
 

Εγγυημένη ικανοποίηση

Στην Dickies περηφανευόμαστε ότι κατασκευάζουμε προϊόντα με πολύ υψηλή ποι-
ότητα, παρ’ όλα αυτά εάν κάποιο απο τα προϊόντα μας δεν καλύπτει τις απιαιτήσεις, 
είμαστε πάντα στη διάθεση σας για επιστροφή των χρημάτων η αντικατάσταση του 
προϊόντος. Θέλουμε να συνεργαζόμαστε μαζί σας με λογική, τιμιότητα και πάντα 
με την σκέψη μας στην καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του πελάτη.

Η νέα συλλογή στολών της Dickies 
που αντέχει σε πολλαπλά βιομηχανικά 
πλυσίματα. Η ποιότητα και οι γνωστή 
αντοχή των στολών της Dickies 
συμπυκνώνεται σε αυτά τα κουστούμια 
χειρουργείου που αντέχουν σε πολλαπλές 
πλύσεις στους 70οC .

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ελλάδας 
ΑΝΤΑ Αντιγόνη Πετροπούλου & Σια ΟΕ 
Έδρα - Κομποθέκλα 1 , 54643 Θεσσαλονίκη 
Tηλ 0030-2310862661 - Φαξ 0030-2310856448 email info@anta.com.gr 

Υπ/μα Αθηνών - Λ. Κατεχάκη 40, 11525, 
Αθήνα Tηλ/Φαξ 0030-2106713010 email katehaki@anta.com.gr 

Υπ/μα Λεκωσίας - Λ. Προδρόμου 47, 2063, Στρόβολος , Λευκωσία - Κύπρος 
Τηλ. 00357-99440196 - Φαξ 00357-22495459 email info@antauniforms.com.cy 

® Williamson-Dickie Manufacturing Company“

Company “DICKIES”, the DICKIES and Horseshoe Device are trademarks of 
Williamson-Dickie Manufacturing Company. Use of such trademarks is undertaken 
pursuant to a license from Williamson-Dickie Manufacturing Company.
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Μαυρο
BLK

Σιέλ
CIE

Μπλέ σκούρο
NAV

Ανθρακί
PWT

Μπλέ ρουά
ROY

Πράσινο 
SGR

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ.
Οι στολές ΗΤ (high temperature) της Dickies σχεδιάστηκαν με τα ίδια στοιχεία λειτουρ-
γικότητας και αντοχής για τα οποία η εταιρεία είναι παγκόσμια γνωστή. Κατασκευασμέ-
νες απο ύφασμα 80% πολυέστερ 20% βαμβάκι, με μηχανική ιδιότητα ελαστικότητας 
(stretch), διεκολύνουν την κίνηση σας και διατηρούν την καλή τους κατάσταση σε όλη 
την διάρκεια της βάρδιας σας. Η αντοχή αυτών των στολών δοκιμάστηκε σε 75 κύκλους 
πλυσίματος στους 70oC.

Η συλλογή Dickies Industrial Strenth σχεδιάστηκε με την σκέψη μας στις σύγχρονες 
ανάγκες των Νοσοκομείων και του νοσηλευτικού-Ιατρικού προσωπικού. Η συλλογή 
περιλαμβάνει:
       • Δύο ανδρικά(unisex) και δυο γυναικεία μπλουζάκια .
       • Ένα ανδρικό(unisex) και ένα γυναικείο παντελόνι.
       • Μια ζακέτα unisex.
       • Χρωματιστές ετικέτες ενδεικτικές του μεγέθους.
       • Έκκεντρες ετικέτες για τοποθέτηση barcode .
       • Διακριτική τοποθέτηση των ετικετών για προστασία της ιδιοτηκότητάς σας.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΕΧΟΥΝ.
Οι στολές Dickies Industrial Strength είναι ανθεκτικές, λειτουργικές με άριστη 
εφαρμογή. Βασικά χαρακτηριστικά: 

       • Ραμμένες παντού με πλακοραφή που βελτιώνει την αντοχή
       • Μπλούζες με πλαϊνά σχισίματα για διεκόλυνση της κίνησης
       • Όλες οι μπλούζες είναι με λαιμόκοψη V και τα παντελόνια
          με μεσαίο ύψος καβάλου.

Διαθέσιμα χρώματα

Χρωματιστές ετικέτες ενδεικτικές του μεγέθους

Ύφασμα 80% πολυέστερ 20%
βαμβάκι, με μηχανική
ελαστικότητα. Το μήκος ων
μπλουζών και των μπατζακιών
βρίσκεται μέσα στις
παρενθέσεις.

Γυναικεία μπλούζα
V-Neck Top
XS-5XL (66 εκ)

Unisex-Ανδρική
μπλούζα
V-Neck Top
XXS-5XL (68 εκ)

Γυναικείο παντελόνι με
κορδόνι
XS-5XL (79 εκ)
[P] XS-3XL (72 εκ)
[T] XS-2XL (86 εκ)

Unisex-Ανδρική μπλούζα
V-Neck Top with
Chest Pocket
XXS-5XL (74 εκ)

Unisex ζακέτα
Snap Front 
Jacket 
XXS-5XL (74 εκ)

Unisex-Ανδρικό
παντελόνι με κορδόνι
XXS-5XL (81 εκ)
[P] XXS-3XL (74 εκ )
[T] XS-2XL (88 εκ)


