
 
   
     
     
   
 

     
    Η SOL'S ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ  

     ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΙΤ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ   
  

 
ΠΑΡΙΣΙ, 27 Ιουλίου 2015 - Η SOL'S, Ευρωπαίος ηγέτης στα διαφημιστικά 
ενδύματα και τσάντες, ανταποκρίνεται στις ανάγκες των αθλητικών 
ομάδων, με μια ευρεία συλλογή αθλητικών ειδών και αξεσουάρ που 
μπορούν να προσαρμοστούν προκειμένου να αντικατοπτρίζουν την 
εμφάνιση και την αισθητική των ίδιων των ομάδων αλλά και των χορηγών 
τους. 
   
Από μπλουζάκια μέχρι σορτς, τσάντες μέχρι καπέλα, οι σειρές SOL’S Sport 
και TEAMSPORTS προσφέρουν προσιτές, μοντέρνες και πρακτικές λύσεις 
στους κάθε λογής αθλητές. 
   
Βασικό κομμάτι της συλλογής είναι το νέο SOL’S ATLETICO, ένα 
κοντομάνικο μπλουζάκι, διαθέσιμο σε εκδόσεις ενηλίκων & παιδικό 
κατασκευασμένο από διαπνέοντα πολυεστέρα interlock (140 gsm), ο 
οποίος είναι ιδανικός για να σε κρατά δροσερό κατά τη διάρκεια του 
παιχνιδιού.  
   
Το μπλουζάκι κυκλοφορεί σε πέντε χρώματα με τελείωμα στο λαιμό και στα μανίκια σε χρωματική αντίθεση, σε 
απλά μεγέθη (S-XXL για ενήλικες και παιδιά ηλικίας 6-12 ετών) για καλύτερη εφαρμογή και έχει σχεδιαστεί 
ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί και να εκτυπωθεί, προβάλλοντας τα σήματα της ομάδας και τα λογότυπα 
χορηγών. 
   

Για να συμπληρώσει το σετ, η SOL'S 
προσφέρει σορτς, όπως το νέο βασικό 
SOL'S SAN SIRO 2 και το SOL'S SAN SIRO 
KIDS 2, που έχουν κατασκευαστεί από 
100% φλατ πολυέστερ (140 gsm), 
διαθέτουν μέση με λάστιχο και 
κεντημένο λογότυπο σε χρωματική 
αντίθεση στο ύψος του μηρού. 
   
Για μια άψογη, σπορ σικ εμφάνιση, το 
μπλουζάκι SOL'S SPORTY με μανίκια 
ρεγκλάν για άνδρες και για γυναίκες 

κατασκευάζεται από 100% διαπνέον πολυεστέρα. Είναι διαθέσιμο σε 14 εντυπωσιακά χρώματα 
συμπεριλαμβανομένων των 4 ολοκαίνουργιων δυναμικών φλούο χρωμάτων  (νέον ροζ, πράσινο, κίτρινο και 
πορτοκαλί). Απορροφητικό και άνετο, το SOL'S SPORTY κυκλοφορεί επίσης σε εκδόσεις για γυναίκες και παιδιά 
(SOL'S SPORTY WOMEN και SOL'S SPORTY KIDS αντίστοιχα). Η άνεση, η πρακτικότητα και η χρηστικότητα του 
κομματιού αυτού το καθιστούν ως ένα από τα best seller της SOL'S, με πωλήσεις πάνω από ένα εκατομμύριο 
κομμάτια το χρόνο. Με εύκολη επεξεργασία, το SOL'S SPORTY είναι ιδανικό για εκτύπωση εξάχνωσης. 
   



 
   
     
     
   
 
Το SOL'S SPORTY μπορεί να συνδυαστεί με τη νέα σειρά σορτς μεσαίου μήκους για άνδρες (SOL’S JUNE) και τις 
κοντύτερες εκδόσεις για γυναίκες (SOL'S JUICY) σε γαλλικό πετσετέ ύφασμα (βαμβάκι 80%, πολυεστέρας 20%) 
που είναι πολύ μαλακά και άνετα, και απολύτως μέσα στη μόδα για το 2015. 
 
   

Παράλληλα με τα αθλητικά ενδύματα και κιτ, η SOL'S έχει 
επίσης αναπτύξει μια σειρά αξεσουάρ, όπως η πετσέτα 
μικροϊνών SOL'S ATOLL, που στεγνώνει εξαιρετικά γρήγορα, 
διαθέσιμη σε τρία μεγέθη, και που προσφέρεται για εκτύπωση 
εξάχνωσης λογότυπων ή άλλων σημάτων, ανάλογα με τις 
απαιτήσεις. 
   
Με έναν κατάλογο που αγγίζει τα 350 εξατομικεύσιμα προϊόντα, 
τα οποία ποικίλουν από μπλουζάκια μέχρι πόλο, φούτερ έως 
μάλλινα, καπέλα μέχρι τσάντες, σχεδιασμένα όλα στο Παρίσι, η 
SOL'S έχει κάτι να προσφέρει για κάθε δραστηριότητα, 
επάγγελμα και λειτουργία.  
   
Η SOL'S διαθέτει ένα μόνιμο στοκ 25 εκατομμυρίων τεμαχίων στη Χάβρη της Γαλλίας, και είναι σε θέση να 
παραδώσει σε 60 χώρες παγκοσμίως - πολλά μέσα σε 24 ώρες - μέσω ενός δικτύου τοπικών διανομέων. 
   
Η SOL'S περιλαμβάνει επίσης έναν μεγάλο αριθμό ετικετών και πιστοποιήσεων, και είναι μέλος του οργανισμού 
FAIR WEAR FOUNDATION. 
   
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τον ιστότοπο www.sols-europe.com για έτοιμα, εξατομικεύσιμα 
προϊόντα, ή τον ιστότοπο www.joythai.com για κατά παραγγελία κατασκευή. 
 
ΤΕΛΟΣ 
   
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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