
 

 
 

Η SOL’S ανταποκρίνεται στις ανάγκες της τουριστικής και της 
ξενοδοχειακής βιομηχανίας με 

πολλά προσαρμόσιμα είδη ένδυσης και αξεσουάρ 
 
ΠΑΡΙΣΙ, 31 Μαρτίου 2015 – Η SOL’S, ο ευρωπαϊκός ηγέτης στην αγορά διαφημιστικών και 
επαγγελματικών ειδών ένδυσης και αξεσουάρ, προσφέρει μια ευρεία γκάμα προϊόντων που 
ικανοποιούν απόλυτα τις ανάγκες της τουριστικής και της ξενοδοχειακής βιομηχανίας. Με έναν 
κατάλογο που περιέχει 346 προσαρμόσιμα προϊόντα, από μακό μπλούζες, polo μπλουζάκια και φούτερ 
μέχρι καπέλα, πετσέτες και τσάντες, όλα σχεδιασμένα στο Παρίσι, η SOL’S προσφέρει λύσεις σε κάθε 
επαγγελματία και για κάθε περίσταση. Χάρη στο διαρκές απόθεμα άνω των 25 εκατομμυρίων ειδών 
στη Χάβρη της Γαλλίας, η SOL’S είναι σε θέση να αποστέλλει τα εμπορεύματά της σε 60 χώρες 
παγκοσμίως (εντός 48 ωρών για τις περισσότερες χώρες).  
 
Η SOL’S έχει κερδίσει πολλές πιστοποιήσεις και είναι μέλος του FAIR WEAR FOUNDATION. 
 

Το SOL’S BRIGHTON είναι ένα ανδρικό 
stretch πουκάμισο σε εφαρμοστή γραμμή, 
με μακριά μανίκια και προσαρμόσιμες 
μανσέτες. Προσφέρει απόλυτη άνεση και 
δεν τσαλακώνεται εύκολα. Διατίθεται σε 
πολλά μεγέθη, από S έως 4XL, ενώ βγαίνει 
και σε «διπλή» γυναικεία έκδοση – το SOL’S 
EDEN με μακριά μανίκια και το SOL’S 
EFFECT με μανίκια 3/4. Τα πουκάμισα αυτά 
διατίθενται σε 6 χρώματα και είναι ειδικά 
σχεδιασμένα ώστε να προβάλλουν 
κεντημένα λογότυπα και να συνθέτουν μια 
ολοκληρωμένη επαγγελματική στολή. Είναι 

ιδανικά για το προσωπικό ξενοδοχείων και 
εστιατορίων. 
 
Για τους μάγειρες και τους σερβιτόρους, η 
μακριά ποδιά SOL’S GALA έχει μια μεγάλη 
μπροστινή τσέπη με 2 χωρίσματα και 
προσφέρει τη δυνατότητα ρύθμισης του 
ύψους στο λαιμό με μια μεταλλική 
αγκράφα. Διατίθεται σε 12 έντονα 
χρώματα, είναι κατασκευασμένη από 
ανθεκτικό poly-cotton και βγαίνει και σε 
παιδικά μεγέθη.  
 
 
 



 

 
 

 
Η SOL’S ενδιαφέρεται επίσης για τις ανάγκες των επισκεπτών που διαμένουν στα ξενοδοχεία και 
προσφέρει μια ευρεία γκάμα ειδών ένδυσης και αξεσουάρ, καθώς και το μπουρνούζι SOL’S PACHA. 
Αυτό το unisex λευκό και απαλό μπουρνούζι με γιακά κιμονό είναι 100% βαμβακερό (380 gsm) και έχει 
μακριά μανίκια, δύο εξωτερικά ραμμένες τσέπες και ζώνη με δύο θηλύκια. 
 
Από τις αρχές του 2015, τα έτοιμα προϊόντα της 
SOL’S διατίθενται μέσω μιας νέας υπηρεσίας της 
Joy Thai. Από απλές μακό μπλούζες και polo 
μπλουζάκια μέχρι προϊόντα με περισσότερες 
λεπτομέρειες, η Joy Thai προσφέρει είδη ένδυσης 
κατά παραγγελία που προσαρμόζονται πλήρως 
στις ανάγκες κάθε πελάτη με λογικές και εφικτές 
ελάχιστες ποσότητες παραγγελίας.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη SOL'S, 
παρακαλούμε επισκεφθείτε τον ιστότοπο 
www.sols-europe.com.  
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Joy 
Thai, παρακαλούμε επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.joythai.com  
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Σχετικά με τη SOL'S 

Η SOL’S ιδρύθηκε το 1991 και ανήκει στις κορυφαίες ευρωπαϊκές εταιρείες στην αγορά διαφημιστικών 

ειδών ένδυσης και κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, χάρη στον κατάλογό της, ο οποίος περιέχει πάνω 

από 346 προϊόντα. Επίσης, η SOL’S θεωρείται ευρέως ότι αποτελεί σημείο αναφοράς για τη βιομηχανία 

κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων όσον αφορά στη δέσμευση προς το περιβάλλον, τις ηθικές αξίες και 

την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Το ευρύ φάσμα των προϊόντων της, το διαρκές απόθεμα άνω των 25 

εκατομμυρίων ειδών και η παρουσία της σε 60 χώρες εξασφαλίζουν ότι έχετε τον πλήρη έλεγχο της 

εμπορικής εικόνας σας μέσα από ένα εύρος ποιοτικών προϊόντων. Η SOL’S μπορεί να προσφέρει μια 

δυναμική προσέγγιση ώστε να ανταποκρίνεται στις υψηλότερες προσδοκίες σας σε σχέση με τα 

κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, χάρη στο αυστηρό σύστημα ελέγχου ποιότητας που εφαρμόζει, το 

σεβασμό που δείχνει στις ανθρώπινες αξίες και τις ανταγωνιστικές τιμές της. Για περισσότερες 

πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο: www.sols-europe.com 
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