
 

Η SOL’S ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κατασκευαστικής 

βιομηχανίας με πολλά προσαρμόσιμα και ανθεκτικά ενδύματα 

εργασίας 
 

ΠΑΡΙΣΙ, 12 Μαΐου 2015 – Η SOL’S, ο ευρωπαϊκός ηγέτης στην αγορά διαφημιστικών ειδών ένδυσης 

και αξεσουάρ, προσφέρει μια ευρεία γκάμα προϊόντων που ικανοποιούν απόλυτα τις ανάγκες της 

κατασκευαστικής βιομηχανίας.  

 

Η SOL’S έχει να επιδείξει πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας στον τομέα των διαφημιστικών ειδών 

ένδυσης. Διαθέτει διαρκές απόθεμα άνω των 25 εκατομμυρίων τεμαχίων σε ρούχα και αξεσουάρ, 

στη Χάβρη της Γαλλίας, και αποστέλλει τα εμπορεύματά της σε 60 χώρες παγκοσμίως (εντός 24 

ωρών για τις περισσότερες) μέσω ενός δικτύου τοπικών διανομέων, προτού αυτά εξατομικευτούν 

με λογότυπα και εμπορικές επωνυμίες. 

 

Η SOL’S έχει κερδίσει πολλές πιστοποιήσεις σχετικά με την ποιότητα και τις ηθικές αξίες και είναι 

μέλος του FAIR WEAR FOUNDATION.  

 

Τα προϊόντα της SOL’S σχεδιάζονται στο Παρίσι, συνδυάζουν τη λειτουργικότητα με το στυλ και 

παράγονται με γνώμονα την αντοχή, την προσοχή στη λεπτομέρεια και το εταιρικό branding. Από  

μακό μπλούζες μέχρι polo μπουζάκια, από φόρμες μέχρι γιλέκα εργασίας και από επιγονατίδες 

μέχρι μπουφάν, η SOL’S, με την κολεξιόν SOL’S PROWEAR, προσφέρει μια ευρεία γκάμα 

προσαρμόσιμων ενδυμάτων εργασίας σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές. 

 

Όλα τα προϊόντα της κολεξιόν 

SOL’S PROWEAR είναι 

κατασκευασμένα ειδικά για να 

αντέχουν σε σκληρές συνθήκες 

εργασίας. Είναι ανθεκτικά και 

εξαιρετικά άνετα, πλένονται στους 

60 βαθμούς Κελσίου και έχουν στο 

εσωτερικό μέρος τους μια υφαντή 

ετικέτα προσωπικών στοιχείων. 

Επίσης, μπορούν να 

εξατομικευτούν ώστε να 

προβάλλουν την επωνυμία μιας 

εταιρείας και άλλα σχεδιαστικά 

στοιχεία με μεταξοτυπία, κέντημα, 

θερμομεταφορά ή ψηφιακή 

εκτύπωση. 



 

Το αμάνικο γιλέκο εργασίας SOL’S VIPER είναι άνετο και εξαιρετικά λειτουργικό και διαθέτει οκτώ 

τσέπες. Είναι κατασκευασμένο από μικροΐνες με επίστρωση πολυουρεθάνης ώστε να είναι 

αδιάβροχο, ενώ τα μανίκια και η μέση σφίγγουν ειδικά για τον άνεμο. Το γιλέκο εργασίας SOL’S 

VIPER διατίθεται σε πολλά μεγέθη, από S έως 5XL, και σε έξι χρώματα.  

 

Το αντρικό παντελόνι εργασίας SOL’S 

ACTIVE PRO διατίθεται επίσης σε έξι 

χρώματα και σε 15 μεγέθη, από XXS έως 

10XL. Αυτό το υψηλής ποιότητας 

ανθεκτικό παντελόνι είναι 

κατασκευασμένο από 240 polycotton 

(πολυεστέρας και βαμβάκι) και διαθέτει 

εννέα τσέπες, δύο θήκες για στυλό, αλλά 

και θήκες για αποσπώμενες 

επιγονατίδες. Είναι ιδιαίτερα λειτουργικό 

και χρήσιμο σε πολλές βιομηχανίες.  

 

Τα SOL’S PRIME MEN και SOL’S PRIME 

WOMEN είναι polo μπλουζάκια από πικέ 

200 γραμμαρίων και polycotton (πολυεστέρας και βαμβάκι). Είναι ανθεκτικά, έχουν ενισχυμένες 

ραφές στους ώμους και πατιλέτα στο λαιμό και προσφέρουν αρκετό χώρο για τη διαφήμιση μιας 

εμπορικής επωνυμίας ή ενός εταιρικού λογότυπου. Διατίθενται σε 15 χρώματα, ενώ όσον αφορά 

στα μεγέθη, το αντρικό είναι διαθέσιμο από S έως 5XL και το γυναικείο από S έως XXL. 

 

Από τις αρχές του 2015, τα έτοιμα προϊόντα της SOL’S διατίθενται 

μέσω μιας νέας υπηρεσίας της Joy Thai. Η τελευταία έχει γραφεία 

στην Ασία και έχει να επιδείξει περισσότερα από 20 χρόνια 

εμπειρίας. 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 Joy Thai, 

παρακαλούμε επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.joythai.com  

 

Ανακαλύψτε ολόκληρη τη συλλογή της SOL’S στον ιστότοπο www.sols-

europe.com ή επισκεφθείτε το κατάστημα της περιοχής σας. 
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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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