
 

 

 

A SOL’S fornece os sectores das viagens e hotelaria com gama de 

peças de vestuário e acessórios personalizáveis 
 
PARIS, 31 de Março de 2015 – A SOL’S, líder europeia em vestuário e acessórios profissionais e 

promocionais, oferece uma vasta gama de produtos perfeitamente adequados aos sectores das viagens 

e da hotelaria. Com um catálogo de 346 produtos personalizáveis, que vão dos polos, t-shirts e 

sweatshirts aos bonés, toalhas e sacos, todos desenhados em Paris, a SOL’S tem algo para oferecer a 

todas as profissões e ocasiões. Graças ao seu stock permanente de 25 milhões de artigos em Le Havre, 

França, a SOL’S consegue fornecer 60 países em todo o mundo, muitos deles em 48 horas.  

 

A SOL’S possui um grande número de certificações e é membro da FAIR WEAR FOUNDATION. 

 

A SOL'S BRIGHTON é uma camisa masculina de manga comprida em tecido stretch, com um corte justo e 

punhos ajustáveis, que proporciona excelente conforto e resistência duradoura ao vinco. Está disponível 

nos tamanhos S a 4XL e tem uma versão 

para senhora: a SOL’S EDEN de manga 

comprida e a SOL’S EFFECT de manga 

francesa. Disponíveis em 6 cores, estas 

camisas foram concebidas para apresentar 

logótipos bordados e criar um uniforme com 

aspeto profissional, perfeito para 

funcionários de hotéis e restaurantes. 

 

Para funcionários de cozinha e mesa, o 

avental SOL’S GALA é comprido, inclui um 

bolso frontal grande com dois 

compartimentos e é ajustável no pescoço 

com fivela metálica. Disponível em 12 cores 

vibrantes, o avental é feito de um tipo de 

poli-algodão resistente e também existe em 

tamanhos de criança.  

 

A SOL’S cuida ainda dos hóspedes dos 

hotéis, com uma gama de vestuário e 

acessórios que inclui o roupão SOL’S PACHA. 

Unissexo e com gola de quimono, este 

roupão branco e macio é 100% algodão (380 

g/m2) e tem mangas compridas, dois bolsos 

aplicados e cinto com duas presilhas. 

 



 

 

 

 

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

complementada por um novo serviço especializado através da 

Joy Thai. Desde simples t-shirts e polos até produtos com maior 

pormenor, a Joy Thai fornece vestuário "por encomenda" 

totalmente personalizado, com quantidades de encomenda 

mínimas 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 – 0244 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 

valores éticos e a responsabilidade social empresarial. A extensa gama de produtos, as existências 

permanentes 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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