
 

 

 

SOL'S biedt de reis- en hospitalitysector 

een assortiment aan aanpasbare textiel en accessoires 
 

PARIJS, 31 maart 2015 - SOL'S, Europees leider in professionele en promotionele textiel en accessoires, 

biedt een breed assortiment aan producten die uitstekend geschikt zijn voor de reis- en 

hospitalitysector. Met een catalogus van 346 aanpasbare producten, variërend van t-shirts, poloshirts en 

sweaters tot petten, handdoeken en tassen, allemaal ontworpen in Parijs, heeft SOL'S wel iets te bieden 

voor elk beroep en elke gelegenheid. Dankzij de permanente voorraad van 25 miljoen artikelen in Le 

Havre, Frankrijk, kan SOL'S in 60 landen leveren, wereldwijd en meestal binnen 48 uur.  

 

SOL'S heeft ook een groot aantal labels en certificeringen en het is lid van de FAIR WEAR FOUNDATION. 

 

De SOL'S BRIGHTON is een stretch herenhemd met lange mouwen, met een getailleerde pasvorm en 

verstelbare manchetten. Het biedt optimaal comfort en is langdurig bestand tegen kreukels. Het is 

verkrijgbaar in de maten S tot 4XL en is ook 

verkrijgbaar in damesversies, de SOL'S 

EDEN, met lange mouwen en de SOL'S 

EFFECT met ¾ mouwen. De overhemden 

zijn beschikbaar in 6 kleuren en zijn zo 

ontworpen dat er genoeg ruimte is voor 

geborduurde logo's voor een professioneel 

ogend uniform: perfect geschikt voor 

restaurant- en hotelpersoneel. 

 

Voor keuken- en bedienend personeel is er 

het schort SOL'S GALA, extra lang met een 

ruim voorvak met twee vakken en een 

verstelbare hals met een metalen gesp. Het 

schort is verkrijgbaar in 12 levendige 

kleuren en gemaakt van een bestendig 

polykatoen mix.  

 

SOL'S is er ook voor hotelgasten, met een 

ruim assortiment aan kleding en 

accessoires, zoals de SOL'S PACHA badjas. 

Deze uniseks witte badjas met kimonokraag 

is gemaakt van 100% katoen (380 gram) en 

heeft lange mouwen, twee opstikzakken en 

een riem met dubbele lus. 

 



 

 

 

 

Sinds begin 2015 wordt het bestaande readymade 

aanbod van SOL'S aangevuld met een nieuwe 

gespecialiseerde dienst door Joy Thai. Joy Thai verzorgt 

volledig op maat gemaakte 'made-to-order' 

kledingstukken, variërend van simpele poloshirts tot 

meer gedetailleerde producten, met redelijke en 

toegankelijke minimumbestelhoeveelheden. Voor meer 

informatie over Joy Thai, ga naar: www.joythai.com  

 

Ontdek de volledige collectie van SOL’S op www.sols-

europe.com of neem contact op met uw reguliere dealer. 

 

EINDE  

 

Perscontact: 

Yann SPARFEL 

Hopscotch Europe 

+31 208 08 00 11 

ysparfel@hopscotch.eu  

 

 

Over SOL'S: 

SOL'S werd opgericht in 1991 en is sindsdien de Europese marktleider op het gebied van promotionele 

kleding en textiel, dankzij een catalogus met meer dan 346 artikelen. SOL'S wordt ook algemeen 

beschouwd als ijkpunt in de textielindustrie op het gebied van het milieu, ethische waarden en 

maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het uitgebreide assortiment van artikelen, een permanente 

voorraad van meer dan 25 miljoen artikelen en de aanwezigheid in meer dan 60 landen zorgen ervoor dat 

u volledig controle behoudt over het imago van uw merk via een uitgebreid assortiment hoogwaardige 

artikelen. SOL'S is in staat om op een dynamische manier aan uw hoogste verwachtingen te voldoen op 

het gebied van textielproducten, dankzij het strenge kwaliteitscontrolesysteem, respect voor menselijke 

waarden en een concurrerend aanbod van diensten. Voor meer informatie, ga naar: www.sols-

europe.com 
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