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Het bedrijf P. ERRE werkkleding
P. ERRE werkkleding opvalt voor de bereiding en vervaardiging van werkkleding voor
schoonheidsspecialisten, kappers en artsen. Uitsluitend gemaakt om aandacht te
schenken aan de behoeften van de exploitant, met de beste waarde voor uw geld, en op
basis van trends en marktontwikkelingen. P. ERRE besteedt de grootste aandacht aan het
gebruik van hoogwaardige materialen en stoffen-gekrompen, vlek-resistente en antistiro.
Professionaliteit, transparantie en vertrouwen zijn de drie pijlers die voor meer dan tien
jaar betekent dat p. R de leider in het veld blijft.

AANPASSEN van de productie stijl en elegantie voor het dagelijkse werk
De kleding van p. ERRE worden gemaakt om te voldoen aan alle eisen van de klant in alle
maten, met obsessieve aandacht voor detail, zodat u altijd comfortabel en kwalitatief
hoogwaardige producten. Aanpassen met zeefdruk en borduurwerk wordt gedaan door de
methoden die tot doel hebben om de maximale trouw aan uw merk en de duurzaamheid
van personalisatie. Een van onze deskundige adviseur zal u adviseren met
betrouwbaarheid en professionaliteit ter verbetering van uw imago en het imago van uw
bedrijf.
Hier zijn sommige professionele modellen:
-PONCHO HANDDOEK
IDA JURK
LORY JAS
GABRIELLA JURK
-LAD-JAS MAN
-DE WERKJACK
-LUCHT JAS
--KLASSIEKE KIMONO
U-TEC SHIRT
GARUBA SHIRT
Allemaal gemaakt met vlek-resistente weefsels, katoen ingekrompen; verkrijgbaar in de
maten XS, S, M, L, XL, XXL.
-T-SHIRT
Vlek-resistente weefsel, mono; .75 mouw, lange mouwen, korte mouwen; verkrijgbaar in
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de maten XS, S, M, L, XL, XXL;
-WORKPANT HAREN
-DE VOORSTE MIC SHIRT
Vlek-resistente weefsels, katoen ingekrompen;
-SNIJDEN CAPE
Vlek-resistente weefsels, katoen ingekrompen; beschikbaar in maten van 140 cm en 160
cm, 120 cm;
- CAPE FOLD
Vlek-resistente weefsels, katoen ingekrompen;
- PONCHO HANDDOEK
Badstof wit badstof zwarte vlek, vlek bestendig.
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