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Compania P. ERRE haine de lucru
P. haine de lucru ERRE iese în eviden?? pentru producerea ?i fabricarea de echipamente
de lucru pentru cosmeticieni, coafori ?i medicii. Realizate exclusiv de atenti la nevoile de
c?tre operator, cu cea mai bun? valoare pentru bani, ?i pe baza tendin?elor ?i evolu?ia
pie?ei. P. ERRE aten?ie maxim? la utilizarea de materiale de înalt? calitate ?i ?es?turi-
co?covit, rezistente la pete si antistiro. Profesionalism, transparen?? ?i încredere sunt cei
trei piloni care, pentru mai mult de zece ani, înseamn? c? p. R r?mâne lider în domeniul.

PERSONALIZAREA produc?iei stil si eleganta pentru munca de zi cu zi
Îmbr?c?minte p. ERRE sunt create pentru a satisface toate cerin?ele clien?ilor în toate
dimensiunile, cu obsesiv aten?ia la detalii, astfel încât ve?i ob?ine întotdeauna confortabil
?i de înalt? calitate produse. Personalizarea cu serigrafie si broderie se realizeaza prin
metode care au ca scop s? men?in? maxim loialit??ii fa?? de brand ?i durabilitate de
personalizare. Unul dintre consultantul nostru expert v? va sf?tui cu fiabilitate ?i
profesionalism pentru a spori imaginea ta si imaginea afacerii tale.
Aici sunt unele modele profesionale:
-PONCHO PROSOP
ROCHIE IOANA
JACHETA LORY
ROCHIE DE GEORGE
-LEUSTEAN-OM SACOU
-JACHETA DE LUCRU
-SACOU AER
--CLASIC KIMONO
TRICOU U-TEC
CEBANU TRICOU
Toate f?cute cu pat? rezistente la tesaturi, bumbac diminuat; disponibile in marimi XS, S,
M, L, XL, XXL.
-TRICOU
Material rezistent la pete, mono; .75 maneca, maneca lunga, maneca scurta; disponibile in
marimi XS, S, M, L, XL, XXL;
P?R - WORKPANT
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-CAMASA FATA MIC
?es?turi rezistente la pete, minerala diminuat;
-T?IEREA CAPULUI
?es?turi rezistente la pete, minerala diminuat; disponibile în dimensiuni 140 cm si 160 cm,
120 cm;
- CAPE ori
?es?turi rezistente la pete, minerala diminuat;
- Prosop PONCHO
Terry pânz? alb? cârp? Terry negru pata, petelor rezistente.
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