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La companyia ERRE P. roba de treball
P. roba de treball ERRE destaca per la producció i la fabricació de roba de treball per a
esteticistes, perruqueries i metges. Fet exclusivament de posar atenció a les necessitats
de l'operador, amb el millor valor per a diners i basat en les tendències i avenços del
mercat. P. ERRE paga la màxima atenció a la utilització de materials d'alta qualitat i teixits-
reduït, resistent a les taques i antistiro. Professionalitat, transparència i confiança són els
tres pilars que durant més de deu anys significa que R p. segueix sent el líder en el camp.

PERSONALITZACIÓ de l'estil de producció i elegància per al treball quotidià
La roba del p. ERRE es creen per satisfer totes les necessitats del client en totes les
mides, amb una atenció obsessiva al detall, per tal que sempre obtenir productes
confortable i de qualitat. Personalització amb serigrafia i brodat es realitza mitjançant
mètodes que pretenen mantenir la màxima fidelitat a la seva marca i durabilitat de
personalització. Un dels nostre consultor expert assessoraran amb serietat i
professionalitat per tal de millorar la seva imatge i la imatge del seu negoci.
Aquests són alguns models professionals:
-PONXO TOVALLOLA
VESTIT D'IDA
COTORRA JAQUETA
GABRIELLA VESTIT
-NOI-JAQUETA HOME
-JAQUETA TREBALL
-JAQUETA AIRE
-QUIMONO CLÀSSIC
U-TEC CAMISA
CAMISA DE GARUBA
Tot elaborat amb taca resistent teixits, cotons reduït; disponible en mides XS, S, M, L, XL,
XXL.
-SAMARRETA
Teixit resistent a les taques, mico; .75 de màniga, màniga curta, màniga curta; disponible
en mides XS, S, M, L, XL, XXL;
-WORKPANT CABELL
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-CAMISA FRONTAL MIC
Teixits resistent a les taques, cotons reduït;
-CAPE TALL
Teixits resistent a les taques, cotons reduït; disponible en mides de 140 cm i 160 cm, 120
cm;
- Cap plec
Teixits resistent a les taques, cotons reduït;
- Tovallola PONXO
Confeccionats blanc Terry tela negra resistent a les taques, taques.
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