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A empresa P. ERRE Workwear
P. ERRE Workwear destaca-se para a produção e fabrico de vestuário de trabalho para
esteticistas, cabeleireiros e médicos. Exclusivamente feita de prestar atenção às
necessidades do operador, com o melhor valor para o dinheiro e com base em tendências
e evoluções do mercado. P. ERRE paga a máxima atenção ao uso de materiais de alta
qualidade e tecidos-encolhido, resistente a manchas e antistiro. Profissionalismo,
transparência e confiança são os três pilares que, há mais de dez anos, dizer que p. R
continua a ser o líder no campo.

Personalizando a produção estilo e elegância para o trabalho todos os dias
A roupa de p. ERRE são criados para atender todos os requisitos do cliente em todos os
tamanhos, com uma atenção obsessiva aos detalhes, para que você obtenha sempre
produtos confortáveis e de alta qualidade. Personalizando com bordados e serigrafia é
feita por métodos que visam manter a máxima lealdade a sua marca e a durabilidade de
personalização. Um dos nosso consultor especialista irá aconselhá-lo com
profissionalismo e confiabilidade a fim de reforçar sua imagem e a imagem do seu
negócio.
Aqui estão alguns modelos profissionais:
-PONCHO TOALHA
VESTIDO DE IDA
JAQUETA DE LORY
VESTIDO GABRIELLA
-RAPAZ-HOMEM DE CASACO
-JAQUETA TRABALHO
-JAQUETA AR
-QUIMONO CLÁSSICO
CAMISA DE U-TEC
CAMISA GOMES
Todos feitos com mancha resistente tecidos, algodões, encolhidos; disponível nos
tamanhos XS, S, M, L, XL, XXL.
-T-SHIRT
Tecido resistente a manchas, mono; .75 manga, manga longa, manga curta; disponível

                               pagina 1 / 2



nos tamanhos XS, S, M, L, XL, XXL;
CABELO - WORKPANT
-CAMISA MICROFONE FRONTAL
Resistente a manchas tecidos, algodões, encolhidos;
-CORTE DE CABO
Resistente a manchas tecidos, algodões, encolhidos; disponível em tamanhos 140cm e
160 cm, 120 cm;
- Cabo dobrável
Resistente a manchas tecidos, algodões, encolhidos;
- PONCHO toalha
Pano de Terry branco preto de pano de Terry mancha, mancha resistente.
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