % βαμβάκι. 160 g/m2. Πλύση στους 60 °C. 
Μήκος πλάτης γυναικείο: 72 εκ. στο μέγεθος 36 
Μήκος πλάτης ανδρικό: 77 εκ. στο μέγεθος 50
¢¢ Χρώμα:  γκρι μπλε, μαύρο
¢¢ Γυναικεία μεγέθη: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

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

μανίκι 3/4 Γυναικείο 126649 Τεμ.: 24,99
μανίκι 3/4 Ανδρικό 126666 Τεμ.: 24,99

μαύρογκρι μπλε

¢¢ 2θέσια τσέπη στο μπράτσο

Το πλεονέκτημα 
του Yuki
Εξαιρετικά ελαφρύ ύφασμα: Με βά-
ρος μόνο 160 g/m2 το σακάκι Yuki 
προσφέρει βέλτιστη άνεση.

¢¢ Κλείσιμο με κορδέλες

¢¢ Παραδοσιακό στυλ Kimono

¢¢ Πρακτικές μεγάλες τσέπες

¢¢ Εξαιρετικά ελαφρύ ύφασμα 
εύκολης φροντίδας

Σακάκι σεφ  
Yuki
Τεμ, μόνο

2499

Εδώ μπορεί να μπει

το λογότυπό σας!

u	Παντελόνι σεφ Move Karo σελ. 83

ΝΕΑ
ΣΥΛΛΟΓΗ

ΒΑΡΟΣ
ΕΛΑΦΡΥ

ΛΕΠΤΟ ΥΛΙΚΟ
EXTRA
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¢¢ Πρακτικά κουμπιά τρουκς

¢¢ Εύκολο στο σιδέρωμα

 2  Σακάκι σεφ Ailin & Emil
Γυναικείο και ανδρικό σακάκι σεφ από αναμειγμένο ύφασμα εύκολης φροντίδα που μεταφέρει γρήγοα την 
υγρασία προς τα έξω. Με πρακτικό κλείσιμο κουμπιών τρουκς και οπές εξαερισμού κάτω από το μπράτσο. 
Διατίθεται με κοντά και μακριά μανίκια.
65 % πολυεστέρας, 35 % βαμβάκι. 200 g/m². Πλύση στους 60 °C. 
Μήκος πλάτης γυναικείο: 73 εκ. στο μέγεθος 36. 
Μήκος πλάτης ανδρικό: 79 εκ. στο μέγεθος 50.
¢¢ Χρώμα:  μαύρο, λευκό
¢¢ Γυναικεία μεγέθη:  34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

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

μισό μανίκι Γυναικείο 124283 Τεμ.: 23,99
μακρύ μανίκι Γυναικείο 115418 Τεμ.: 24,99
μισό μανίκι Ανδρικό 124291 Τεμ.: 23,99
μακρύ μανίκι Ανδρικό 115420 Τεμ.: 24,99

λευκό μαύρο

   Αγοράστε περισσότερα. Εξοικονομήστε χρήματα.

από 5 Τεμ.*

μισό μανίκι 22,07
μακρύ μανίκι 22,99

8 % έκπτωση!
*ανεξαρτήτως χρώματος και μεγέθους

Σακάκι σεφ 
Ailin & Emil
Τεμ. Από

2207

από 5 Τεμ.*

Γυναικείο

Ανδρικό

+30 210 41 21 111 www.horeca.gr

ΕΚΠΤΩΣΗ
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Γυναικείο σακάκι 
σεφ Aila
Τεμ. Από

1839

από 5 Τεμ.*

¢¢ Με τσέπη στο στήθος

¢¢ Ανθεκτικό στη χρήση

¢¢ Εύκολης φροντίδας

u	Μπαντάνα Curly σελ. 89

u	Σφαιρικά κουμπιά σελ. 89

 1  Γυναικείο σακάκι σεφ Aila
Γυναικείο σακάκι σεφ εύκολης φροντίδας σε στυλ 6 κουμπιών με τσέπη στο στήθος και ρέλι αντίθεσης.
Λευκό: 65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι. 215 g/m². Πλύση στους 95 °C. 
Με χρωματιστό ρέλι: 65 % πολυεστέρας, 35 % βαμβάκι. 215 g/m². Πλύση στους 60 °C. 
Μήκος πλάτης: 73 εκ. στο μέγεθος 36.
¢¢ Χρώμα:  λευκό, λευκό/μπλε, λευκό/μπορντώ, λευκό/μαύρο
¢¢ Μέγεθος: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

μισό μανίκι λευκό 118757 Τεμ.: 19,99
μισό μανίκι χρωματιστό ρέλι 115436 Τεμ.: 20,99
μακρύ μανίκι λευκό 118758 Τεμ.: 21,99
μακρύ μανίκι χρωματιστό ρέλι 115435 Τεμ.: 22,99

 2  Ανδρικό σακάκι σεφ Samuel
Ανδρικό σακάκι σεφ εύκολης φροντίδας σε στυλ 6 κουμπιών με τσέπη στο στήθος, ρέλι αντίθεσης και 
άνετα ανοίγματα στο πίσω μέρος
Λευκό: 100 % βαμβάκι. 215 g/m². Πλύση στους 95 °C. 
Με χρωματιστό ρέλι: 100 % βαμβάκι. 215 g/m². Πλύση στους 60 °C. 
Μήκος πλάτης: 73 εκ. στο μέγεθος 50.
¢¢ Χρώμα:  λευκό, λευκό/μπλε, λευκό/μπορντώ, λευκό/μαύρο
¢¢ Μέγεθος: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

μισό μανίκι λευκό 118761 Τεμ.: 19,99
μισό μανίκι χρωματιστό ρέλι 115433 Τεμ.: 20,99
μακρύ μανίκι λευκό 118762 Τεμ.: 21,99
μακρύ μανίκι χρωματιστό ρέλι 115434 Τεμ.: 22,99

   Αγοράστε περισσότερα. Εξοικονομήστε χρήματα.

από 5 Τεμ.*

μισό μανίκι λευκό 18,39
μισό μανίκι χρωματιστό ρέλι 19,31
μακρύ μανίκι λευκό 20,23
μακρύ μανίκι χρωματιστό Ρρλι 21,15

Έκπτωση έως 8 %!
*ανεξαρτήτως χρώματος και μεγέθους

   Αγοράστε περισσότερα. Εξοικονομήστε χρήματα.

από 5 Τεμ.*

μισό μανίκι λευκό 18,39
μισό μανίκι χρωματιστό ρέλι 19,31
μακρύ μανίκι λευκό 20,23
μακρύ μανίκι χρωματιστό ρέλι 21,15

Έκπτωση έως 8 %!
*ανεξαρτήτως χρώματος και μεγέθους

 χρωματιστό
ρέλι

χρωματι-
στό ρέλιάσπρο ρέλι

λευκό 
ρέλι

λευκό λευκό/μπορντώ λευκό/μπλε λευκό/μαύρο

Ανδρικό σακάκι σεφ 
Samuel
Τεμ. Από

1839

από 5 Τεμ.*

λευκό λευκό/μπορντώ λευκό/μαύρολευκό/μπλε

ΕΚΠΤΩΣΗ
ΠΟΣΟΤΙΚΗ
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Σακάκι σεφ Premium 
Chef Ανδρικό
Τεμ., από

4899

¢	Διαθέσιμο σε λευκό χρώμα 
με ή χωρίς μαύρο ρέλι

u σελ. 39

 1  Σακάκι σεφ Premium Chef Ανδρικό
Κλασικό σακάκι σεφ σε σχήμα 6 κουμπιών από ελαφρύ μερσεριζέ twill 
ύφασμα, για μέγιστη άνεση. Με τσέπη στο στήθος, γαλλικές μανσέ-
τες  και σχισμές στο πίσω μέρος. Παράδοση χωρίς σφαιρικά κουμπιά.
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
¢	Μέγεθος: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
μισό μανίκι λευκό 118759 Τεμ.: 48,99

115426 Τεμ.: 48,99
118760 Τεμ.: 49,99

μισό μανίκι με ρέλι
μακρύ μανίκι λευκό
μακρύ μανίκι με ρέλι 115425 Τεμ.: 49,99

¢	Με τσέπη στο στήθος

¢	Τσέπη 2 θέσεων στο μπράτσο

¢	Ελαφρύ, ανθεκτικό στη χρήση 
twill ύφασμα

λευκό

λευκό με ρέλι λευκό με ρέλι

λευκόλευκό/μαύρο λευκό/μαύρο

 2  Σακάκι σεφ Premium Chef Γυναικείο
Κλασικό σακάκι σεφ σε σχήμα 6 κουμπιών από ελαφρύ μερσεριζέ twill 
ύφασμα, για μέγιστη άνεση. Με τσέπη στο στήθος, γαλλικές μανσέ-
τες  και σχισμές στο πίσω μέρος. Παράδοση χωρίς σφαιρικά κουμπιά.
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
¢	Μέγεθος: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
μισό μανίκι λευκό 115428 Τεμ.: 48,99
μισό μανίκι με ρέλι 118755 Τεμ.: 48,99
μακρύ μανίκι λευκό 115427 Τεμ.: 49,99
μακρύ μανίκι με ρέλι 118756 Τεμ.: 49,99

λευκόμαύρο

 3  Σακάκι σεφ Advanced
Σακάκι σεφ για άντρες και γυναίκες κατασκευασμένο από αναπνεύσιμο 
υλικό WERIN® TEC, που ρυθμίχει τη θερμοκρασία και την υγρασία. Με 
διχτυωτά ένθετα στην περιοχή του αντιβράχιου και του μπράτσου, για 
βέλτιστο αερισμό. Με τσέπη στο στήθος και τσέπη 2 θέσεων στο αρι-
στερό μπράτσο. Κλείσιμο με κουμπιά τρουκς με επικαλυμμένη τρέσα. 
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:  μαύρο, λευκό
¢	Γυναικεία μεγέθη: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
¢	Ανδρικά μεγέθη: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
μακρύ μανίκι 
Γυναικείο

124910 Τεμ.: 69,99

μακρύ μανίκι 
Ανδρικό

124914 Τεμ.: 69,99

¢	Τσέπη 2 θέσεων στο μπράτσο

¢	Κολάρο με επικαλυμμένο κούμπωμα 
στερέωσης

¢	Με μίξη ελαστικού υφάσματος 
για μέγιστη ελευθερία κινήσεων

Ανδρικό Γυναικείο

Σακάκι σεφ 
Advanced
Τεμ., μόνο

6999

ΒΑΡΟΣ
ΕΛΑΦΡΥ

ΛΕΠΤΟ ΥΛΙΚ
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g/m²200

Ανδρικό

Γυναικείο

   Αγοράστε περισσότερα. Εξοικονομήστε χρήματα.

από 5 Τεμ.*

μισό μανίκι 17,47
μακρύ μανίκι 18,39

8 % έκπτωση!

*ανεξαρτήτως χρώματος και μεγέθους

λευκό μάνγκο σκούρο βυσσινί

σκούρο καφέπράσινο μήλου

μπορντώκόκκινο

μαύροtaupeλαδί ανοιχτό γκρι γκρι

σκούρο μπλε

Σακάκι σεφ  
Pauline και Paolo
Τεμ. Από

1747

από 5 Τεμ.*

¢¢ Εύκολο στη φροντίδα και στο 
σιδέρωμα

¢¢ Πολύ ανθεκτικό ύφασμα

NEW

 1  Σακάκι σεφ Pauline και Paolo
Γυναικείο και ανδρικό σακάκι σεφ, με κοντό και μακρύ μανίκι, από ποιοτικό ύφασμα εύκολη φροντίδας, 
σε σχήμα 5 κουμπιών, συμπεριλαμβάνεται τρέσα κουμπιών σε JOBELINE εκαιρετική τιμή. Συσκευασία 
χωρίς σφαιρικά κουμπιά.
65 % πολυεστέρας, 35 % βαμβάκι. 200 g/m². Πλύση στους 60 °C.  
Μήκος πλάτης γυναικείο: 73 εκ. στο μέγεθος 36. 
Μήκος πλάτης ανδρικό: 79 εκ. στο μέγεθος 50.
¢¢ μισό μανίκι Χρώμα:  σκούρο βυσσινί, σκούρο μπλε, ανοιχτό γκρι, μάνγκο, λαδί, μαύρο, λευκό
¢¢ μακρύ μανίκι Χρώμα:  πράσινο μήλου, μπορντώ, σκούρο βυσσινί, σκούρο καφέ, σκούρο μπλε, γκρι, 

ανοιχτό γκρι, μάνγκο, λαδί, κόκκινο, μαύρο, taupe, λευκό
¢¢ Γυναικεία μεγέθη: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

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

μισό μανίκι Γυναικείο 102813 Τεμ.: 18,99
μακρύ μανίκι Γυναικείο 100866 Τεμ.: 19,99
μισό μανίκι Ανδρικό 102379 Τεμ.: 18,99
μακρύ μανίκι Ανδρικό 100799 Τεμ.: 19,99

Εδώ μπορεί να μπει

το λογότυπό σας

u	Σφαιρικά κουμπιά σελ. 89

ΝΕΟ
ΧΡΩΜΑ

ΕΚΠΤΩΣΗ
ΠΟΣΟΤΙΚΗ
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g/m²160

   Αγοράστε περισσότερα. Εξοικονομήστε χρήματα.

από 5 Τεμ.*

μισό μανίκι 22,99
μανίκι 3/4 23,91
μακρύ μανίκι 24,83

8 % έκπτωση!

*ανεξαρτήτως χρώματος και μεγέθους

Σακάκι σεφ  
Milan
Τεμ. Από

2299

από 5 Τεμ.*

Γυναικείο

Ανδρικό

λευκό σκούρο βυσσινί taupe μαύρογκρισκούρο καφέ

¢¢ Συμπ. τρέσα κουμπιών 
και σφαιρικά κουμπιά

¢¢ Εξαιρετικά ελαφρύ 
ύφασμα

¢¢ Εύκολης φροντίδας

 2  Σακάκι σεφ Milan
Σακάκι σεφ για γυναίκες και άνδρες σε πολλά ελκυστικά χρώματα. Το ελαφρύ ύφασμα από πολυεστέ-
ρα-βαμβάκι υπόσχεται άνεση ακόμη και σε ζεστές θερμοκρασίες. Με διθέσια τσέπη στο μπράτσο. Συμπε-
ριλαμβάνεται η τρέσα 5 κουμπιών και τα σφαιρικά κουμπιά σε ασορτί χρώμα. Εύκολη φροντίδα και εύκο-
λο σιδέρωμα. Επιλέξτε ανάμεσα σε πολλά μήκη μανικιών: Μακρύ ή κοντό μανίκι στο ανδρικό μοντέλο, 
μακρύ, 3/4 ή κοντό μανίκι σε ελαφρώς μεσάτο γυναικείο μοντέλο.
65 % πολυεστέρας, 35 % βαμβάκι. 160 g/m². Πλύση στους 60 °C. 
Μήκος πλάτης γυναικείο: 73 εκ. στο μέγεθος 36. 
Μήκος πλάτης ανδρικό: 78 εκ. στο μέγεθος 50.
¢¢ Χρώμα:  σκούρο βυσσινί, σκούρο καφέ, γκρι, μαύρο, taupe, λευκό
¢¢ Γυναικεία μεγέθη: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

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

μισό μανίκι Γυναικείο 120166 Τεμ.: 24,99
μανίκι 3/4 Γυναικείο 120165 Τεμ.: 25,99
μακρύ μανίκι Γυναικείο 120167 Τεμ.: 26,99
μισό μανίκι Ανδρικό 120171 Τεμ.: 24,99
μακρύ μανίκι Ανδρικό 120172 Τεμ.: 26,99

+30 210 41 21 111 www.horeca.gr
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Οδηγός μεγεθών:

Ένα παντελόνι σεφ πρέπει να είναι 
πάνω απ ‘όλα: Άνετο. Γιατί μόνο αν 
δεν σας ενοχλεί κάτι, μπορείτε 
να συγκεντρωθείτε πλήρως στην 
εργασία σας. Η εφαρμογή του πα-
ντελονιού είναι το πιο σημαντικό 
πράγμα. Τι ζώνη μέσης έχει? Τα 
μπατζάκια κόβονται φαρδιά ή στε-
νά; Και πώς κλείνουν στο κάτω 
μέρος? Είτε σε άνετη γραμμή, 
σε στενή γραμμή ή σε κανονική: 
Επιλέξτε το παντελόνι που σας 
ταιριάζει καλύτερα. Έτσι ώστε 
να μην σε αποσπά τίποτα από το 
μαγείρεμα ...

Μπορείτε να επιλέξετε το δικό 
σας παντελόνι σεφ ακολουθώ-
ντας αυτά τα σήματα:

Βρείτε το ιδανικό 
παντελόνι σεφ!

στενή 
γραμμή

στενή 
γραμμή

στενό κωνικό 
μπατζάκι

στενό κωνικό 
μπατζάκι με 

ελαστική ταινία 
στο κάτω μέρος

με άνετη ζώνη 
στη μέση και 

κορδόνι

με άνετη ζώνη 
στη μέση και 

κορδόνι

u	Γυναικείο παντελόνι σεφ Sweatpant σελ. 82 u	Γυναικείο παντελόνι σεφ Move σελ. 83

u	Ανδρικό παντελόνι σεφ Sweatpant σελ. 82 u	Ανδρικό παντελόνι σεφ Move σελ. 83

Ανδρικά στυλ: Ανδρικά στυλ:

Γυναικεία στυλ:Γυναικεία στυλ:

Sweatpant Fit Slim Tapered

SLIM 
FIT

SLIM 
TAPERED

REGULAR 
FIT

COMFORT 
FIT

SWEATPANT 
FIT
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Παντελόνι σεφ

στενή ίσια 
γραμμή

με άνετη ζώνη 
στη μέση

ίσιο, στενό 
μπατζάκι

ίσια 
γραμμή

ίσιο 
μπατζάκι

με κλασική 
ζώνη

άνετη
γραμμή

με άνετη 
ελαστική ζώνη 

περιμετρικά

άνετο 
μπατζάκι

+30 210 41 21 111 www.horeca.gr

u	Γυναικείο παντελόνι σεφ Severin σελ. 84

u	Γυναικείο παντελόνι σεφ Avito σελ. 85

u	Ανδρικό παντελόνι σεφ Severin σελ. 84

u	Ανδρικό παντελόνι σεφ Avito σελ. 85

Ανδρικά στυλ:

u	Γυναικείο παντελόνι σεφ Cosma σελ. 88

u	Ανδρικό παντελόνι σεφ Colin σελ. 88

u	Ανδρικό παντελόνι σεφ Francis σελ. 88

Γυναικεία στυλ:Γυναικεία στυλ:Γυναικεία στυλ:

Ανδρικά στυλ:

u	Γυναικείο παντελόνι σεφ Nathan σελ. 86 

u	Γυναικείο παντελόνι σεφ Liam σελ. 87

u	Γυναικείο παντελόνι σεφ Loreen σελ. 87

u	Ανδρικό παντελόνι σεφ Nathan σελ. 86

u	Ανδρικό παντελόνι σεφ Liam σελ. 87

u	Ανδρικό παντελόνι σεφ Nick σελ. 86

Ανδρικά στυλ:

Slim Fit Comfort Fit Regular Fit



82

c

1

1

1

WWW.WERIN-TEC.COM

 1  Παντελόνι σεφ Sweatpant
Παντελόνι σεφ με άνετη ελαστική ζώνη και με κορδόνι για τη ρύθμιση του πλάτους της ζώνης μέσης. 2 
τσέπες ισχίου, 2 τσέπες στο πλάι, θηλιές ζώνης και ελαστικές μανσέτες στο μπατζάκι. Το μαύρο παντελόνι 
είναι κατασκευασμένο από υλικό που αναπνέει WERIN® TEC LIGHT. Το καρό παντελόνι είναι κατασκευα-
σμένο από άνετο, ελαφρύ ύφασμα σε μοντέρνο σχέδιο Glencheck.
μαύρο: 58 % βαμβάκι, 42 % πολυεστέρας.  
καρό: 65 % πολυεστέρας, 35 % βαμβάκι. 
180 g/m2. Πλύση στους 60 °C. 
Μήκος καβάλου γυναικείο: 75 εκ. στο μέγεθος 36 
Μήκος καβάλου ανδρικό: 77 εκ. στο μέγεθος 50
¢¢ Χρώμα:  ανθρακί, μαύρο
¢¢ Γυναικεία μεγέθη: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

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

Γυναικείο μαύρο 126645 Τεμ.: 39,99
Γυναικείο ανθρακί Karo 126647 Τεμ.: 39,99
Ανδρικό μαύρο 126661 Τεμ.: 39,99
Ανδρικό ανθρακί Karo 126663 Τεμ.: 39,99

Παντελόνι σεφ  
Sweatpant καρό
Τεμ, μόνο

3999

Παντελόνι σεφ  
Sweatpant μαύρο 
Τεμ, μόνο

3999

¢¢ Άνετη ελαστική ζώνη στη μέση και 2 εσωτερικές τσέπες ισχίου
ανθρακί καρό μαύρο

¢¢ Μοντέρνο καρό σχέδιο

¢¢ Άνετη ελαστική ζώνη πίσω και 
κορδόνι μπροστά

¢¢ Ελαστικό μανσέτες στο μπατζάκι

u Επαγγελματικό παπούτσι Liberty Knit σελ. 22u	Επαγγελματικό παπούτσι Hunter σελ. 20

Sweatpant Fit

ΝΕΑ
ΣΥΛΛΟΓΗ

SWEATPANT 
FIT

ΒΑΡΟΣ
ΕΛΑΦΡΥ

ΛΕΠΤΟ ΥΛΙΚ
Ο
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 2  Παντελόνι σεφ Move
Παντελόνι chef με άνετη ζώνη μέσης και με κορδόνι για τη ρύθμιση του πλάτους της ζώνης μέσης. 2 
τσέπες ισχίου με κουμπιά, 2 τσέπες στο πλάι και θηλιές ζώνης. Το μαύρο παντελόνι κατασκευάζεται από 
υλικό που αναπνέει WERIN® TEC LIGHT. Το καρό παντελόνι είναι κατασκευασμένο από άνετα, ελαφρύ 
ύφασμα σε μοντέρνο σχέδιο Glencheck.
μαύρο: 58 % βαμβάκι, 42 % πολυεστέρας.  
καρό: 65 % πολυεστέρας, 35 % βαμβάκι. 
180 g/m2. Πλύση στους 60 °C 
Μήκος καβάλου γυναικείο: 78 εκ. στο μέγεθος  36 
Μήκος καβάλου ανδρικό: 81 εκ. στο μέγεθος 50
¢¢ Χρώμα:  ανθρακί, μαύρο
¢¢ Γυναικεία μεγέθη: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

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

Γυναικείο μαύρο 124909 Τεμ.: 39,99
Γυναικείο ανθρακί Karo 126643 Τεμ.: 39,99
Ανδρικό μαύρο 124913 Τεμ.: 39,99
Ανδρικό ανθρακί Karo 126659 Τεμ.: 39,99

Παντελόνι σεφ Move 
καρό
Τεμ, μόνο

3999

Παντελόνι σεφ Move 
μαύρο
Τεμ, μόνο

3999

¢¢ Άνετη ζώνη στη μέση και 2 εσωτερικές τσέπες ισχίου με κουμπιά
ανθρακί καρό μαύρο

¢¢ Μοντέρνο καρό σχέδιο

¢¢ Άνετη ελαστική ζώνη πίσω και 
κορδόνι μπροστά

¢¢ Στενό μπατζάκι

u	Επαγγελματικό παπούτσι Performance σελ. 19 u Επαγγελματικό παπούτσι Breeze σελ. 23
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 1  Παντελόνι σεφ Severin
Μαύρο ανδρικό και γυναικείο παντελόνι σεφ σε εμφάνιση cargo με ίσιο κόψιμο στο μπατζάκι. Το ελα-
φρύ, 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 και σκεύη κουζίνας , 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. 
Μήκος καβάλου γυναικείο: 78 εκ. στο μέγεθος 36. 
Μήκος καβάλου ανδρικό: 80εκ. στο μέγεθος 50.
¢¢ Χρώμα:  μαύρο
¢¢ Γυναικεία μεγέθη: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

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

Γυναικείο 127405 Τεμ.:  44,99
Ανδρικό 127406 Τεμ.: 44,99

Παντελόνι σεφ 
Severin
Τεμ, μόνο

4499

¢¢ Με cargo τσέπη στο δεξί 
μπατζάκι 

¢¢ Ελαστικό για μέγιστη 
ελευθερία κινήσεων

¢¢ Άνετη ελαστική ζώνη στο πίσω μέρος

u	Επαγγελματικό παπούτσι Hunter σελ. 20 u	Επαγγελματικό παπούτσι Breeze σελ. 23

g/m²180

Slim Fit

SLIM 
FIT

ΒΑΡΟΣ
ΕΛΑΦΡΥ

ΛΕΠΤΟ ΥΛΙΚ
Ο

EXTRA 



85

c

2

2

2

 2  Παντελόνι σεφ Avito
Κλασικό ανδρικό και γυναικείο παντελόνι σεφ με άνετη, ελαστική ζώνη μέσης. Ραφτή τσέπη στο δεξιό 
μηρό, 2 τσέπες στο πλάι και μια τσέπη πίσω.
65 % πολυεστέρας, 35 % βαμβάκι. 240 g/m². Πλύση στους 60 °C. 
Μήκος καβάλου γυναικείο: 78 εκ. στο μέγεθος 36. 
Μήκος καβάλου ανδρικό: 80 εκ. στο μέγεθος 50.
¢¢ Χρώμα:  μαύρο
¢¢ Γυναικεία μεγέθη: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

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

Γυναικείο 117518 Τεμ.: 39,99
Ανδρικό 117519 Τεμ.: 39,99

Παντελόνι σεφ  
Avito
Τεμ, μόνο

3999

¢¢ Ύφασμα ανθεκτικό στη χρήση 

¢¢ Με cargo τσέπη στο δεξί 
μπατζάκι

¢¢ Άνετη ελαστική ζώνη στο πίσω μέρος

g/m²240
Π
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¢¢ 2 τσέπες στο ισχίο με πρακτικό κλείσιμο velcro¢¢ Κλασικό σχέδιο πιε ντε πουλ¢¢ Άνετη ελαστική ζώνη περιμετρικά

 1  Ανδρικό παντελόνι σεφ Nathan
Παντελόνι σεφ µε σχέδιο πιε ντε πουλ, με ελαστική ζώνη και κορδό-
νι περιμετρικά, 2  τσέπες στο πλάι και 2 εξωτερικές τσέπες στο ισχίο 
με κλείσιμο velcro.
100 % βαμβάκι. 240 g/m². Πλύση στους 60 °C. 
Μήκος καβάλου: 84 εκ. στο μέγεθος 50.
¢¢ Χρώμα:  πιε ντε πουλ
¢¢ Μέγεθος: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

115409 Τεμ.: 19,99

 3  Ανδρικό παντελόνι σεφ Nick
Ριγέ ανδρικό παντελόνι, µε ελαστική ζώνη και κορδόνι, 2 τσέπες στο 
πλάι και 2 εξωτερικές τσέπες στο ισχίο με κλείσιμο velcro.
100 % βαμβάκι. 245 g/m². Πλύση στους 60 °C. 
Μήκος καβάλου: 84 εκ. στο μέγεθος 50.
¢¢ Χρώμα:  μαύρο/λευκό
¢¢ Μέγεθος: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

100710 Τεμ.: 24,99

 2  Γυναικείο παντελόνι σεφ Nathan
Παντελόνι σεφ µε σχέδιο πιε ντε πουλ, με ελαστική ζώνη και κορδό-
νι περιμετρικά, 2  τσέπες στο πλάι και 2 εξωτερικές τσέπες στο ισχίο 
με κλείσιμο velcro.
100 % βαμβάκι. 240 g/m². Πλύση στους 60 °C. 
Μήκος καβάλου: 80 εκ. στο μέγεθος 36.
¢¢ Χρώμα:  πιε ντε πουλ
¢¢ Μέγεθος: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

120197 Τεμ.: 19,99

Ανδρικό παντελόνι 
σεφ Nathan
Τεμ, μόνο

1839

από 5 Τεμ.*

Γυναικείο παντελόνι 
σεφ Nathan
Τεμ, μόνο

1839

από 5 Τεμ.*

Ανδρικό παντελόνι σεφ  
Nick
Τεμ, μόνο

2499

   Αγοράστε περισσότερα. Εξοικονομήστε χρήματα.

από 5 Τεμ.*

18,39
8 % έκπτωση!

*ανεξαρτήτως χρώματος και μεγέθους

   Αγοράστε περισσότερα. Εξοικονομήστε χρήματα.

από 5 Τεμ.*

18,39
8 % έκπτωση!

*unabhängig von Farb und Μέγεθος

u	Επαγγελματικό παπούτσι Performance σελ. 19 u	Επαγγελματικό παπούτσι Slip On σελ. 21

Comfort Fit

COMFORT 
FIT

COMFORT 
FIT

COMFORT 
FIT

ΕΚΠΤΩΣΗ
ΠΟΣΟΤΙΚΗ
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¢¢ 2 τσέπες ισχίου με πρακτικό κλείσιμο velcro¢¢ Τσέπες στο πλάι και στο ισχίο

¢¢ Με υφασμένες ρίγες

¢¢ Τσέπες στο πλάι και περιμετρικά ελαστική ζώνη

 5  Ανδρικό παντελόνι σεφ Liam
Απλό παντελόνι σεφ, µε ελαστική ζώνη καιπεριμετρικό κορδόνι, 2 
τσέπες στο πλάι και 2 εξωτερικές τσέπες στο ισχίο με κλείσιμο velcro.
65 % πολυεστέρας, 35 % βαμβάκι. 240 g/m². Πλύση στους 60 °C. 
Μήκος καβάλου: 84 εκ. στο μέγεθος 50.
¢¢ Χρώμα:  μαύρο, λευκό
¢¢ Μέγεθος: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

100944 Τεμ.: 22,99

 4  Γυναικείο παντελόνι σεφ Loreen
Ριγέ γυναικείο παντελόνι σεφ σε ίσια γραμμή, με ελαστική ζώνη 
περιμετρικά, 2 τσέπες στο πλάι και 2 εξωτερικές τσέπες στο ισχίο 
με κλείσιμο velcro.
100 % βαμβάκι. 235 g/m². Πλύση στους 60 °C. 
Μήκος καβάλου: 80 εκ. στο μέγεθος 36.
¢¢ Χρώμα:  μαύρο/λευκό
¢¢ Μέγεθος: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

100926 Τεμ.: 26,99

 6  Γυναικείο παντελόνι σεφ Liam
Απλό παντελόνι σεφ, µε ελαστική ζώνη καιπεριμετρικό κορδόνι, 2 
τσέπες στο πλάι και 2 εξωτερικές τσέπες στο ισχίο με κλείσιμο velcro.
65 % πολυεστέρας, 35 % βαμβάκι. 240 g/m2. Πλύση στους 60 °C. 
Μήκος καβάλου: 80 εκ. στο μέγεθος 36.
¢¢ Χρώμα:  μαύρο, λευκό
¢¢ Μέγεθος: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

126809 Τεμ.: 22,99

λευκό λευκόμαύρο μαύρο

Ανδρικό παντελόνι σεφ  
Liam
Τεμ, μόνο

2299

Γυναικείο παντελόνι σεφ  
Loreen
Τεμ, μόνο

2699

Γυναικείο παντελόνι σεφ  
Liam
Τεμ, μόνο

2299

u	Επαγγελματικό παπούτσι Breeze σελ. 23 u	Επαγγελματικό παπούτσι Breeze σελ. 23
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¢¢ Ρυθμιζόμενη ζώνη μέσης με ελαστικό κορδόνι¢¢ Με ρέλι αντίθεσης σε 5 διαφορετικά χρώματα ¢¢ Πρακτική τσέπη με κούμπωμα στο μηρό 

 1  Ανδρικό παντελόνι σεφ Colin
Ανδρικό παντελόνι σεφ φτιαγµένο από εύκολης περιποίησης, ανθε-
κτικό ύφασµα, µε ρέλι σε χρώµα που κάνει αντίθεση, 2 εξωτερικές 
τσέπες, µία τσέπη στο ισχίο και τσέπη στο πλάι που κλείνει µε τρουκς.
65 % πολυεστέρας, 35 % βαμβάκι. 245 g/m². Πλύση στους 60 °C.  
Μήκος καβάλου: 80 εκ. στο μέγεθος 50.
¢¢ Χρώμα:  μαύρο/σκούρο βυσσινί, μαύρο/γκρι, μαύρο/μάνγκο, 

μαύρο/κόκκινο, μαύρο/λευκό
¢¢ Μέγεθος: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

100864 Τεμ.: 28,99

 2  Ανδρικό παντελόνι σεφ Francis
Ανδρικό παντελόνι σεφ φτιαγµένο από εύκολης περιποίησης, ανθε-
κτικό, αναµειγμένο ύφασµα, σε ίσια γραμμή, 2 εξωτερικές τσέπες, 
µία τσέπη στο ισχίο και τσέπη στο πλάι που κλείνει µε τρουκς.
65 % πολυεστέρας, 35 % βαμβάκι. 245 g/m². Πλύση στους 60 °C. 
Μήκος καβάλου: 80 εκ. στο μέγεθος 50.
¢¢ Χρώμα:  μαύρο
¢¢ Μέγεθος: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

101211 Τεμ.: 28,99

 3  Γυναικείο παντελόνι σεφ Cosma
Γυναικείο παντελόνι σεφ από ύφασµα υψηλής ποιότητας και εύκολης 
περιποίησης.  Με διχτυωτά ένθετα στα πόδια και πάνω από τους 
γλουτούς, για βέλτιστο αερισµό. Τσέπες στο πλάι και θηλιές ζώνης. 
Ρυθµιζόµενη ζώνη µέσης χάρη στο ενσωµατωµένο ελαστικό κορ-
δόνι µε stopper. 
65 % πολυεστέρας, 35 % βαμβάκι. 245 g/m². Πλύση στους 60 °C. 
Μήκος καβάλου: 80 εκ. στο μέγεθος 36.
¢¢Χρώμα:  μαύρο
¢¢Μέγεθος: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

100971 Τεμ.: 49,99

μαύρο/σκού-
ρο βυσσινί

μαύρο/
γκρι

μαύρο/
κόκκινο

μαύρο/
μάνγκο

μαύρο/λευκό

Γυναικείο παντελόνι 
σεφ Cosma
Τεμ, μόνο

4999

Ανδρικό παντελόνι 
σεφ Francis
Τεμ, μόνο

2899

Ανδρικό παντελόνι 
σεφ Colin
Τεμ, μόνο

2899

¢¢ Εύκολο στο σιδέρωμα

¢¢ Πλαϊνές τσέπες

¢¢ Γρήγορο στέγνωμα

u	Επαγγελματικό παπούτσι Performance σελ. 19 u	Επαγγελματικό παπούτσι Performance σελ. 19 u	Επαγγελματικό παπούτσι Breeze σελ. 23

Regular Fit

REGULAR 
FIT

REGULAR 
FIT

REGULAR 
FIT
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Σφαιρικά κουμπιά
συσκ.12 τεμ. από

399

Λάστιχο μαλλιών  
Curly
Τεμ, μόνο

599

 5  Λάστιχο μαλλιών Curly
Jersey λάστιχο με άνετη ελαστική ζώνη.
65 % πολυεστέρας, 35 % βαμβάκι. Ήπια πλύση στους 30 °C.
¢¢ Χρώμα:  μαύρο

117553 Τεμ.: 5,99

μαύρο

*ανεξαρτήτως χρώματος

μαύρο

λαδί

 6  Καπέλο Cuba
Καπέλο σε διαφορετικά χρώματα. Μέγεθος ρυθμιζόμενο μέσω κλιπ 
στο πίσω μέρος του καπέλου.
65 % πολυεστέρας, 35 % βαμβάκι. Πλύση στους 60 °C.
¢¢ Χρώμα:  λαδί, μαύρο

126635 Τεμ.: 9,99

 7  Σφαιρικά κουμπιά
Ταιριάζουν µε όλα τα σακάκια σεφ µας. Τα σφαιρικά κουµπιά είναι 
διαθέσιµα σε συσκευασία των 12.
¢¢ Χρώμα σκέτο:  πράσινο μήλου, μπλε, μπορντώ, σκούρο βυσσινί, 

σκούρο καφέ, σκούρο μπλε, κίτρινο, γραφίτης, 
γκρι, πράσινο, ανοιχτό γκρι, μάνγκο, βεραμάν, 
σιέλ, λαδί, πορτοκαλί, μωβ, ροζ, μπλε ραφ, καφέ 
σκουριάς, κόκκινο, μαύρο, taupe, τυρκουάζ, 
λευκό 

¢¢ Χρώμα γυαλιστερό: χρυσό, ασήμι 
¢¢ Χρώμα ματ: μαύρο 

¢¢Σχέδιο: Μπάλα ποδοσφαίρου, πειρατικό, Ιταλική σημαία 

σκέτο 100972 12er-Pack: 3,99
γυαλιστερό 127368 12er-Pack: 6,49
ματ 101766 12er-Pack: 3,99
Σχέδιο μπάλα 101099 12er-Pack: 6,49
Σχέδιο πειρατικό 101269 12er-Pack: 6,49
Σχέδιο Ιταλία 101098 12er-Pack: 6,49

ροζ πράσινο μήλου μπλε ραφλαδίμωβ πράσινοβεραμάν τυρκουάζ

μάνγκο κόκκινο σκούρο βυσσινίκαφέ σκουριάςκίτρινο πορτοκαλί μπορντώλευκό

Fußball Totenkopf Italyασήμι μαύροχρυσόμαύρο

ανοιχτό γκριtaupeσκούρο μπλε σιέλ γραφίτηςμπλε σκούρο καφέ γκρι
NEW

Αξ
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άρ

 |
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να

+30 210 41 21 111 www.horeca.gr

σκούρο καφέ μαύροtaupe γκρι γραφίτης

σκούρο βυσσινίλευκό μπορντώ πράσινο μήλουμάνγκο κόκκινο

τζιν

Μπαντάνα 
Bandana
Τεμ, μόνο

419

από 50 Τεμ.*

 4  Μπαντάνα Bandana 
Μπαντάνα από κορδέλα για εξατοµικευµένη ρύθµιση πλάτους.
χρωματιστό: 100 % βαμβάκι. Πλύση στους 60 °C. 
τζιν: 100 % βαμβάκι. Πλύση στους 40 °C.
¢¢ Χρώμα:  πράσινο μήλου, μπορντώ, σκούρο βυσσινί, σκούρο καφέ, 

τζιν, γραφίτης, γκρι, μάνγκο, κόκκινο, μαύρο, taupe, λευκό

χρωματιστό 100925 Τεμ.: 5,99
τζιν 115658 Τεμ.: 12,99

   Αγοράστε περισσότερα. Εξοικονομήστε χρήματα.

από 10 Τεμ.* από 20 Τεμ.* από 50 Τεμ.*

χρωματιστό 5,39 4,79 4,19
10 %  

έκπτωση!
20 %  

έκπτωση!
30 %  

έκπτωση!

ΕΚΠΤΩΣΗ
ΠΟΣΟΤΙΚΗ
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Γυναικεία ρόμπα 
εργασίας Maila
Τεμ, μόνο

2499
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Ρόμπες σελ. 90 Παντελόνι σελ. 93

Ανθεκτικό, άνετο και να αναπνέει: Αυτό πρέπει να είναι το ρούχο για 
το χώρο της καθαριότητας & ευεξίας. Στη JOBELINE είναι επίσης και 
κομψό, γιατί σε εμάς η οπτική και η αίσθηση ταιριάζουν απόλυτα.

Νιώστε καλύτερα στην εργασία σας 

& ευεξία
Καθαρισμός

¢¢ Με αποσπώμενη ζώνη στη μέση για δέσιμο

¢¢ Εξαιρετικά ελαφρύ ύφασμα εύκολης φροντίδας

¢¢ Πρακτικές πλαϊνές τσέπες

¢¢ Πολύ μακριά, άνετο μήκος (καλύπτει τους 
γλουτούς)

 2  Γυναικεία ρόμπα εργασίας Maila
Γυναικεία ρόμπα εργασίας με κοντά μανίκια, με επικαλυμμένα κου-
μπιά τρουκς και δύο μπροστινές τσέπες.
65 % πολυεστέρας, 35 % βαμβάκι. 160g/m2. Πλύση στους 60 °C. 
Μήκος πλάτης: 70 εκ. στο μέγεθος 36.
¢¢ Χρώμα:  κεραμιδί, μαύρο, λευκό
¢¢ Μέγεθος: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

μισό μανίκι Γυναικείο 126641 Τεμ.: 24,99

 1  Γυναικεία ρόμπα εργασίας Cassandra
Γυναικεία ρόμπα εργασίας με κοντά μανίκια, εύκολης φροντίδας, με 
επικαλυμμένα κουμπιά τρουκς και δύο πλαϊνές τσέπες. Το πλάτος 
μπορεί εύκολα να ρυθμιστεί με τη ζώνη.
65 % πολυεστέρας, 35 % βαμβάκι. 160g/m2. Πλύση στους 60 °C. 
Μήκος πλάτης: 85 εκ. στο μέγεθος 36.
¢¢ Χρώμα:  κεραμιδί, μαύρο, λευκό
¢¢ Μέγεθος: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

μισό μανίκι Γυναικείο 126638 Τεμ.: 29,99

λευκό   κεραμιδί    taupe     μαύρο λευκό      κεραμιδί    taupe      μαύρο

Γυναικεία ρόμπα 
εργασίας Cassandra
Τεμ, μόνο

2999

¢¢ Πρακτικές τσέπες στην μπροστινή 
πλευρά

¢¢ Εξαιρετικά ελαφρύ ύφασμα εύκολης 
φροντίδας

¢¢ Επικαλυμμένη τρέσα κουμπιών τρουκς 

¢¢ Μοντέρνα γραμμή

ΒΑΡΟΣ
ΕΛΑΦΡΥ

ΛΕΠΤΟ ΥΛΙΚΟ
EXTRA

NEW NEW
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¢¢ Εύκολης φροντίδας

¢¢ 2 μεγάλες τσέπες

¢¢ Ανθεκτικό ύφασμα

 2  Ποδιά σαμαράκι Heike
Ελκυστική ποδιά σαµαράκι µε διακοσµητικά ρέλια, 2 τσέπες και κλεί-
σιµο µε κουµπί στο πλάι.
λευκό: 100 % βαμβάκι. Πλύση στους 95 °C. 
χρωματιστό: 65 % πολυεστέρας, 35 % βαμβάκι. Πλύση 
στους 60 °C. 
Μήκος πλάτης: 78 εκ. στο μέγεθος 36.
¢¢ Χρώμα:  μπλε, πράσινο, σιέλ/λευκό, λευκό, λευκό/σιέλ
¢¢ Μέγεθος:  34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Αμάνικο, λευκό 119266 Τεμ.: 22,99
Αμάνικο, χρωματιστό 100684 Τεμ.: 22,99

   Αγοράστε περισσότερα. Εξοικονομήστε χρήματα.

από 5 Τεμ.*

21,15
Εξοικονομήστε 8 %!

*ανεξαρτήτως χρώματος και μεγέθους

λευκό

λευκό:
χρωμα-

τιστό:

λευκό/σιέλ πράσινο μπλε σιέλ/
λευκό

   Αγοράστε περισσότερα. Εξοικονομήστε χρήματα.

από 5 Τεμ.*

21,15
Εξοικονομήστε 8 %!

*ανεξαρτήτως χρώματος και μεγέθους

λευκό:
χρωμα-

τιστό:

 1  Ρόμπα εργασίας Erika
Ρόμπα εργασίας µε διακοσµητικά ρέλια σε ασορτί χρώµα, V - ντε-
κολτέ και 2 τσέπες.
λευκό: 100 % βαμβάκι. Πλύση στους 95 °C. 
χρωματιστό: 65 % πολυεστέρας, 35 % βαμβάκι. Πλύση 
στους 60 °C. 
Μήκος πλάτης: 73 εκ. στο μέγεθος 36.
¢¢Χρώμα:  μπλε, πράσινο, σιέλ/λευκό, λευκό, λευκό/σιέλ
¢¢ Μέγεθος:  34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Αμάνικο, λευκό 119265 Τεμ.: 22,99
Αμάνικο, χρωματιστό 100685 Τεμ.: 22,99

λευκό λευκό/
σιέλ

μπλεπράσινο σιέλ/λευκό

Ποδιά σαμαράκι 
Heike
Τεμ, μόνο

2115

από 5 Τεμ.*

Ρόμπα εργασίας
Erika
Τεμ, μόνο

2115

από 5 Τεμ.*

 3  Ρόμπα εργασίας Veda
Ρόμπα εργασίας από ειδικό ύφασµα εύκολης περιποίησης µε 2 µεγά-
λες τσέπες, συµπεριλαµβανοµένης της ενσωµατωµένης τσέπης για 
κινητό στα δεξιά και µια τσέπη στο στήθος. Εξολοκλήρου με κουμπιά. 
60 % πολυεστέρας, 40 % βαμβάκι. Πλύση στους 60 °C. 
Μήκος πλάτης: 73 εκ. στο μέγεθος 36.
¢¢ Χρώμα:  μπλε/λευκό, λευκό/σκούρο βυσσινί, λευκό/taupe
¢¢ Μέγεθος:  34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

μισό μανίκι με ρίγες 117547 Τεμ.: 24,99
μισό μανίκι σκέτο 120132 Τεμ.: 24,99

μπλε/λευκό λευκό/σκού-
ρο βυσσινί

λευκό/taupe

Ρόμπα εργασίας 
Veda
Τεμ, μόνο

2499

ΕΚΠΤΩΣΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΒΑΡΟΣ
ΕΛΑΦΡΥ

ΛΕΠΤΟ ΥΛΙΚΟ
EXTRA 
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λόγω της ελευθερίας κινήσεων
Εξαιρετικά άνετα

 4  Γυναικείο παντελόνι Rina
Γυναικείο παντελόνι σε σχέδιο µε 5 τσέπες, µε ελαστική ζώνη στο 
πλάι και ίσιο κόψιµο στο μπατζάκι
65 % πολυεστέρας, 35 % βαμβάκι. Πλύση στους 60 °C. 
Μήκος καβάλου: 80 εκ. στο μέγεθος 36.
¢¢ Χρώμα:  μαύρο, λευκό
¢¢ Μέγεθος:  34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

100904 Τεμ.: 24,99

λευκό μαύρο

Γυναικείο παντελόνι  
 Rina
Τεμ, μόνο

2499

Π
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¢¢ seitliche Dehnbundeinsätze für 
mehr Tragekomfort

Γυναικείο παντελόνι  
Anuk
Τεμ, μόνο

2999

 5  Γυναικείο παντελόνι Anuk
Γυναικείο παντελόνι σε λευκό, εύκολης φροντίδας. Χχέδιο µε 5 τσέ-
πες, µε ελαστική ζώνη στη μέση, ρυθμιζόμενη με κορδόνι .
96% βαμβάκι, 4% spandex. Πλύση στους 40 °C. 
Μήκος καβάλου: 79 εκ. στο μέγεθος 36.
¢¢ Χρώμα:  μαύρο, λευκό
¢¢ Μέγεθος:  34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

126821 Τεμ.: 29,99

λευκό λευκόμαύρο μαύρο

 6  Γυναικείο παντελόνι Lexi
Λευκό γυναικείο capri σε σχήμα με 5 τσέπες με ελαστική ζώνη μέσης, 
ρυθμιζόμενη με κορδόνι.
96% βαμβάκι, 4% spandex. Πλύση στους 40 °C. 
Μήκος καβάλου: 53 εκ. στο μέγεθος 36.
¢¢ Χρώμα:  μαύρο, λευκό
¢¢ Μέγεθος:  34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

126819 Τεμ.: 26,99

Γυναικείο παντελόνι  
Lexi
Τεμ, μόνο

2699

+30 210 41 21 111 www.horeca.gr

ΝΕΑ
ΣΥΛΛΟΓΗ
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ΜΕΤΡΗΣΕΙΣΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ

μεσάτη γραμμή

ίσια γραμμή

Εφαρμογή μπλουζών

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 – –

Ανδρική 3 4 5

Προδιαγραφές προϊόντος

ΕΛΑΦΡΥ ΒΑΡΟΣ
Ιδιαίτερα ελαφρύ υλικό, ζυγίζει 
λιγότερο από 200 g/m².

Εύκολο στο 
σιδέρωμα

Waschen

Κανονικό πλύσιµο

 Ήπιο πλύσιµο

Πλύσιµο στο χέρι

Στεγνό καθάρισμα

Φυσικά, θέλετε να απολαύσετε τα νέα προϊόντα JOBELINE για µεγάλο χρονικό 
διάστηµα. Αυτό ακριβώς θέλουµε και εµείς. Γι ‘αυτό δε προσθέτουµε τυχαία προ-
ϊόντα στη γκάµα µας. Κάθε προϊόν πρέπει να παρέχει την υψηλότερη ποιότητα. 
Προκειµένου να το διασφαλίσουµε, 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 είναι 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 γίνονται 
ξαφνικά ροζ. Γι’ αυτό είναι πολύ σηµαντικό στην εστίαση να ταξινοµείτε 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 πουκάμισα 
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 μεγέθη

Μέγεθος
παραγγελίας

Διεθνή 
μεγέθη

2

Στήθος
3

Μέση
4

Γλουτοί

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 μεγέθη

Μέγεθος 
παραγγελίας

Διεθνή 
μεγέθη

2

Στήθος
3

Μέση
5

Μήκος καβάλου

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

Το µέγεθος για την παραγγελία σας µπορεί να βρεθεί αν συγκρίνετε τις 
µετρηθείσες τιµές του σώµατός σας µε τα µεγέθη στους πίνακες.
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ΑΝΗΣΥΧΕΙΤΕ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ; 
ΕΤΣΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ!

4  Γλουτοί

2  Στήθος

1  Κολάρο

3   Μέση

5  Μήκος καβάλου

Μετρήστε στο ευρύτε-
ρο 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.

Πολύ µακρύ; Λάθος µανίκια; Αυτό είναι αδύνατον µε τη JOBELINE. 
Οι ραπτοµηχανές µας κονταίνουν τα µανίκια σε σακάκια σεφ, 
µπλούζες και πουκάµισα για σας. Έτσι ένα µακρυµάνικο µπλου-
ζάκι 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 χα-
ρεί να εκπληρώσει τις επιθυµίες σας.

Αυτή η υπηρεσία είναι εφικτή σε πολλά ρούχα εντός 10 ηµερών 
σε χαµηλή τιµή.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ
 Οικονομική υπηρεσία μετατροπών
 Εφικτό σε πολλά προϊόντα
  Γρήγορη υλοποίηση εντός 10 εργάσιµων ηµερών  

(εφόσον τα εμπορεύματα είναι σε απόθεμα και η παραγγελία εί-
ναι ακριβής)

  ∆εν υπάρχει ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας

Υπηρεσία μετατροπών Τιμή ανά τεμάχιο

Κόντυμα παντελονιού 6,60

Κόντυμα σακακιού σεφ /μπλούζας / μανικιού πουκαμίσου (μακρύ 
μανίκι σε μισό μανίκι) 6,60

Στένεμα πλάτους ποδιάς 6,60

Κόντυμα μήκους ποδιάς 4,40

Περισσότερες πληροφορίες στο  
www.horeca.gr  

ή επικοινωνήστε με μαζί μας  
στο +30 210 41 21 111.

∆ΕΝ ΣΑΣ ΧΩΡΑΕΙ; 
ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ Α∆ΥΝΑΤΟ
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Παπούτσια  ��������������������������������������������������������������������������������  416 – 427
Ρούχα service  ������������������������������������������������������������������������  428 – 457

Ρούχα υπηρεσίας δωματίου - SPA  ��������������������  480 – 485
Στολές σεφ - Παντελόνια  ������������������������������������������  458 – 479

Βρείτε αμέσως το αγαπημένο σας προϊόν
Index

Απευθείας στον εργασιακό σας χώρο

Αξεσουάρ
Πιάστρες μανικιών  ������������������������������������������������  457
Καπέλο Cuba  ��������������������������������������������������  456, 479
Παπιγιόν

Κλασικό  ��������������������������������������������������������������������  456
Dot �������������������������������������������������������������������������������  456
Ψαροκόκαλο  ����������������������������������������������������������  456
Marco  ������������������������������������������������������������������������  456

Πορτοφόλι
Fred �����������������������������������������������������������������������������  457
Salzburg  �������������������������������������������������������������������  457

Τιράντες  ����������������������������������������������������������������������  457
Τιράντες με δερμάτινους συνδέσμους  �������  457
Θήκη για ταμείο

Anton  ������������������������������������������������������������������������   457
Jerry  ���������������������������������������������������������������������������  457
Tom  ����������������������������������������������������������������������������  457

Αλυσίδα σερβιτόρου ���������������������������������������������  457
Γραβάτα

Bo  ��������������������������������������������������������������������������������  456
Classic  ����������������������������������������������������������������������  456
Terry  ���������������������������������������������������������������������������  456

Σφαιρικά κουμπιά  ��������������������������������������������������  479
Ίσιο καπέλο Flin  ������������������������������������������������������  456
Φιόγκος  �����������������������������������������������������������������������  456

Αξεσουάρ σεφ
Μπαντάνα  �������������������������������������������������������������������  479
Λάστιχο μαλλιών Curly  ���������������������������������������  479

Κάλτσες
Κάλτσες Ergo   �����������������������������������������������������������  427

Μπλούζες
Cara  �������������������������������������������������������������������������������  452
Chambray  ��������������������������������������������������������������������  429
Jean  �������������������������������������������������������������������������������  452

Παντελόνια
Anuk �������������������������������������������������������������������������������  483
Chino  �����������������������������������������������������������������������������  454
Jeans

Dover  ��������������������������������������������������������������������������  455
Jaden  ���������������������������������������������������������������  431, 455

Lexi  ���������������������������������������������������������������������������������  483
Rina  ��������������������������������������������������������������������������������  483

Παντελόνια σεφ
Avito  �������������������������������������������������������������������������������  475
Colin �������������������������������������������������������������������������������  478
Cosma  ��������������������������������������������������������������������������  478
Francis  ��������������������������������������������������������������������������  478
Liam  �������������������������������������������������������������������������������  477
Loreen  ���������������������������������������������������������������������������  477
Move  ������������������������������������������������������������������������������  473
Nathan  ��������������������������������������������������������������������������  476
Nick  ��������������������������������������������������������������������������������  476
Severin  ��������������������������������������������������������������������������  474
Sweatpant  �������������������������������������������������������������������  472

Παπούτσια
Basic  ������������������������������������������������������������������������������  426

Breeze  ���������������������������������������������������������������������������  423

Easy  �������������������������������������������������������������������������������  426

Happy  ����������������������������������������������������������������������������  424

Hunter  ���������������������������������������������������������������������������  420

Liberty πλεκτό  ������������������������������������������������  422, 433

Performance  ����������������������������������������������������  417, 419

Performance Pro  �����������������������������������������������������  419

Runner  ��������������������������������������������������������������������������  422

Slip On  ��������������������������������������������������������������������������  421

Spirit  ������������������������������������������������������������������������������  425

Trainer ���������������������������������������������������������������������������  418

Trainer Pro  ������������������������������������������������������������������  418

Ποδιές
Ben  ���������������������������������������������������������������������������������  431
Botero  ���������������������������������������������������������������������������  443
Botero Herringbone  ������������������������������������������������  443
Dario  ������������������������������������������������������������������������������  438
Faro  ��������������������������������������������������������������������������������  445
Galway  ��������������������������������������������������������������������������  434
Gusto  �����������������������������������������������������������������������������  435
Juno  �������������������������������������������������������������������������������  441
Lenox �����������������������������������������������������������������������������  439
Lionel �����������������������������������������������������������������������������  449
Miko  �������������������������������������������������������������������������������  435
Mora  ������������������������������������������������������������������������������  437
Mora Ρίγες  �����������������������������������������������������������������  437
Nando  ���������������������������������������������������������������������������  447
Natural Born Griller  �������������������������������������������������  451
Pero ��������������������������������������������������������������������������������  441
Ramie  ����������������������������������������������������������������������������  436
Sonora  ��������������������������������������������������������������������������  440
Taras ������������������������������������������������������������������������������  445
Taras τζιν  ��������������������������������������������������������������������  439
Ποδιά σαμαράκι Ramie  ���������������������������������������  436
Ποδιά με γιλέκο Sonora �������������������������������������  440

Ποδιές μέσης
Ben  ���������������������������������������������������������������������������������  431

Botero  ���������������������������������������������������������������������������  443

Harris  ����������������������������������������������������������������������������  441

Melek  ����������������������������������������������������������������������������  435

Mora  ������������������������������������������������������������������������������  437

Mora Ρίγες  �����������������������������������������������������������������  437

Nando  ���������������������������������������������������������������������������  447

Nando τζιν  �����������������������������������������������������������������  439

Ramie  ����������������������������������������������������������������������������  436

Sonora  ��������������������������������������������������������������������������  440

Stella  �������������������������������������������������������������������  433, 440

Taglio  ����������������������������������������������������������������������������  449



97

b

Ανδρικό πουκάμισο  
Jackson
Τεμ. μόνο

3999

Γυναικείο πουκάμισο 
Bailey
Τεμ. από

3899

	¢ Ακόμα μεγαλύτερο μήκος πλάτης για τις 
απαιτήσεις της εστίασης.

	¢ Το γυναικείο πουκάμισο διατίθεται 
σε μανίκι 3/4 και μακρυμάνικο.

	¢ Εύκολο σιδέρωμα

	¢ Πουκάμισο με τσέπη στήθους 
In
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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 γυναικείο: 64 εκ. στο μέγεθος 36. 
Μήκος πλάτης ανδρικό: 80 εκ. στο μέγεθος 39/40.
	¢ Χρώμα:  λευκό/κόκκινο/μπλε
	¢ Γυναικεία μεγέθη: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

¢	Ανδρικά μεγέθη: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46

Γυναικείο μανίκι 3/4 115259 Τεμ.: 38,99

Γυναικείο μακρυμάνικο 115258 Τεμ.: 39,99

Ανδρικό μακρυμάνικο 115347 Τεμ.: 39,99

08272 604 30 46 www.horeca.gr

Πουκάμισα
Chambray  ��������������������������������������������������������������������  429
Jean  �������������������������������������������������������������������������������  452

Ρόμπες
Livia ��������������������������������������������������������������������������������  433
Livia Chambray  ���������������������������������������������������������  433

Ρούχα υπηρεσίας δωματίου
Cassandra  �������������������������������������������������������������������  481
Erika  �������������������������������������������������������������������������������  482
Heike  �����������������������������������������������������������������������������  482
Maila  ������������������������������������������������������������������������������  481
Veda �������������������������������������������������������������������������������  482

Σακάκια σεφ
Aila  ���������������������������������������������������������������������������������  466
Ailin  ��������������������������������������������������������������������������������  465
Carter  ����������������������������������������������������������������������������  459
Emil  ��������������������������������������������������������������������������������  465
Jannis  ���������������������������������������������������������������������������  462
Joker  �����������������������������������������������������������������������������  467
Leon  �������������������������������������������������������������������������������  463
Levi  ���������������������������������������������������������������������������������  460
Luisa  ������������������������������������������������������������������������������  463
Matteo  ��������������������������������������������������������������������������  462
Milan  ������������������������������������������������������������������������������  469
Paolo  �����������������������������������������������������������������������������  468
Pauline  ��������������������������������������������������������������������������  468
Pirlo  ��������������������������������������������������������������������������������  467
Samuel  �������������������������������������������������������������������������  466
Scott  ������������������������������������������������������������������������������  461
Yuki  ��������������������������������������������������������������������������������  464

T-shirt
„Baked with love“  �����������������������������������������������������  450

Bike  ��������������������������������������������������������������������������������  450

Malme  ���������������������������������������������������������������������������  450

„My Kitchen, My Rules“  �����������������������������������������  451

„Natural Born Griller“  ���������������������������������������������  451

Oliver  �����������������������������������������������������������������������������  431
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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 πραγμα-
τοποιείτε 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, ηλεκτρο-
νικό κατάστημα: www.horeca.gr.
Τα προϊόντα μας προσφέρονται αποκλειστικά σε εμπορικούς καταναλωτές. Οι παρα-
δόσεις, οι υπηρεσίες και οι προσφορές μας παρέχονται αποκλειστικά με βάση τους 
παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, οι οποίοι ισχύουν και για όλες τις μελλο-
ντικές επιχειρηματικές σχέσεις, ακόμη και αν δεν συμφωνούνται ρητά ξανά. Οι δικοί 
σας όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας ή οι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας τρί-
των δεν έχουν ισχύ ακόμη και αν δεν αντιταχθούμε στην εφαρμογή τους για μια συγκε-
κριμένη περίπτωση. Η γλώσσα της σύμβασης είναι μόνο η Ελληνική ή η Αγγλική. Μπο-
ρείτε 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 ηλε-
κτρονικά. 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 ηλεκτρονι-
κού 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 αποστο-
λής 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 τραπεζι-
κή 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 συμβα-
τική σχέση είναι ο Πειραιάς της Ελλάδας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Θα επιλέ-
ξουμε τον τρόπο αποστολής και το είδος της συσκευασίας σύμφωνα με την καλύτερη 
κρίση μας. Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, τα αγαθά παραδίδονται με την παρα-
λαβή 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 καθυστέ-
ρηση της παράδοσης, όταν αυτό οφείλεται σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή σε οποια-
δήποτε 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 δύσκολες ή 

αδύνατες. Όταν η παρεμπόδιση αυτή έχει προσωρινό χαρακτήρα, οι προθεσμίες πα-
ράδοσης 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 Δικαίωμα 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 αγα-
θά 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 επι-
στροφής, 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 υποχρεω-
μένοι να επιθεωρήσετε τα εμπορεύματα για ελαττώματα ποιότητας και εσφαλμένη 
ποσότητα χωρίς καθυστέρηση και με προσοχή και να μας ενημερώσετε για τυχόν εμ-
φανή 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 ανί-
χνευσης. 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 αντικατάσταση της παράδοσης (συμπληρωματική απόδο-
ση). Σε περίπτωση μεταγενέστερης βελτίωσης, δεν επιβαρυνόμαστε 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 συμπληρωματική 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 ευθύ-
νης 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 σύμ-
βασης και την οποία μπορείτε να βασιστείτε. Αυτός ο περιορισμός ευθύνης ισχύει επί-
σης προς όφελος των αντιπροσώπων μας.
10  Τελικές προμήθειες
Σε περίπτωση που κάποια από τις διατάξεις των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋ-
ποθέσεων είναι ή γίνει άκυρη, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των υπόλοιπων 
διατάξεων.
Σε περίπτωση που οποιαδήποτε απαίτηση που είναι πραγματικά απαραίτητη δεν περι-
λαμβάνεται στη σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ εσάς και εμάς ή στους παρόντες Γε-
νικούς Όρους και Προϋποθέσεις, τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέω-
ση 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, Ιανουάριος 2019
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Ανακαλύψτε τις Μάρκες μας.

ΈΜΠΝΈΥΣΗ

ΈΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΦΙΛΟΞΈΝΙΑ

ΈΡΓΑΣΙΑ

ΜΟΔΑ

ΔΙΑΣΚΈΔΑΣΗ

ΑΠΛΑ

ΓΡΗΓΟΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΣΧΈΔΙΑΣΜΟΣ

ΥΦΑΣΜΑΤΑ

ΠΈΡΙΒΑ Λ ΛΟΝ

Η τέλεια ομάδα για το χώρο της εστίασης και της φιλοξενίας

Παιδική μάσκα 
προσώπου
Τεμ., μόνο

3 99

για τη Μάσκα!
Η δικιά μας πρόταση

λευκό

ροζέ πράσινο γκρι

ροζέ

σχέδιο με άλογα

γκρι Chambray Floralκεραμιδί taupe πράσινο λαδί γκρι μπλε μαύρο

 1  Επαναχρησιμοποιούμενη μάσκα προσώπου
Για ενήλικες και παιδιά από 6 - 12 χρονών. 2-φύλλων και επαναχρησιμοποιούμενη. Με ενσωματωμένη 
εσωτερική τσέπη για τη χρήση φίλτρου προστασίας. Αναπνεύσιμη, πλενόμενη μέχρι τους 90°C. Για όλα τα 
μεγέθη, ρυθμίζεται από ελαστικά κορδόνια και παρεμβύσματα πίσω από το αυτί. Με συρμάτινο κλιπ πάνω 
από τη μύτη. Δεν είναι ιατρική μάσκα. Είδος υγιεινής: δεν επιστρέφεται.
Εσωτερική επένδυση: 100% βαμβάκι. Εξωτερική επένδυση: Floral + Chambray 100% βαμβά-
κι. Σχέδιο με άλογα 50% βαμβάκι, 50% πολυεστέρας. 60° C πλύση.  
Υπόλοιπα χρώματα 65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι. 90° C πλύση.
Unisex λευκό LR157283 Τεμ.: 5,99
Unisex ροζέ LR157280 Τεμ.: 5,99
Unisex κεραμιδί LR163787 Τεμ.: 5,99
Unisex taupe LR157282 Τεμ.: 5,99
Unisex πράσινο LR157278 Τεμ.: 5,99
Unisex λαδί LR163789 Τεμ.: 5,99
Unisex γκρι LR157259 Τεμ.: 5,99
Unisex γκρι μπλε LR163790 Τεμ.: 5,99
Unisex μαύρο LR157281 Τεμ.: 5,99
Unisex Chambray LR157348 Τεμ.: 5,99
Unisex Floral LR157347 Τεμ.: 5,99

   Αγοράστε περισσότερα. Εξοικονομήστε χρήματα.

από 10 Τεμ.* από 100 Τεμ.* από 500 Τεμ.*

Παιδική 3,59 3,39 3,19
Unisex 5,39 5,09 4,79

	¢ Μάσκα με εσωτερική τσέπη για τη χρήση προστατευτικού φίλτρου

Παιδική ροζέ LR157313 Τεμ.: 3,99
Παιδική πράσινο LR157310 Τεμ.: 3,99
Παιδική γκρι LR157311 Τεμ.: 3,99
Παιδική 
Σχέδιο με άλογα

LR157314 Τεμ.: 3,99

Φίλτρα για τις 
μάσκες

LR157261 Συσκ. 10 τεμ. 4,99
Συσκ. 50 τεμ. 19,99

ΝΕΑ
ΣΥΛΛΟΓΗ

ΕΚΠΤΩΣΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΙΚΗ

*ανεξαρτήτως χρώμτος και μεγέθους



	u Παντελόνι σεφ Sweatpant σελ. 82

Επαγγελματική εμφάνιση  
με εξαιρετική άνεση:
Γυναικείο σακάκι σεφ Levi μισό μανίκι

Σακάκι σεφ Levi
μισό μανίκι

48,

99

Θέλετε να προσωποποι-
ήτε τα προϊόντα σας?
Σκανάρετε το QR Code 

Λογότυπο

(σελ. 70)

	u Παπούτσια ασφαλείας Trainer Pro σελ. 18

Αυτός ο κατάλογος απευθύνεται μόνο σε επαγγελματίες! Όλες οι τιμές είναι σε € και δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ. Οι τιμές ισχύουν μέχρι 31/12/2021. Γενικοί όροι και προϋποθέσεις στο www.horeca.gr. 
Δεν ευθυνόμαστε για τυχόν τυπογραφικά λάθη και παραλείψεις. Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα και Τετάρτη από 8:00 - 16:00, Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή από 8:00 - 20:00 & Σαββάτο από 8:00 - 15:00

HORECA Experts
Δημ. Γούναρη 38
18531 Πειραιάς
Ελλάδα

Τηλέφωνο: +30 210 4121 111
fax: +30 210 4100 443
e-mail: info@horeca.gr
web: www.horeca.gr




