
 

A SOL’S fornece os sectores da construção e da transformação através 

de uma gama de vestuário de trabalho personalizável resistente 
 

PARIS, 12 de Maio de 2015 – A SOL’S, líder europeia em vestuário e acessórios promocionais, 

oferece uma vasta gama de produtos perfeitamente adequados aos sectores da construção e da 

transformação.  

 

Com mais de 25 anos de experiência em vestuário promocional, a SOL’S tem permanentemente 25 

milhões de artigos de roupa e acessórios, armazenados em Le Havre, França, e fornece 60 países 

de todo o mundo (muitos deles em 24 horas), através de uma rede de distribuidores locais, antes 

de serem personalizados com marcas ou logótipos. 

 

A SOL’S também possui um grande número de etiquetas e certificações de qualidade e ética, além 

de ser membro da FAIR WEAR FOUNDATION.  

 

Desenhados em Paris, os produtos da SOL’S conjugam a funcionalidade com o estilo e são criados 

com a durabilidade, a atenção ao pormenor e a identidade empresarial em mente. De t-shirts a 

pólos, de macacões a coletes, de joelheiras a casacos, a SOL’S e a SOL’S PROWEAR oferecem uma 

vasta gama de soluções de vestuário de trabalho personalizáveis a preços muito competitivos. 

 

Todos os produtos da gama da SOL’S PROWEAR estão especificamente adaptados ao uso em 

condições de trabalho físico difíceis: são resistentes e altamente confortáveis, laváveis a 60° e 

possuem uma etiqueta de identificação cosida no interior da peça. Além disso, podem ser 

personalizados para incorporar a marca da empresa e outros elementos de design através de 

serigrafia, bordado, 

decalcomania ou flex. 

O colete SOL'S VIPER é 

confortável e altamente 

funcional, oferecendo oito 

bolsos. O tecido exterior de 

microfibras revestidas a PVC é 

impermeável e as cavas são 

justas para maior resistência ao 

vento. O SOL’S VIPER está 

disponível nos tamanhos S a 5XL 

e em seis cores. 

 

As calças de trabalho masculinas 

SOL’S ACTIVE PRO também estão 



 

disponíveis em seis cores e nuns 

impressionantes 15 tamanhos, do XXS ao 

10XL. Feitas de polialgodão 240 

resistente de alta qualidade, têm nove 

bolsos e dois porta-canetas, bem como 

bolsos para inserir joelheiras, o que as 

torna funcionais e úteis num leque de 

actividades e sectores.  

 

Os pólos SOL’S PRIME MEN e SOL’S 

PRIME WOMEN são em polialgodão 

piqué 200. Resistentes, têm costuras 

reforçadas nos ombros e fita de reforço 

no pescoço, proporcionando um espaço 

amplo para marcas promocionais ou logótipos de empresas. Disponíveis em 15 cores e nos 

tamanhos S a 5XL para homem e S a XXL para senhora. 

 

Desde o início de 2015, a oferta de pronto-a-vestir da SOL’S é 

complementada por um novo serviço especializado prestado pela 

Joy Thai. Com mais de 20 anos de experiência e escritórios na Ásia, a 

Joy Thai fornece vestuário "por encomenda" plenamente 

personalizado, desde simples t-shirts e pólos até produtos com 

maior pormenor, com quantidades de encomenda mínima razoáveis 

e acessíveis. Para mais informações acerca da Joy Thai, visite 

www.joythai.com.  

 
Descubra toda a coleção da SOL'S em www.sols-europe.com ou visite a 

sua loja local (www.biscana.pt – 244 769 500) 

 

FINAL  

 

Contacto com a imprensa 

Laura Crompton 

Hopscotch Europe 

+44 203 239 3480 

lcrompton@hopscotch.eu 

 

Acerca da SOL'S 

A SOL’S foi fundada em 1991 e, desde então, tornou-se líder do mercado europeu de vestuário e têxteis 

promocionais, graças ao seu catálogo de 346 produtos. É também amplamente considerado que a SOL’S 

definiu o padrão de referência para o sector têxtil em termos de compromisso para com o ambiente, os 
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valores éticos e a responsabilidade social empresarial. A extensa gama de produtos, stock permanente de 

mais de 25 milhões de artigos e a presença em 60 países asseguram-lhe o pleno controlo da sua imagem de 

marca através de uma gama de produtos de qualidade. A SOL’S tem a capacidade de lhe oferecer uma 

abordagem dinâmica, à altura das suas expectativas mais elevadas no que respeita a artigos têxteis, graças 

ao rigoroso sistema de controlo de qualidade, ao respeito pelos valores humanos e à oferta de serviços 

competitiva que nos caracterizam. Para mais informações, visite: www.sols-europe.com 
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