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DO. TO CREATE.
BE. TO SHARE.
FLY. TO DREAM.

Το 1958 γνώρισα αυτό το φανταστικό παιδί που ονειρευόταν να γίνει πιλότος, απολάμβανε να ονειρεύεται ότι θα χτίσει αεροπορικά μοντέλα και 
τους έλικες. Άρχισε να είναι πιλότος μικρών τουριστικών αεροπλάνων επειδή αγαπούσε τη μοναδική γοητεία της αεροπορίας και έζησε για εκείνη 
την αίσθηση ελευθερίας που μπορεί να δώσει η πτήση και με το όνειρο να ανακαλύψεις και να εξερευνήσεις τον κόσμο.
Γεννήθηκε ως πιλότος και ασχολήθηκε με ακροβατικά αεροπλάνα και έγινε γνωστός στον κόσμο της αεροπορίας. Μια μέρα υπήρξε μια τρομερή 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης και επικοινώνησε για να σώσει μια μικρή ορεινή κοινότητα από τις φλόγες. Το έργο ήταν ακραία και επικίνδυνο, αλλά 
η αίσθηση της ελευθερίας τον οδήγησε να δεχτεί. Μέσα από τις φλόγες δάμασε τη φωτιά, δίνοντας πάλι την ελευθερία σε αυτούς τους ανθρώπους. 
Τώρα τα χρόνια έχουν περάσει, οι ακραίες θέσεις εργασίας είναι μια έντονη μνήμη, αλλά η γοητεία του, το ελεύθερο πνεύμα και το όνειρό του συ-
νεχίζουν να ζουν μέσα του, που οδηγεί με πάθος τα μεγαλύτερα αεροσκάφη που πετούν στον ουρανό που πετούν στην ανακάλυψη κόσμο. Αυτό 
ακριβώς καταδεικνύει η μάρκα Payper με το αδιαμφισβήτητο λογότυπο της έλικας που είναι γεμάτο με το όνειρο της γοητείας και της ελευθερίας.

1958’de pilot olmayı düşleyen bu fantastik çocukla tanıştım, uçak modellerini ve bunların pervanelerini hayal etmekten zevk aldı. Küçük tu-
ristik uçaklarda pilotluk yapmaya başladı, havacılığın eşsiz cazibesini sevdi ve uçmanın verebileceği özgürlük duygusu ve dünyayı keşfetme 
ve tanıma hayalleriyle yaşadı. Pilot olarak doğdu ve havacılık dünyasında akrobatik uçaklarla meşgul olmasıyla tanındı. Bir gün korkunç bir 
acil durum meydana geldi, küçük bir dağ topluluğunu yangından kurtarması için kendisi ile iletişime geçildi. Bu görev son derece tehlikeliydi, 
ancak içindeki özgürlük duygusuyla hareket ederek bu görevi kabul etti. Alevlerle burun buruna mücadele ederek yangını söndürdü ve bu 
insanlara yeni bir özgürlük sağladı. 
Bu olayın üstünden yıllar geçti, son derece zorlu görevler hatıralarda kaldı ama bu olayların çekiciliği, özgür ruhu ve hayali, dünyayı keşfetme 
yolunda daha büyük yolcu uçaklarıyla tutkuyla göklerde uçarak hala içinde yaşamaya devam ediyor.
İşte bu hikayeden yola çıkarak kolayca ayırt edilebilen pervane logosu ile Payper markası, çekicilik ve özgürlükten doğan hayal ile anlam 
kazanır. 
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ Η ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΜΑΣ.ΜΑΣ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 
KATALOG KALEMLERİ KATALOG KALEMLERİ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ 
DOLAYLI GÖREVLİLERDOLAYLI GÖREVLİLER

ΑΜΕΣΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΜΕΣΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 
DOĞRUDAN GÖREVLİLER DOĞRUDAN GÖREVLİLER 2.000 5.000160

Η Payper είναι το πνευματικό τέκνο της οικογένειας Valentini (Βαλεντίνι), εμπνευσμένο από τον υποδειγματικό πιλότο τους και σωτήρα της ζωής του, η οποία 
αποφάσισε να αφοσιωθεί στην παραγωγή ενδυμάτων εργασίας και αυτά τα είδη βιομηχανικής ένδυσης και προστασίας έχουν σχεδιαστεί για να διευκολύνουν 
τις κινήσεις του προσώπου, προστατεύοντας και εξοπλίζοντας τους εργαζόμενους με το ιδιαίτερο ως προς την αισθητική του, τυπικό ιταλικό στυλ. Η ανάπτυξη 
διαστάσεων και η εξειδίκευση που αναπτύχθηκε με την πάροδο του χρόνου φθάνουν, το 2003, κατά τη γέννηση του Industrial Wear, με σκοπό την εκβιομηχάνιση 
προηγούμενων εμπειριών, την επέκταση του καταλόγου προϊόντων, την ενίσχυση των υπηρεσιών και την απόκτηση νέων μεριδίων αγοράς. Το 2006, μετά την επέ-
κτασή του σε όλη την ιταλική επικράτεια, η εταιρεία ανέλαβε την ανάπτυξη των εξαγωγών, φτάνοντας μέσα σε λίγα χρόνια να καλύπτει όλες τις κύριες ευρωπαϊκές 
αγορές. Σήμερα διαθέτει κατάλογο με πάνω από δύο χιλίαδες αντικείμενα, με διπλώματα ευρεσιτεχνίας και πολυάριθμες πιστοποιήσεις, οι οποίες συνοδεύονται 
κάθε χρόνο από περισσότερες από πενήντα νέες δημιουργίες από το ιταλικό γραφείο Ε&Α (Έρευνας & Ανάπτυξης), αναζητώντας πάντα νέες αισθητικές και λειτουρ-
γικές λύσεις. Οι παραγωγές διοικούνται και υπόκεινται σε ακριβείς ελέγχους ποιότητας απευθείας από το προσωπικό τους στα τεχνικά γραφεία που βρίσκονται σε 
διάφορα μέρη του κόσμου. Το 2017 εγκαινιάστηκε το νέο κεντρικό γραφείο, ένα σύγχρονο αρχηγείο που παράγει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εξοπλισμένο με 
ένα εκθετήριο 800 m2 για να δει όλη τη συλλογή Payper και μια αποθήκη εξοπλισμένη με την τελευταία γενιά έξυπνων συστημάτων εφοδιαστικής.

1980 
Προστίθεται η επιχείρηση 
πώλησης ποιοτικών 
υφασμάτων για ρούχα 
και για το σπίτι.

Giyim ve ev için, kaliteli 
kumaş ticareti faaliyetinin 
eklenmesi.

2006 
Η κάλυψη της διανομής 
στην ιταλική αγορά.

İtalyan pazarı dağıtım 
kapsamı.

2000 
Δημιουργείται το 
αποκλειστικά δικό της 
γραφείο Ε&Α (Έρευνας 
& Ανάπτυξης) για το 
σχεδιασμό των ενδυμάτων 
εργασίας.

İş kıyafeti tasarımı için kendi 
Ar-Ge ofisinin kurulması.

1969 
Αρχή με το εμπόριο 
δέρματος και την 
παραγωγή γαντιών 
εργασίας.

Deri ticareti ve iş 
eldiveni üretiminin 
başlaması.

1990
Το διεθνές εμπόριο 
εντείνεται με τα βιομηχανικά 
ενδύματα προστασίας που 
διαδίδονται σε όλο τον 
κόσμο.

Endüstriyel gerçeklerle 
tüm dünyaya yayılan 
uluslararası ticari alışverişin 
yoğunlaşması.

2003 
Έναρξη της πρώτης 
συλλογής Payper.

İlk Payper marka 
koleksiyonu lansmanının 
yapılması.

2010
Μαζική on line η πρώτη 
ιστοσελίδα "business to 
business".

Birinci "işletmeden 
işletmeye" web sitesinin 
çevrimiçi olarak hayata 
geçirilmesi.
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GEÇMİŞİMİZ.GEÇMİŞİMİZ.

ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
DÜNYADAKİ MERKEZLERİ DÜNYADAKİ MERKEZLERİ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΕ ΤΕΤΡ. ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΕ ΤΕΤΡ. ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ 
METREKARE CİNSİNDEN İTALYA’DAKİ YÜZÖLÇÜMÜMETREKARE CİNSİNDEN İTALYA’DAKİ YÜZÖLÇÜMÜ

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣΔΙΑΝΟΜΕΙΣ
DİSTRİBÜTÖRLERDİSTRİBÜTÖRLER10 50.000 2.000

Payper, kendisini, kişinin hareketlerini kolaylaştırmak, İtalyan tarzına özgü, özellikle rafine estetiğe sahip giysilerle korumak ve donatmak için tasarla-
nan iş kıyafetleri ve kurumsal giyim üretimine adamaya karar veren ve bir cankurtaran pilotu olan arkadaşının örnek yaşamından ilham alan Valentini 
ailesi fikrinden doğmuştur. 2003 yılındaki zamanla gelişen boyutsal büyüme ve uzmanlaşma, önceki deneyimleri sanayileştirmek, ürün kataloğunu 
genişletmek, hizmetleri geliştirmek ve yeni pazar payları kazanmak amacıyla, Endüstriyel Giyim’in doğuşuna ulaşmıştır. 2006 yılında, tüm İtalya top-
raklarında bir dağıtım ağına ulaştıktan sonra, işletme, başlıca Avrupa pazarlarını kapsayacak şekilde birkaç yıl içinde ortaya çıkan ihracatın gelişimini 
üstlenmiştir. Günümüzde İtalyan Ar-Ge ofisi tarafından her yıl elliden fazla yeni kreasyon ile kuşatılan ve her zaman yeni estetik ve fonksiyonel çö-
zümler arayan, sayısız patentler ve sertifikalar ile nitelendirilen iki binin üzerinde üründen oluşan bir katalog mevcuttur. Üretimler, dünyanın çeşitli 
yerlerinde bulunan teknik ofislerdeki kendi personeli tarafından, doğrudan doğruya titiz bir kalite kontrolüne tabi tutulmaktadır. 2017 yılında, tüm 
Payper koleksiyonunu ve en yeni nesil akıllı lojistik sistemleriyle donatılmış bir depoyu görüntülemek için, 800 m2’’lik bir showroom ile yenilenebilir 
enerji üreten modern bir genel merkez olan yeni merkez açılmıştır.

2013 
Επέκταση στις ξένες 
αγορές. 

Yurtdışı pazarlarında 
genişleme. 

2019
Εκκίνηση γραμμής 
υποδημάτων.

Ayakkabı hattının lansmanı.

2016 
Εφαρμογή του νέου 
αυτοματοποιημένου 
κέντρου εφοδιαστικής. 

Yeni otomatize edilmiş 
lojistik merkezinin 
gerçekleştirilmesi. 

IN PROGRESS
Περισσότερα νέα που έρχονται...

Gelmekte olan yeni haberler...
2015
Ανοιχτά γραφεία με άμεσο 
προσωπικό κοντά στις 
εγκαταστάσεις παραγωγής 
που βρίσκονται σε διάφορα 
μέρη του κόσμου. 

Dünyanın çeşitli yerlerinde 
bulunan üretim tesislerine 
yakın, doğrudan kadrolu 
ofisler açılması.

2017
Άνοιγμα νέων κεντρικών 
γραφείων και εμπορικών 
καταστημάτων στην 
Ευρώπη.

Avrupa'da yeni ana 
merkezin ve ticari 
şubelerin açılması.
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PAYPER,

PAYPER,

YARATICILIK. ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME.YARATICILIK. ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME.
Payper, model geliştirme, ham madde temini ve profesyonel ve gündelik iş kıyafetleri üretimi alanında geniş bir de-
neyime sahip ve aynı zamanda çalışanların performansını daha güvenli, daha pratik, daha çekici hale getirmek gibi 
açık bir amaç güden, uluslararası bir İtalyan şirkettir. Kurumsal faaliyetin her adımı, kalite seçimi tarafından karakterize 
edilir. Tasarımdan lojistiğe, tüm üretim sürecinin tam bir kontrolü, aslında yüksek standartlara ulaşmayı sağlar ve za-
man içinde garanti edilir. Payper koleksiyonları çok yaratıcı ve deneyimli bir İtalyan Ar-Ge ekibi tarafından geliştiril-
miştir. Araştırmadan tarza, geliştirmeye, paketlemeye kadar her şey, en küçük ayrıntısına kadar kontrol edilir. Üretim, 
dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan ortak tesislerde gerçekleştirilmektedir ve uluslararası koruma, güvenlik ve sosyal 
sorumluluk parametrelerine göre sertifikalandırılır. Doğrudan çalışanlardan oluşan teknik ofislerimiz çeşitli üretim 
alanlarında yer almaktadır ve İtalyan Laboratuar ve Kalite departmanı ile tam bir sinerji içerisinde üretim standartla-
rına ve çalışma koşullarına uygunluğu sağlamaktadır.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ.ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ.
Η Payper είναι ταυτόχρονα ιταλική και διεθνής εταιρεία που έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στον τομέα της ανάπτυξης μοντέλων, 
της προμήθειας πρώτων υλών και της παραγωγής επαγγελματικών και ενδυμάτων εργασίας περιστασιακής φθοράς, με σαφή στόχο: 
την παροχή υπηρεσιών ασφαλέστεροι, πιο πρακτικοί και πιο ελκυστικοί εργαζόμενοι. Κάθε βήμα της επιχειρηματικής δραστηριότη-
τας χαρακτηρίζεται από μια επιλογή ποιότητας. Ο συνολικός έλεγχος ολόκληρης της παραγωγικής διαδικασίας, από το σχεδιασμό 
έως την εφοδιαστική, καθιστά δυνατή την επίτευξη υψηλών προδιαγραφών και εγγυημένη με την πάροδο του χρόνου. Οι συλλογές 
πληρωμών αναπτύσσονται από μια ιταλική ομάδα έρευνας και ανάπτυξης, πολύ δημιουργική και έμπειρη. Από την έρευνα, το στυλ, 
την ανάπτυξη, τη συσκευασία, τα πάντα ελέγχονται με κάθε λεπτομέρεια. Οι παραγωγές πραγματοποιούνται σε συνεργαζόμενα 
εργοστάσια σε διάφορα μέρη του κόσμου και πιστοποιούνται σύμφωνα με τις διεθνείς παραμέτρους προστασίας, ασφάλειας και 
κοινωνικής ευθύνης. Το τεχνικό μας τμήμα, που αποτελείται από επαγγελματίες εργαζόμενους άμεσης απασχόλησης, βρίσκονται 
σε διάφορες περιοχές της παραγωγής και, συνολικά συνεργάζονται με το Lab&Quality (ιταλικό τμήμα εργαστηρίων και ποιότητας), 
που διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τα πρότυπα παραγωγής και τις συνθήκες εργασίας. 
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PAYPER,

PAYPER,

ENDÜSTRİ 4.0ENDÜSTRİ 4.0
Payper her zaman teknolojik yeniliklere karşı dikkatli bir tavır takınmıştır, bu yüzden sektördeki Avrupa mü-

kemmelleri arasındadır. 2017’de hizmete açılan yeni merkezde, Payper, mevcut sistemlerin çevresel kalitesi-
ni ve operatörlerin iş refahını garanti altına almak ve aynı zamanda sipariş yönetimi zamanlamasını iyileştir-

mek ve verimliliği artırmak için, lojistik sistemlerinde, yönetim sistemlerini yeni robotik üretim teknolojileriyle 
bütünleştiren en yeni çözümleri hayata geçirmiştir. Tüm süreç yüksek oranda kodlanmıştır, böylece herhangi 

bir hata olasılığı ortadan kaldırılmıştır.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 4.0ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 4.0
Η Payper ήταν πάντα προσεκτική στην τεχνολογική καινοτομία, γι ‘αυτό και κατατάσσεται μετα-

ξύ της ευρωπαϊκής αριστείας στον τομέα. Στις νέες εγκαταστάσεις που εγκαινιάστηκαν το 2017, η 
Payper υλοποίησε τις πιο σύγχρονες λύσεις στον τομέα της εφοδιαστικής, οι οποίες ενσωματώνουν 

συστήματα διαχείρισης με νέες τεχνολογίες ρομποτικής παραγωγής, για να διασφαλίσουν την περι-
βαλλοντική ποιότητα των εγκαταστάσεων και την ευεξία εργασίας των φορέων εκμετάλλευσης και, 

ταυτόχρονα, να βελτιώσουν τους χρόνους διαχείρισης της παραγγελίας και να αυξήσουν την παραγω-
γικότητα. Η όλη διαδικασία είναι πολύ κωδικοποιημένη εξαλείφοντας έτσι κάθε πιθανότητα σφάλματος.

ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΧΡΟΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
SİPARİŞİN İŞLEM SÜRESİ SİPARİŞİN İŞLEM SÜRESİ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 
GÜN BAŞINA/SEVK EDİLEN ÜRÜN GÜN BAŞINA/SEVK EDİLEN ÜRÜN 

ΧΑΡΤΟΚΙΒΏΤΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ / ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΏΤΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ / ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 
GÜN BAŞINA/SEVK EDİLEN KARTON GÜN BAŞINA/SEVK EDİLEN KARTON 

ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΕΣ / ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΕΣ / ΑΝΑ ΕΤΟΣ 
YIL BAŞINA/YERİNE GETİRİLEN SİPARİŞ HATLARI YIL BAŞINA/YERİNE GETİRİLEN SİPARİŞ HATLARI 

ΠΙΘΑΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ / ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΠΙΘΑΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ / ΑΝΑ ΕΤΟΣ 
YIL BAŞINA/POTANSİYEL SİPARİŞ HATLARI YIL BAŞINA/POTANSİYEL SİPARİŞ HATLARI 
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PAYPER,

PAYPER,

Look Selector

  
MÜŞTERİLERİN MÜŞTERİLERİN 

HİZMETİNDE.HİZMETİNDE.

  
ΠΑΝΏ ΑΠ’ΟΛΑ Η ΠΑΝΏ ΑΠ’ΟΛΑ Η 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ 
ΠΕΛΑΤΗ.ΠΕΛΑΤΗ.

Η Payper δρα ως εταίρος εταιρειών και για το σκοπό αυτό έχει δομημένες υπηρεσίες που βελτιώνουν και βελτιστοποιούν κάθε συ-
ναλλαγή με τους πελάτες. Η έμπειρη ομάδα πωλήσεων στην περιοχή, η πολύγλωσση εξυπηρέτηση πελατών, το τμήμα εσωτερικού 
μάρκετινγκ και γραφικών αφιερώνονται καθημερινά στην οικοδόμηση στενής και διαρκούς σχέσης με τους πελάτες. Η διαδικτυακή 
πλατφόρμα παραγγελίας, η οποία διατίθεται στο payperwear.com, προσφέρει ένα γρήγορο σύστημα που σας επιτρέπει να εξοικονο-
μήσετε χρόνο, να ελέγξετε αμέσως το διαθέσιμο απόθεμα αγαθών, τις εισερχόμενες παρτίδες και να επεξεργαστείτε την παραγγελία 
εντός 24 ωρών. Ο ιστότοπος payperwear.com σας επιτρέπει να ενημερώνεστε για όλες τις ειδήσεις, τις προσφορές, τις διαφημιστικές 
σας δραστηριότητες και τον αποτελεσματικό Επιλογέα Εμφάνισης που επιτρέπει την προβολή σε πραγματικό χρόνο της τελικής εμφά-
νισης των επιλεγμένων συνδυασμών, για μια πραγματικά μοναδικά παρεχόμενη εξυπηρέτηση.

Payper, şirketlerin ortağı olarak hareket eder ve bu amaçla müşterileri ile olan her değişimi iyileştiren 
ve optimize eden yapılandırılmış hizmetler sunar. Alanında deneyimli satış ekibi, çok dilli müşteri hiz-
metleri, şirket içi pazarlama ve grafik departmanı her gün müşterilerle yakın ve kalıcı bir ilişki kurma-
ya adanmıştır. payperwear.com adresinde bulunan web sipariş platformu, zaman kazanmanıza, şu 
anda mevcut mal stoklarını hemen kontrol etmenize, gelen lotları (partileri) hemen kontrol etmenize 
ve siparişi 24 saat içinde işlemenize olanak sağlayan hızlı bir sistem sunmaktadır. payperwear.com 
web sitesi, tüm haberler, teklifler, tanıtım faaliyetleri ve etkili Kıyafet Grubu Seçicisi hakkında güncel 
bilgiler sağlar ve seçilen kombinasyonların nihai görünümünün gerçek zamanlı olarak gösterilmesini 
ve gerçekten eşsiz bir hizmet sunmasını sağlar.
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PAYPER, DO.BE.FLY.PAYPER, DO.BE.FLY.

PAYPER, DO.BE.FLY.PAYPER, DO.BE.FLY.

ΥΠΕΥΘΥΝΑΥΠΕΥΘΥΝΑ..
Φτιάχνω για να δημιουρώ / Υπάρχω για να μοιράζομαι / Πετάω για να ονειρεύομαι: αυτές είναι οι αξίες που καθοδηγούν την ομάδα Payper και που διασχίζουν ολό-
κληρη την αλυσίδα παραγωγής, επειδή έχουν τη γνώση να δημιουργούν νέα προϊόντα, να τα μοιράζονται με άλλους το όνειρο για νέα και όλο και πιο προκλητικά 

μελλοντικά δρώμενα είναι μια ολοκληρωμένη αποστολή που πραγματοποιείται χάρη στη θετική και υπεύθυνη συμβολή όλων των εμπλεκόμενων ανθρώπων και 
συνεργατών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Payper συμπεριέλαβε στη διακυβέρνησή του εδώ και αρκετά χρόνια τα θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, 

αναλαμβάνοντας μια γόνιμη πορεία διεθνών πιστοποιήσεων και βέλτιστων πρακτικών που αποσκοπούν στην ποιοτική ανάπτυξη, βιώσιμη και ηθική. Όλα αυτά 
μεταφράζονται στην ικανότητα ενσωμάτωσης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με τον σεβασμό και την προστασία των συμφερόντων των κοινοτήτων με 

τις οποίες σχετίζεται αλλά και με τη διαφύλαξη των περιβαλλοντικών πόρων και τη διατήρησή τους για τις μελλοντικές γενιές.

SORUMLULUK SAHİBİSORUMLULUK SAHİBİ..
Yaratmak için yapmak/Paylaşmak için olmak/Hayal etmek için uçmak: bunlar, Payper grubunu yönlendiren ve tüm üretim zincirini geçen 
değerlerdir, çünkü yeni ürünler yaratma bilgisine sahip olmak, onu başkalarıyla paylaşmak ve yeni ve gittikçe zorlaşan geleceklerin haya-

lini kurmak, dahil olan tüm insanların ve ortak gerçekliklerin olumlu ve sorumlu katkısı sayesinde gerçekleştirilen kapsayıcı bir görevdir. 
Bu nedenle Payper yönetimine birkaç yıl boyunca, Kurumsal Sosyal Sorumluluk temalarını dahil ederek, uluslararası sertifikaların 

verimli bir güzergahını ve niteliksel, sürdürülebilir ve etik gelişimini hedefleyen en iyi uygulamaları yürütmüştür. Bütün bunlar, iş 
faaliyetlerini ilgili olduğu toplulukların çıkarlarına riayet etme ve koruma ile bütünleştirebilme becerisine, aynı zamanda çevresel 

kaynakların korunmasına ve gelecek nesiller için korunmalarına da katkıda bulunmaktadır.

ΗΘΙΚΗ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ETİK
VE TOPLULUK

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ULUSLARARASI SERTİFİKALAR
VE ŞEFFAFLIK

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
<ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

ÇEVRESEL
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ΟΙ 4 ΠΥΛΏΝΕΣ ΤΗΣ PAYPER / PAYPER’İN 4 TEMEL DİREĞİΟΙ 4 ΠΥΛΏΝΕΣ ΤΗΣ PAYPER / PAYPER’İN 4 TEMEL DİREĞİ

ΠΡΟΪΟΝ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ÜRÜN
VE ÜRETİM
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PAYPER,PAYPER,

PAYPER,PAYPER,

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΤΏΝ ΕΤΑΙΡΏΝ ΠΑΡΑΓΏΓΗΣΤΏΝ ΕΤΑΙΡΏΝ ΠΑΡΑΓΏΓΗΣ..
Ο όμιλος Payper εργάζεται αποκλειστικά με προμηθευτές-παραγωγούς που επιλέγονται 
με την πάροδο του χρόνου μέσω της αξιολόγησης δύο παραγόντων: το υψηλό επίπεδο 
ποιότητας των προϊόντων και την προσοχή σε δίκαιες και κοινωνικά υπεύθυνες συνθήκες 
εργασίας. Τα τεχνικά γραφεία παρακολουθούν συνεχώς την κατάσταση μέσω άμεσων ελέγ-
χων και ελέγχων που έχουν ανατεθεί σε ανεξάρτητους διεθνείς οργανισμούς, έτσι ώστε οι 
παραγωγοί να τηρούν τα υψηλά πρότυπα που υποδεικνύονται από τις πιστοποιήσεις που 
απαιτούνται από την Payper.

ULUSLARARASI SERTİFİKALAR VE ŞEFFAFLIK

ÜRETİCİÜRETİCİ
PARTNERLERİNPARTNERLERİN

SEÇİMİ VE İZLENMESİSEÇİMİ VE İZLENMESİ..
Payper grubu sadece iki faktörün değerlendirilmesi ile zaman içinde seçilen tedarikçi-ü-
reticilerle işbirliği yapar. Bunlar, yüksek ürün kalitesi standartları ve adil ve sosyal olarak 
sorumlu çalışma koşullarına dikkat eder. Teknik ofisler bağımsız uluslararası kuruluşlar ta-
rafından görevlendirilen doğrudan kontroller ve denetimler yoluyla durumu sürekli izler. 
Böylece üreticiler Payper tarafından istenen sertifikalarla belirtilen yüksek standartlara 
riayet ederler.
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BIO BIO

PAYPER,PAYPER, PAYPER,PAYPER,
ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΏΓΗ

100% ΠΑΡΑΓΏΓΗ 100% ΠΑΡΑΓΏΓΗ 
ΒΑΣΕΙ ΗΘΙΚΗΣ, ΒΑΣΕΙ ΗΘΙΚΗΣ, 

0% ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ 0% ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ 
ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ..

Ο εταιρικός στόχος μεσοπρόθεσμα είναι η επίτευξη του 100% 
της παραγωγής δερμάτινων ειδών με ηθική πιστοποίηση μέσω 
μιας αλυσίδας που ελέγχεται εξ ολοκλήρου από τις πρώτες ύλες, 
τις διεργασίες και το τελικό προϊόν. Ήδη σήμερα, με τη συμ-
μετοχή στο πρόγραμμα Zero Discharge of Hazardous 
Chemicals (Μηδενική Εκροή Επικίνδυνων Χημικών), 
το σύνολο της παραγωγής της Payper εμπίπτει 
στις παραμέτρους του ευρωπαϊκού κανονισμού 
REACH (ΕΚ αριθ. 1907/2006), ο οποίος καταγρά-
φει, αξιολογεί, εγκρίνει και περιορίζει τη χρήση 
χημικών ουσιών. Επίσης, σχεδιάζεται η έναρξη 
νέων σειρών μπλουζών και μπλουζών που παράγο-
νται αποκλειστικά με βιολογικό βαμβάκι που παράγεται 
σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζει η μη κερδοσκοπική οργά-
νωση Better Cotton Initiative (BCI - Πρωτοβουλία για Καλύτερο 
Βαμβάκι), η οποία στοχεύει στη δημιουργία παγκόσμιας παρα-
γωγής βαμβακιού πιο βιώσιμη για το περιβάλλον και για τους 
ανθρώπους που εμπλέκονται στη διαδικασία παραγωγής.

ÜRÜN VE ÜRETİM

ÜRETİCİ ÜRETİCİ 
PARTNERLERİN PARTNERLERİN 
SEÇİMİ VE SEÇİMİ VE 
İZLENMESİİZLENMESİ..
Kurumsal amaç, orta vadede, tamamen ham mad-
de, proses ve nihai ürün tarafından kontrol edilen 
bir zincir vasıtasıyla etik sertifikalı konfeksiyon üre-

timinin %100’ünün gerçekleştirilmesidir. Zaten 
bugün, Tehlikeli Kimyasalların Sıfır Deşarj 

programına katılarak, Payper üretiminin 
toplamı, kimyasal maddelerin kullanımını 
kaydeden, değerlendiren, onaylayan ve 
kısıtlayan Avrupa REACH düzenlemesinin 
(1907/2006 sayılı CE Yönetmeliği) para-

metreleri dahilindedir. Amacı, dünyadaki 
pamuk üretimini çevre ve üretim sürecine 

dahil olan insanlar için daha sürdürülebilir hale 
getirmek olan ve ayrıca, kar amacı gütmeyen bir kuru-
luş olan Better Cotton Initiative (BCI) tarafından belir-
lenen kriterlere göre üretilen organik pamuktan yapı-
lan yeni tshirt ve sweatshirtlerin piyasaya sunulması 
da planlanmaktadır.

100%
 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

SERTİFİKALI

SUNSET 
LINE 
T-shirt

SUNSET 
HATTI

T-shirt T-shirt 
Φουτερ

T-shirts 
Sweatshirt

 IN PROGRESS
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PAYPER,PAYPER,

PAYPER,PAYPER,PAYPER,PAYPER,

PAYPER,PAYPER,

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΙΏΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ..
Η ομάδα Payper έχει πραγματοποιήσει επιλογές για τη μείωση 
των εκπομπών CO2: Τα κεντρικά γραφεία στην πραγματικότητα 
τροφοδοτούνται κατά 100% από ανανεώσιμη πηγή ενέργειας 
(ηλιακή) και επιλέγονται εταιρείες μεταφορών, αεροπορικές και 
ναυτιλιακές, τελευταίας γενιάς με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας 
και αντίκτυπο στο περιβάλλον.

ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

EN DÜŞÜK EN DÜŞÜK 
ÇEVRESEL ETKİÇEVRESEL ETKİ..
Payper grubu, CO2 emisyonlarını azaltmak için şu seçenekleri ge-
liştirmiştir: gerçekten de merkez yenilenebilir enerjiyle (güneş 
enerjisi) %100 desteklenmiş ve en son nesil düşük enerjili ve çev-
resel etkili nakliye şirketleri seçilmiştir.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
ENERJİ BAĞIMSIZLIĞI

ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ..
Ο λαός και η ευημερία της κοινότητας βρίσκονται στο επίκεντρο του υπεύθυνου ορά-

ματος της ομάδας Payper, η οποία λειτουργεί πάντα με σεβασμό στις ίσες ευκαιρίες, την 
πολυπολιτισμικότητα, την προστασία της υγείας και της ευημερίας του εργαζομένου και της 

οικογένειάς του. Κάθε χρόνο η εταιρεία υποστηρίζει, με εθελοντικό ταμείο, δαπάνες σχετικές με τη μελέτη, την 
κατάρτιση και την εξειδικευμένη ιατρική περίθαλψη. Προσφέρει επίσης τον εξοπλισμό του για πρωτοβουλίες κοι-
νωνικού και δημόσιου ενδιαφέροντος, όπως επιστημονικές αποστολές, ανθρωπιστική βοήθεια προς τον Ερυθρό 
Σταυρό και σε πληθυσμούς που πλήττονται από φυσικές καταστροφές και αθλητικές εκδηλώσεις για την ευαισθη-
τοποίηση σχετικά με την πρόληψη και την ιατρική έρευνα.

ETİK VE TOPLULUK

REFAH VE KÜLTÜRREFAH VE KÜLTÜR..
Kişiler ve toplumun refahı, her zaman fırsat eşitliği, çok kültürlülük, sağlığın korunması ve çalışanın ve ailesinin 
refahı ile ilgili olarak çalışan Payper grubunun sorumluluk vizyonunun merkezindedir. Şirket her yıl, gönüllü bir 
fonla çalışma, eğitim ve özel tıbbi bakım ile ilgili harcamaları desteklemektedir. Ayrıca, bilimsel keşifler, Kızıl Haç’a 
insani yardım ve sosyal felaketler ve korunma ve tıbbi araştırma konusundaki farkındalığı artırmak için doğal 
afetlerden ve spor olaylarından etkilenen nüfus gibi sosyal ve kamu yararına yönelik teçhizatlar sunmaktadır.

ΕΥΗΜΕΡΙΑ / REFAHΕΥΗΜΕΡΙΑ / REFAH

ΜΕΛΕΤΗ
ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

EĞİTİM
VE ÖĞRETİM

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
TIBBİ BAKIMLAR

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ / TOPLUMΚΟΙΝΟΤΗΤΑ / TOPLUM

ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ARAŞTIRMA

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ
DAYANIŞMA
VE TAAHHÜT

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

ΓΝΩΣΗΣ
FARKINDALIK 

ETKİNLİKLERİ VE 
OLAYLARI
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ENDEKS
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14

152

236 242 254 264

42

180

72

202

114

208

126

218

142

228

282
284
290
296
298
302
307
308
310

T-SHIRT 4-ΕΠΟΧΕΣ
4 MEVSİM

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ
PANTOLONLAR

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ
EŞOFMAN ALTLARI

ΝΤΕΝΙΜ
KOT

ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ
BERMUDA

ΠΑΙΔΙΚΑ
ÇOCUK GİYİM

ΒΑΣΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
TEMEL KATMANLAR

ΑΞΕΣΟΥΑΡ / AKSESUARLAR

BIG SIZE

MATCHING LOOK

LOCK SYSTEM

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ / BEDEN KILAVUZU

ΣΥΜΒΟΛΑ / SEMBOLLER

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / SERTİFİKALAR

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / FAYDALI BİLGİLER

ΕΥΡΕΣΗ ΑΡΘΡΟΥ (-ΩΝ / ÜRÜN ADI

ΖΑΚΕΤΕΣ
CEKETLER

ΓΙΛΕΚΟ
YELEK

ΠΟΥΛΟΒΕΡ
KAZAKLAR

ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ
GÖMLEKLER

ΠΟΛΟ
POLO SHIRTS

ΦΟΥΤΕΡ 
SWEATSHIRT

ΜΑΛΑΚΟ ΥΦΗΣ ΜΕ ΚΥΨΕΛΕΣ
SOFT-SHELL CEKET

ΦΛΙΣ
YÜN

1313

> 14

> 152

> 236 > 242 > 254 > 264

> 42

> 180

> 72

> 202

> 114

> 208

> 126

> 218

> 142

> 228
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 Sunset Lady, Sunset, Sunset, Sunset Lady
T-SHIRT

14
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M
an

BIG SIZE

150 g 10/100 pcs

[001048-0311] / MELANGE [001411-0410]

Size - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

T-shirt T-shirt 

PrintPrint
Ανδρικό κοντομάνικο μπλουζάκι t-shirt με λαιμόκοψη, γιακά με ταινία spandex περιφερειακά πά-
χους 1,5 εκ. και με ραμμένη ραφή στο μπροστινό μέρος, με πλευρική ραφή.

Yuvarlak yakalı ve kısa kollu erkek tişört. Boru biçimli yakasının ön kısmı bant dikişli olarak span-
deks karışımlı ribanadan yapılmıştır ve 1,5 cm boyundadır.

Ύφασμα 100% ΒAMBAKI, JERSEY

Kumaş %100 PAMUK, JARSE

Λευκό / Beyaz

Μπλε ναυτικό / Lacivert

Κίτρινο / Sarı

Πορτοκαλί / Turuncu

Κόκκινο / Kırmızı

Πράσινο φωτεινό / Jel yeşili

Μεταλλικό γκρι / Çelik grisi

Γκρι υπόλευκό / Melanj gri

93% Βambaki + 7% Βισκοζι
%93 Pamuk + %7 Viskoz

Μπλε βασιλικού ναυτικού / Kraliyet mavisi

Μαύρο / Siyah

15
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M
an

MATCH

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

150 g 5/100 pcs

[000101-0030] / MELANGE [000831-0252] / FLUO [000834-0253]

 T-shirt T-shirt

SunsetSunset
Ανδρικό μεσάτο κοντομάνικο μπλουζάκι t-shirt με λαιμόκοψη, γιακά με ταινία spandex περιφερει-
ακά πάχους 1,5 εκ. και με ραμμένη ραφή στο μπροστινό μέρος, ενισχυτική ταινία ώμου-πλάτης 
με χρώμα σε αντίθεση από το χρώμα που φαίνεται στο κολάρο, ραφή τεντώματος, σωληνωειδής 
δομή (χρώμα καμουφλάζ με πλευρική ραφή).

Yuvarlak yakalı ve kısa kollu erkek tişört. Görünür kontrast renklerde (yandan dikişli kamuflaj ren-
ginde), boru biçimli ve omuzdan omuza streç takviye dikişli yaka kısmı 1,5 cm boyundadır ve ön 
kısmı bant dikişli olarak spandeks karışımlı ribanadan yapılmıştır.

Γκρι υπόλευκό
Melanj gri

Κίτρινο φθορίζων
Floresan sarısı

Ανοιχτό βασιλικό Μπλε
Açık kraliyet mavisi

Μπλε βασιλικού ναυτικού
Kraliyet mavisi

Παραλλαγή
Kamuflaj

Βιολετί ινδικό
İndigo eflatun

Μπλε ναυτικό
Lacivert

Πορτοκαλί
Turuncu

Πράσινο
Yeşil

Μπορντώ
Bordo

Φούξια
Fuşya

Μαύρο
Siyah

Κόκκινο
Kırmızı

Κίτρινο
Sarı

Πράσινο σμαραγδί
Zümrüt yeşili

Ροζέ σκούρο
Gölgeli pembe

Χρώμα καπνού
Füme

Ανοιχτό κίτρινο λαϊμ
Açık lime

Οξύ πράσινο
Asit yeşili

Πράσινο φωτεινό
Jel yeşili

Μπλε γαλάζιο
Deniz yeşili

Μεταλλικό γκρι
Çelik grisi

Καφέ καστανό
Kahverengi

Πράσινο χακί του στρατού
Asker yeşili

Μπλε θαλασσί
Mercan mavisi

Λευκό
Beyaz

Σκούρο καφέ
Ilık kahverengi

93% Βambaki + 7% Βισκοζι
%93 Pamuk + %7 Viskoz

65% Πολυεστερας + 35% Βambaki
%65 Polyester + %35 Pamuk

Ύφασμα 100% ΒAMBAKI, JERSEY

Kumaş %100 PAMUK, JARSE
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MATCH

Size - XS S M L XL XXL - - -

La
dy

150 g 5/100 pcs

[000466-0030] / MELANGE [000832-0252] / FLUO [000838-0253]

T-shirt T-shirt 

Sunset LadySunset Lady
Γυναικεία μεσάτη κοντομάνικη μπλούζα t-shirt, γιακάς με μικτές ρίγες spandex 1,5 cm και με ραμ-
μένη ραφή στο μπροστινό μέρος, ενισχυτική ταινία ώμου-πλάτης σε αντίθεση με το χρώμα που 
φαίνεται στον γιακά, ραφή τεντώματος, πλευρική ραφή.

Yuvarlak yakalı ve kısa kollu vücuda oturan kadın tişört. Görünür kontrast renklerde omuzdan 
omuza streç takviye dikişli yaka kısmı 1,5 cm boyundadır ve ön kısmı bant dikişli olarak spandeks 
karışımlı ribanadan yapılmıştır. Yanları dikişlidir.

Γκρι υπόλευκό
Melanj gri

Φούξια φθορίζων
Floresan fuşya

Παραλλαγή
Kamuflaj

Βιολετί ινδικό
İndigo eflatun

Πορτοκαλί
Turuncu

Μπλε ναυτικό
Lacivert

Κίτρινο φθορίζων
Floresan sarısı

Φούξια
Fuşya

Μπορντώ
Bordo

Μπλε βασιλικού ναυτικού
Kraliyet mavisi

Πράσινο
Yeşil

Βιολετί καλοκαιρινό
Yaz eflatunu

Μαύρο
Siyah

Κόκκινο
Kırmızı

Κόκκινο κοραλλί
Sıcak mercan

Κίτρινο
Sarı

Πράσινο σμαραγδί
Zümrüt yeşili

Ροζέ σκούρο
Gölgeli pembe

Χρώμα καπνού
Füme

Ανοιχτό κίτρινο λαϊμ
Açık lime

Οξύ πράσινο
Asit yeşili

Πράσινο φωτεινό
Jel yeşili

Πράσινο χακί του στρατού
Asker yeşili

Μπλε θαλασσί
Mercan mavisi

Λευκό
Beyaz

Σκούρο καφέ
Ilık kahverengi

93% Βambaki + 7% Βισκοζι
%93 Pamuk + %7 Viskoz

65% Πολυεστερας + 35% Βambaki
%65 Polyester + %35 Pamuk

65% Πολυεστερας + 35% Βambaki
%65 Polyester + %35 Pamuk

Ύφασμα 100% ΒAMBAKI, JERSEY

Kumaş %100 PAMUK, JARSE
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 Sunrise, Sunrise Lady
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150 g 5/100 pcs

Size - XS S M L XL - - - -

150 g 5/100 pcs

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL - -

[001046-0026] [001047-0026]

M
an

La
dy

T-shirt T-shirt 

FreeFree
Ανδρικό κοντομάνικο μπλουζάκι t-shirt με λαι-
μόκοψη, γιακά με ταινία spandex περιφερειακά 
πάχους 1,5 εκ. και με ραμμένη ραφή στο μπρο-
στινό μέρος, ενισχυτική ταινία ώμου-πλάτης με 
χρώμα σε αντίθεση από το χρώμα που φαίνεται 
στο κολάρο, ραφή τεντώματος, πλευρική ραφή.

Yuvarlak yakalı ve kısa kollu erkek tişört. Gö-
rünür kontrast renklerde ve omuzdan omuza 
streç takviye dikişli yaka kısmı 1,5 cm boyun-
dadır ve ön kısmı bant dikişli olarak spandeks 
karışımlı ribanadan yapılmıştır. Yanları dikişlidir, 
etiketsizdir.

Ύφασμα 100% ΒAMBAKI, JERSEY

Kumaş %100 PAMUK, JARSE

Free LadyFree Lady
Γυναικείο κοντομάνικο μεσάτο μπλουζάκι t-shirt 
με λαιμόκοψη, κολάρο σε 1,5 cm spandex μικτή 
πλευρά με ραφές στο μέτωπο, ταινία ενίσχυσης 
ώμου-πλάτης σε χρώμα αντίθεσης που φαίνεται 
στο κολάρο, ελαστική ταινία για τα τεντώματα, 
ραφές στα πλευρά. Ουδέτερο χωρίς ετικέτα.

Yuvarlak yakalı ve kısa kollu vücuda oturan ka-
dın tişört. Görünür kontrast renklerde omuz-
dan omuza streç takviye dikişli yaka kısmı 1,5 
cm boyundadır ve ön kısmı bant dikişli olarak 
spandeks karışımlı ribanadan yapılmıştır. Yanla-
rı dikişlidir, etiketsizdir.

Ύφασμα 100% ΒAMBAKI, JERSEY

Kumaş %100 PAMUK, JARSE

Γκρι υπόλευκό
Melanj gri

Γκρι υπόλευκό
Melanj gri

Χρώμα καπνού
Füme

Χρώμα καπνού
Füme

Κόκκινο
Kırmızı

Κόκκινο
Kırmızı

Μπλε βασιλικού ναυτικού
Kraliyet mavisi

Μπλε βασιλικού ναυτικού
Kraliyet mavisi

Μαύρο
Siyah

Μαύρο
Siyah

Μεταλλικό γκρι
Çelik grisi

Μεταλλικό γκρι
Çelik grisi

Μπλε ναυτικό
Lacivert

Μπλε ναυτικό
Lacivert

Λευκό
Beyaz

Λευκό
Beyaz

93% Βambaki + 7% Βισκοζι
%93 Pamuk + %7 Viskoz

93% Βambaki + 7% Βισκοζι
%93 Pamuk + %7 Viskoz
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M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

190 g 5/100 pcs

[000947-0337] / MELANGE [000949-0338]

 T-shirt T-shirt

SunriseSunrise
Ανδρικό κοντομάνικο μπλουζάκι t-shirt με λαιμόκοψη, γιακά με ταινία spandex περιφερειακά πά-
χους 1,5 εκ. και με ραμμένη ραφή στο μπροστινό μέρος, ενισχυτική ταινία ώμου-πλάτης με χρώμα 
σε αντίθεση από το χρώμα που φαίνεται στο κολάρο, ραφή τεντώματος, πλευρική ραφή.

Yuvarlak yakalı ve kısa kollu erkek tişört. Görünür kontrast renklerde ve omuzdan omuza streç 
takviye dikişli yaka kısmı 1,5 cm boyundadır ve ön kısmı bant dikişli olarak spandeks karışımlı 
ribanadan yapılmıştır. Yanları dikişlidir.

Γκρι υπόλευκό / Melanj gri

Μπλε ναυτικό / Lacivert

Πορτοκαλί / Turuncu

Μπλε θαλασσί / Mercan mavisi

Μαύρο / Siyah

Κόκκινο / Kırmızı

Μπλε γαλανό / Mavi

Μεταλλικό γκρι / Çelik grisi

Κίτρινο / Sarı

Μπλε βασιλικού ναυτικού / Kraliyet mavisi

Λευκό / Beyaz

Πράσινο / Yeşil

93% Βambaki + 7% Βισκοζι
%93 Pamuk + %7 Viskoz

Ύφασμα 100% ΒAMBAKI, JERSEY

Kumaş %100 PAMUK, JARSE
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Size - XS S M L XL XXL - - -

La
dy

190 g 5/100 pcs

[000948-0337] / MELANGE [000950-0338]

T-shirt T-shirt 

Γκρι υπόλευκό / Melanj gri

Μπλε ναυτικό / Lacivert

Μπλε θαλασσί / Mercan mavisiΦούξια / Fuşya

Κόκκινο / Kırmızı

Μαύρο / Siyah

Πορτοκαλί / Turuncu

Μπλε γαλανό / Mavi

Μεταλλικό γκρι / Çelik grisi

Κίτρινο / Sarı

Μπλε βασιλικού ναυτικού / Kraliyet mavisi

Λευκό / Beyaz

Πράσινο / Yeşil

93% Βambaki + 7% Βισκοζι
%93 Pamuk + %7 Viskoz

Sunrise LadySunrise Lady
Γυναικείο μεσάτο κοντομάνικο μπλουζάκι t-shirt με λαιμόκοψη, γιακά με ταινία spandex περιφε-
ρειακά πάχους 1,5 εκ. και με ραμμένη ραφή στο μπροστινό μέρος, ενισχυτική ταινία ώμου-πλάτης 
με χρώμα σε αντίθεση από το χρώμα που φαίνεται στο κολάρο, ραφή τεντώματος,.

Yuvarlak yakalı ve kısa kollu vücuda oturan kadın tişört. Görünür kontrast renklerde omuzdan 
omuza streç takviye dikişli yaka kısmı 1,5 cm boyundadır ve ön kısmı bant dikişli olarak spandeks 
karışımlı ribanadan yapılmıştır. Yanları dikişlidir.

Ύφασμα 100% ΒAMBAKI, JERSEY

Kumaş %100 PAMUK, JARSE
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 Pineta, Party Lady
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La
dy

M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL Size - XS S M L XL XXL - - -

165 g 165 g5/50 pcs 5/50 pcs

[000893-0033] / MELANGE [001104-0364] [000890-0033]

N
ew

N
ew

N
ew

T-shirt T-shirt 

Pineta LadyPineta Lady
Γυναικεία μεσάτη μακρυμάνικη μπλούσα t-shirt 
με λαιμόκοψη, μανίκι με μικτές ρίγες spandex 
1,5 εκ. με ραμμένη ραφή στο μπροστινό μέρος, 
μακρύ μανικέτι, ενισχυτική ταινία ώμου-πλάτης 
σε αντίθετο χρώμα ορατό στον γιακά, ραφή τε-
ντώματος, πλευρική ραφή.

Yuvarlak yakalı ve uzun kollu vücuda oturan 
kadın tişört. Görünür kontrast renklerde omuz-
dan omuza streç takviye dikişli yaka kısmı 1,5 
cm boyundadır, bilekleri uzundur ve ön kısmı 
bant dikişli olarak spandeks karışımlı ribanadan 
yapılmıştır. Yanları dikişlidir.

PinetaPineta
Ανδρικό μακρυμάνικο μπλουζάκι t-shirt με λαι-
μόκοψη, γιακά με ταινία spandex περιφερειακά 
πάχους 1,5 εκ. και με ραμμένη ραφή στο μπρο-
στινό μέρος, ενισχυτική ταινία ώμου-πλάτης με 
χρώμα σε αντίθεση από το χρώμα που φαίνεται 
στο κολάρο, ραφή τεντώματος, πλευρική ραφή.

Yuvarlak yakalı ve uzun kollu erkek tişört. Gö-
rünür kontrast renklerde ve omuzdan omuza 
streç takviye dikişli yaka kısmı 1,5 cm boyun-
dadır ve ön kısmı bant dikişli olarak spandeks 
karışımlı ribanadan yapılmıştır. Yanları dikişlidir.

Μπλε βασιλικού ναυτικού
Kraliyet mavisi

Μπλε βασιλικού ναυτικού
Kraliyet mavisi

Μαύρο
Siyah

Μπλε ναυτικό
Lacivert

Μπλε ναυτικό
Lacivert

Γκρι υπόλευκό
Melanj gri

Λευκό
Beyaz

Χρώμα καπνού
Füme

Χρώμα καπνού
Füme

93% Βambaki + 7% Βισκοζι
%93 Pamuk + %7 Viskoz

Ύφασμα 100% ΒAMBAKI, JERSEY

Kumaş %100 PAMUK, JARSE

Ύφασμα 100% ΒAMBAKI, JERSEY

Kumaş %100 PAMUK, JARSE

Λευκό
Beyaz

Μαύρο
Siyah
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M
an

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - -

150 g 5/100 pcs

[000934-0026]

 T-shirt T-shirt

FlagFlag
Ανδρικό μακρυμάνικο μπλουζάκι t-shirt με περιλαίμιο και άκρη μανικιών με τριχρωμία σε αντί-
θεση, κολάρο σε μείγμα spandex 2,3 cm με ραφή στο μέτωπο, ενισχυτική ταινία ώμου-πλάτης. 
Κοφτές ραφές, πλευρική ραφή.

Yuvarlak yakalı ve kısa kollu erkek tişört. Yakasının ön kısmı bant dikişli olarak 2,3 cm boyunda 
spandeks karışımlı ribanadan yapılmıştır. Omuzdan omuza takviye şeritlidir. Yanları streç dikişlidir.

Λευκό-Ιταλίας / Beyaz-İtalya Μπλε ναυτικό-Ιταλίας / Lacivert-İtalya Μαύρο-Ιταλίας / Siyah-İtalya Μπλε βασιλικού ναυτικού-Ιταλίας / Kraliyet mavisi-İtalya

Λευκό-Γαλλίας / Beyaz-Fransa Μπλε ναυτικό-Γαλλίας / Lacivert-Fransa Μαύρο-Γαλλίας / Siyah-Fransa

Ύφασμα 100% ΒAMBAKI, JERSEY

Kumaş %100 PAMUK, JARSE
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25

» Index

http://www.payperwear.com


La
dy

150 g 5/100 pcs

Size - XS S M L XL - - - -

150 g 5/100 pcs

M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL - -

[000998-0313][000997-0313]

 T-shirt T-shirt

Party Party 
Γυναικείο μεσάτο λεπτό κοντομάνικο μπλου-
ζάκι t-shirt, με 1,0 cm spandex μικτό χαμηλό 
κολάρο, ώμους με εσωτερική διπλή ραφή, μα-
νίκια με λεπτές μανσέτες στα τελειώματα και 
πλευρικές ραφές. Ουδέτερο χωρίς ετικέτα.

Hafif geniş yuvarlak yakalı ve kısa kollu erkek ti-
şört. Düşük yakası 1,0 cm spandeks karışımlıdır. 
Kol manşetleri, yanlardan dikişli, keskin kenarlı 
ve kıvrımlıdır. Etiketsizdir.

Μπλε ντένιμ
Kot mavisi

Λευκό
Beyaz

Μαύρο
Siyah

Χρώμα καπνού ανοιχτό
Cool füme

Μεταλλικό γκρι
Çelik grisi

Ύφασμα 100% ΒAMBAKI, JERSEY ΜΕ ΕΦΕ ΦΛΟΓΑ

Kumaş %100 PAMUK, YANIK GÖRÜNÜMLÜ JARSE

Party LadyParty Lady
Γυναικείο μεσάτο λεπτό κοντομάνικο μπλου-
ζάκι t-shirt, με 1,0 cm spandex μικτό χαμηλό 
κολάρο, ώμους με εσωτερική διπλή ραφή, μα-
νίκια με λεπτές μανσέτες στα τελειώματα και 
πλευρικές ραφές. Ουδέτερο χωρίς ετικέτα.

Geniş yuvarlak yakalı, kısa kollu ve vücuda otu-
ran kadın tişört. Düşük yakası 1,0 cm spandeks 
karışımlıdır. Kol manşetleri, yanlardan dikişli, kes-
kin kenarlı ve kıvrımlıdır. Etiketsizdir.

Μπλε ντένιμ
Kot mavisi

Μεταλλικό γκρι
Çelik grisi

Λευκό
Beyaz

Μαύρο
Siyah

Ύφασμα 100% ΒAMBAKI, JERSEY ΜΕ ΕΦΕ ΦΛΟΓΑ

Kumaş %100 PAMUK, YANIK GÖRÜNÜMLÜ JARSE
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La
dy

Size - XS S M L XL XXL - - -

150 g 5/100 pcs

Size - XS S M L XL - - - -

150 g 5/100 pcs

M
an

[000962-0311] [000996-0311]

T-shirt T-shirt 

Young Young 
Γυναικείο κοντομάνικο μεσάτο μπλουζάκι 
t-shirt με ελαφρώς φαρδύ λαιμό στο επάνω 
τελείωμα, κολάρο με λεπτές ταινίες, μανίκια με 
λεπτές μανσέτες στα τελειώματα και πλευρικές 
ραφές. Ουδέτερο χωρίς ετικέτα.

Hafif geniş yuvarlak yakalı ve kısa kollu erkek ti-
şört. Yakası şeritlidir. Kol manşetleri, yanlardan 
dikişli, keskin kenarlı ve kıvrımlıdır. Etiketsizdir.

Ύφασμα 100% ΒAMBAKI, JERSEY

Kumaş %100 PAMUK, JARSE

Λευκό / Beyaz

Μπλε ντένιμ / Kot mavisi

Μεταλλικό γκρι / Çelik grisi

Μαύρο / Siyah

Young LadyYoung Lady
Γυναικείο κοντομάνικο μεσάτο μπλουζάκι t-shirt 
με ελαφρώς φαρδύ λαιμό στο επάνω τελείωμα, 
κολάρο με λεπτές ταινίες, μανίκια με λεπτές μαν-
σέτες στα τελειώματα και πλευρικές ραφές. Ου-
δέτερο χωρίς ετικέτα.

Hafif geniş yuvarlak yakalı, kısa kollu ve vücuda 
oturan kadın erkek tişört. Yakası şeritlidir. Kol 
manşetleri, yanlardan dikişli, keskin kenarlı ve 
kıvrımlıdır. Etiketsizdir.

Ύφασμα 100% ΒAMBAKI, JERSEY

Kumaş %100 PAMUK, JARSE

Λευκό / Beyaz

Μπλε ντένιμ / Kot mavisi

Μεταλλικό γκρι / Çelik grisi

Μαύρο / Siyah
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M
an

La
dy

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - -

140 g 5/100 pcs

Size - - S M L XL - - - -

140 g 5/100 pcs

[001285-0386] [001286-0386]

 T-shirt T-shirt

Sound+Sound+
Γυναικείο μεσάτο λεπτό κοντομάνικο μπλουζά-
κι t-shirt, φαρδιά λαιμόκοψη, πλάτη χαμηλού 
κοψίματος 1,0 εκ., βαθμονομημένοι ώμοι με 
εσωτερική διπλή ραφή, μανίκι με στενά άκρα 
κόψεων με λεπτή περιστροφή, πλαϊνή ραφή, 
αφαιρούμενη ετικέτα.

Hafifçe geniş, yuvarlak, keskin kenarlı ve 1 cm 
boyunda düşük yakalı ve kısa kollu tişört. İç kıs-
mı çift dikişli ve dar omuzludur. Daha düzgün 
bir duruş için uçları kıvrık, yanları dikişli ve kes-
kin kenarlı kısa ve dar kollu bir modeldir. Etiketi 
çıkartılabilir.

Ύφασμα 100% ΒAMBAKI, JERSEY ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ 
ΒΑΜΒΑΚΙ

Kumaş %100 PAMUK, TARANMIŞ PAMUKLU JARSE

Λευκό / Beyaz

Μπλε ντένιμ / Kot mavisi

Μεταλλικό γκρι / Çelik grisi

Μαύρο / Siyah

Sound+ LadySound+ Lady
Γυναικείο μεσάτο λεπτό μπλουζάκι t-shirt με 
κοντό μανίκι, φαρδιά λαιμόκοψη, πλάτη χαμη-
λού κοψίματος 1,0 εκ., βαθμονομημένοι ώμοι 
με εσωτερική διπλή ραφή, μανίκι με στενά 
άκρα κόψεων με λεπτή περιστροφή, πλαϊνή 
ραφή, αφαιρούμενη ετικέτα.

Geniş, keskin kenarlı ve 1 cm boyunda düşük 
yakalı, kısa kollu ve vücuda oturan kadın tişört. 
İç kısmı çift dikişli ve dar omuzludur. Uçları kıv-
rık, yanları dikişli ve keskin kenarlı kısa ve dar 
kollu bir modeldir. Etiketi çıkartılabilir.

Ύφασμα 100% ΒAMBAKI,JERSEY ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ 
ΒΑΜΒΑΚΙ

Kumaş %100 PAMUK, TARANMIŞ PAMUKLU JARSE

Λευκό / Beyaz

Μπλε ντένιμ / Kot mavisi

Μεταλλικό γκρι / Çelik grisi

Μαύρο / Siyah
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La
dy

150 g 5/50 pcs

Size - - S M L XL - - - -

150 g 5/100 pcs

M
an

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - -

Breathable Breathable

MATCH MATCH

[000465-0028][000463-0028]

T-shirt T-shirt 

RunnerRunner
Ανδρική τεχνική αθλητική μπλούζα t-shirt με 
μανίκια ρεγκλάν, διπλή ραφή για καλύτερη 
προσαρμογή, ταινία στο λαιμό.

Reglan kısa kollu teknik-spor erkek tişört. Daha 
rahat kullanım için yandan çift dikişli, uç kısmı 
kenar dikişli ve yakası şeritli olarak tasarlanmıştır.

Λευκό
Beyaz

Μπλε βασιλικού ναυτικού
Kraliyet mavisi

Γκρι φωτεινό
Açik gri

Μαύρο
Siyah

Μπλε ναυτικό
Lacivert

Κόκκινο
Kırmızı

Κίτρινο φθορίζων
Floresan sarısı

Πράσινο φθορίζων
Floresan yeşili

Πορτοκαλί φθορίζων
Floresan turuncusu

Φούξια φθορίζων
Floresan fuşya

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ, ΞΗΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Kumaş %100 POLYESTER, DRY-TECH

Runner LadyRunner Lady
Γυναικεία μεσάτη τεχνική αθλητική μπλούζα 
t-shirt με μανίκια ρεγκλάν, διπλή ραφή για κα-
λύτερη προσαρμογή, ταινία στο λαιμό.

Reglan kısa kollu teknik-spor kumaştan, vücu-
da oturan kadın tişört. Daha rahat kullanım için 
yandan çift dikişli, uç kısmı kenar dikişli ve ya-
kası şeritli olarak tasarlanmıştır.

Λευκό
Beyaz

Μπλε βασιλικού ναυτικού
Kraliyet mavisi

Γκρι φωτεινό
Açik gri

Μαύρο
Siyah

Μπλε ναυτικό
Lacivert

Κόκκινο
Kırmızı

Κίτρινο φθορίζων
Floresan sarısı

Πράσινο φθορίζων
Floresan yeşılı

Πορτοκαλί φθορίζων
Floresan turuncusu

Βιολετί καλοκαιρινό
Yaz eflatunu

Φούξια φθορίζων
Floresan fuşya

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ, ΞΗΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Kumaş %100 POLYESTER, DRY-TECH
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La
dy

150 g 1/50 pcs

Size - - S M L XL - - - -

150 g 1/50 pcs

M
an

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - -

Breathable Breathable

[000131-0028] [000132-0028]

 T-shirt T-shirt

RunningRunning
Ανδρική μεσάτη τεχνική αθλητική μπλούζα 
t-shirt με μανίκια ρεγκλάν, διπλή ραφή για κα-
λύτερη προσαρμογή, σχήμα με μακρύτερο μή-
κος στο πίσω μέρος, ανακλαστικό ένθετο στα 
μανίκια και στο πίσω μέρος του λαιμού, αντίθε-
ση με ταινία στο λαιμό, ετικέτα μεταφοράς.

Reglan kısa kollu teknik-spor erkek tişört. Daha 
rahat kullanım için yandan çift dikişli, uç kısmı 
kenar dikişli ve arka kısmı daha uzundur. Kol-
lar ve boynun arka kısmında reflektör bulunur. 
Yakası kontrast şeritlidir ve transfer etiketine 
sahiptir.

Λευκό
Beyaz

Μπλε βασιλικού ναυτικού
Kraliyet mavisi

Μαύρο
Siyah

Μπλε ναυτικό
Lacivert

Κίτρινο φθορίζων
Floresan sarısı

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ, ΞΗΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Kumaş %100 POLYESTER, DRY-TECH

Running LadyRunning Lady
Γυναικεία μεσάτη τεχνική αθλητική μπλούζα 
t-shirt με μανίκια ρεγκλάν, διπλή ραφή για κα-
λύτερη προσαρμογή, σχήμα με μακρύτερο μή-
κος στο πίσω μέρος, ανακλαστικό ένθετο στα 
μανίκια και στο πίσω μέρος του λαιμού, αντίθε-
ση με ταινία στο λαιμό, ετικέτα μεταφοράς.

Reglan kısa kollu teknik-spor ve vücuda oturan 
kadın tişört. Daha rahat kullanım için yandan 
çift dikişli, uç kısmı kenar dikişli ve arka kısmı 
daha uzundur. Kollar ve boynun arka kısmında 
reflektör bulunur. Yakası kontrast şeritlidir ve 
transfer etiketine sahiptir.

Λευκό
Beyaz

Μπλε βασιλικού ναυτικού
Kraliyet mavisi

Μαύρο
Siyah

Μπλε ναυτικό
Lacivert

Φούξια φθορίζων
Floresan fuşya

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ, ΞΗΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Kumaş %100 POLYESTER, DRY-TECH
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M
an

La
dy

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

150 g 5/100 pcs

Size - XS S M L XL XXL - - -

150 g 5/100 pcs

[000103-0026] / MELANGE [000909-0252] [000951-0026] / MELANGE [000952-0252]

T-shirt T-shirt 

V-NeckV-Neck
Ανδρικό μεσάτο κοντομάνικο μπλουζάκι t-shirt με 
λαιμό σε σχήμα V, γιακά με ταινία spandex περιφε-
ρειακά πάχους 1,5 εκ. και με ραμμένη ραφή στο 
μπροστινό μέρος, ενισχυτική ταινία ώμου-πλάτης 
με χρώμα σε αντίθεση από το χρώμα που φαίνεται 
στο κολάρο, ραφή τεντώματος, σωληνωειδής δομή.

V yakalı ve kısa kollu erkek tişört. Görünür kont-
rast renklerde, boru biçimli ve omuzdan omuza 
streç takviye dikişli yaka kısmı 1,5 cm boyun-
dadır ve ön kısmı bant dikişli olarak spandeks 
karışımlı ribanadan yapılmıştır.

Γκρι υπόλευκό
Melanj gri

Χρώμα καπνού
Füme

Κόκκινο
Kırmızı

Μπλε βασιλικού ναυτικού
Kraliyet mavisi

Μαύρο
Siyah

Πορτοκαλί
Turuncu

Μπλε ναυτικό
Lacivert

Λευκό
Beyaz

93% Βambaki + 7% Βισκοζι
%93 Pamuk + %7 Viskoz

Ύφασμα 100% ΒAMBAKI, JERSEY

Kumaş %100 PAMUK, JARSE

V-Neck LadyV-Neck Lady
Γυναικείο μεσάτο κοντομάνικο μπλουζάκι t-shirt 
με λαιμό σε σχήμα V, γιακά με ταινία spandex 
περιφερειακά πάχους 1,5 εκ. και με ραμμένη 
ραφή στο μπροστινό μέρος, ενισχυτική ταινία 
ώμου-πλάτης με χρώμα σε αντίθεση από το χρώ-
μα που φαίνεται στο κολάρο, ραφή τεντώματος.

V yakalı ve kısa kollu vücuda oturan kadın tişört. 
Görünür kontrast renklerde omuzdan omuza 
streç takviye dikişli yaka kısmı 1,5 cm boyun-
dadır ve ön kısmı bant dikişli olarak spandeks 
karışımlı ribanadan yapılmıştır. Yanları dikişlidir.

Γκρι υπόλευκό
Melanj gri

Χρώμα καπνού
Füme

Κόκκινο
Kırmızı

Φούξια
Fuşya

Μπλε βασιλικού ναυτικού
Kraliyet mavisi

Μαύρο
Siyah

Μπλε ναυτικό
Lacivert

Λευκό
Beyaz

93% Βambaki + 7% Βισκοζι
%93 Pamuk + %7 Viskoz

Ύφασμα 100% ΒAMBAKI, JERSEY

Kumaş %100 PAMUK, JARSE
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La
dy

La
dy

Size - - S M L XL - - - - Size - - S M L XL - - - -

140 g 5/100 pcs

[000124-0401] [000127-0401]

140 g 5/100 pcs

 T-shirt T-shirt

Λευκό / Beyaz Λευκό / Beyaz

Μαύρο / Siyah Μαύρο / Siyah

FencerFencer
Γυναικείο μεσάτο μπλουζάκι t-shirt κοντομάνικο 
με φαρδύ λαιμό V, 1,2 εκ. spandex μικτό, κοντό 
μανίκι, στενή και πλαϊνή ραφή για πιο ακριβή 
εφαρμογή, ραφή διπλού βελονιού στους ώμους 
και στον πίσω λαιμό και βαμβακερή ταινία.

1,2 cm boyunda spandeks karışımlı geniş V ya-
kalı, daha düzgün bir duruş için yandan dikişli 
ve dar kısa kollu, omuzları ve boynun arka kısmı 
iki iğne dikişli ve pamuk şeritli, vücuda oturan 
kadın tişört.

Ύφασμα 100% ΒAMBAKI, JERSEY

Kumaş %100 PAMUK, JARSE

ArkafireArkafire
Γυναικεία μεσάτη κοντομάνικη μπλούζα t-shirt 
με φαρδύ λαιμό, 1,2 εκ. spandex, μικρά μανίκια, 
στενή και πλευρική ραφή για πιο ακριβή εφαρ-
μογή, ραφή διπλών βελονών στους ώμους και 
στον πίσω λαιμό και βαμβακερή ταινία.

1,2 cm boyunda spandeks karışımlı geniş yu-
varlak yakalı, daha düzgün bir duruş için yan-
dan dikişli ve dar kısa kollu, omuzları ve boynun 
arka kısmı iki iğne dikişli ve pamuk şeritli, vücu-
da oturan kadın tişört.

Ύφασμα 100% ΒAMBAKI, JERSEY

Kumaş %100 PAMUK, JARSE
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La
dy

La
dy

Size - - S M L XL - - - -

135 g 1/60 pcs

Size - - S M L XL - - - -

135 g 1/100 pcs

[000125-0031] [000128-0041] / FUXIA FLUO [001492-0475]

 T-shirt T-shirt

Μαύρο / Siyah

Λευκό / Beyaz

BeverlyBeverly
Γυναικεία μεσάτη κοντομάνικη μπλούζα t-shirt 
με λαιμόκοψη, 1cm χαμηλό γιακά, μικρά και 
στενά μανίκια που τελειώνουν με μια ωραία πε-
ριστροφή, ραμμένη στο πλάι.

1 cm boyunda düşük kayık yakalı, yanları dikiş-
li, kıvrık, dar ve kısa kollu, vücuda oturan kadın 
tişört.

Ύφασμα 100% ΒAMBAKI, JERSEY

Kumaş %100 PAMUK, JARSE

FloridaFlorida
Γυναικεία μεσάτη μπλούζα τ-σηιρτ με φαρδιά 
μανίκια, φαρδιά τετράγωνη λαιμόκοψη, χαμη-
λό γιακά 1 cm, με ραφή στο πλάι.

1 cm boyunda düşük ve geniş kare yakalı, yan-
ları dikişli ve kısa kollu, vücuda oturan kadın 
tişört.

Λευκό
Beyaz

Μαύρο
Siyah

Κόκκινο κοραλλί
Sıcak mercan

Στρατιωτικό πράσινο
Asker yeşili

Φούξια φθορίζων
Floresan fuşya

Ανοιχτό κίτρινο λαϊμ
Açık lime

Μπλε θαλασσί
Mercan mavisi

Μπλε ντένιμ
Kot mavisi

Ύφασμα 95% ΒAMBAKI + 5% ELASTAN, ΣΟΥΕΤ JERSEY 

Kumaş %95 PAMUK + %5 ELASTAN, STREÇ JARSE

65% Πολυεστερας +31% Βambaki + 4% Elastan
%65 Polyester + 31% Pamuk + %4 Elastan
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M
an

Size - - S M L XL XXL - - -

150 g 5/100 pcs

[001000-0026]

T-shirt T-shirt 

Ύφασμα 100% ΒAMBAKI, JERSEY

Kumaş %100 PAMUK, JARSE

Λευκό / Beyaz

Μπλε βασιλικού ναυτικού / Kraliyet mavisi

Κόκκινο / Kırmızı

Πορτοκαλί / Turuncu

Μαύρο / Siyah

Μεταλλικό γκρι / Çelik grisi

ShoreShore
Ανδρικό αθλητικό κοντομάνικο φανελάκι, με μανίκια ρεγκλαν, με ταινία spandex περιφερειακά 
πάχους 1,5 εκ. και με ραμμένη ραφή στο μπροστινό μέρος, ενισχυτική ταινία ώμου-πλάτης με 
χρώμα σε αντίθεση από το χρώμα που φαίνεται στο κολάρο, ραφή τεντώματος.

Yuvarlak yakalı ve reglan kollu erkek atlet. Görünür kontrast renklerde ve omuzdan omuza streç 
takviye dikişli yaka kısmı 1,5 cm boyundadır ve ön kısmı bant dikişli olarak spandeks karışımlı 
ribanadan yapılmıştır.
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M
an

150 g 5/50 pcs

Size - - S M L XL XXL - - -

Breathable

[000133-0028]

T-shirt T-shirt 

Λευκό / Beyaz Κόκκινο / KırmızıΚίτρινο φθορίζων / Floresan sarısı

SmashSmash
Ανδρική μεσάτη τεχνική αθλητική φανέλα με μανίκια ρεγκλάν, διπλή ραφή για καλύτερη προ-
σαρμογή, σχήμα με μακρύτερο μήκος στο πίσω μέρος, ανακλαστικό ένθετο στο πίσω μέρος του 
λαιμού, αντίθεση με ταινία στο λαιμό, ετικέτα μεταφοράς.

Reglan kısa kollu teknik-spor erkek atlet. Daha rahat kullanım için yandan çift dikişli, uç kısmı ke-
nar dikişli ve arka kısmı daha uzundur. Boynun arka kısmında reflektör bulunur. Yakası kontrast 
şeritlidir ve transfer etiketine sahiptir.

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ, ΞΗΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Kumaş %100 POLYESTER, DRY-TECH
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dy

Size - - S M L XL XXL - - -

190 g 5/100 pcs

Size - - S M L XL - - - -

190 g 5/100 pcs

M
an

[000119-0037][000999-0037]

 T-shirt T-shirt

Look Man Look Man 
Ανδρικό λεπτό εφαρμοστό τοπάκι με φαρδύ 
περιφερειακό λαιμό, και μπορντούρα πάχους 
1 cm στον γιακά και στη μανσέτα, σταυρωτοί 
ιμάντες κατά μήκος της πλάτης.

1 cm boyunda kol şeritli ve geniş yuvarlak yaka-
lı, arkası çapraz bantlı erkek atlet.

Λευκό
Beyaz

Μαύρο
Siyah

Ύφασμα 100% ΒAMBAKI, RIB 1X1

Kumaş %100 PAMUK, RIB 1X1

LookLook
Γυναικείο λεπτό μεσάτο εφαρμοστό τοπάκι με 
φαρδύ περιφερειακό λαιμό, και μπορντούρα 
πάχους 1 cm στον γιακά και στη μανσέτα, σταυ-
ρωτοί ιμάντες κατά μήκος της πλάτης.

1 cm boyunda kol şeritli ve geniş yuvarlak yaka-
lı, arkası çapraz bantlı ve vücuda oturan kadın 
atlet.

Λευκό
Beyaz

Μαύρο
Siyah

Κόκκινο κοραλλί
Sıcak mercan

Στρατιωτικό πράσινο
Asker yeşili

Φούξια
Fuşya

Ανοιχτό κίτρινο λαϊμ
Açık lime

Μπλε ντένιμ
Kot mavisi

Ύφασμα 100% ΒAMBAKI, RIB 1X1

Kumaş %100 PAMUK, RIB 1X1
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Size - - S M L XL - - - -

175 g 1/60 pcs

La
dy

[000117-0040]

T-shirt T-shirt 

FlextopFlextop
Γυναικείο λεπτό μεσάτο εφαρμοστό τοπάκι με φαρδύ περιφερειακό λαιμό, και μπορντούρα πά-
χους 1 cm στον γιακά και στη μανσέτα.

1 cm boyunda kol şeritli ve geniş yuvarlak yakalı, vücuda oturan kadın atlet.

Ύφασμα 95% ΒAMBAKI + 5% ELASTAN, ΣΟΥΕΤ JERSEY

Kumaş %95 PAMUK + %5 ELASTAN, STREÇ JARSE

Λευκό / Beyaz Μπλε ναυτικό / LacivertΜαύρο / Siyah

39

» Index

http://www.payperwear.com


 Running, Smash, Runner
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 Venice, Venice Lady, Venice, Venice Lady

ΠΟΛΟ
POLO
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an

180 g 5/50 pcs

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

[001147-0373] / MELANGE [001412-0409]

PoloPolo    ΠολοΠολο  

Μπλε ναυτικό / Lacivert

Πορτοκαλί / Turuncu Χρώμα καπνού / Füme

Μαύρο / Siyah

Λευκό / Beyaz

RomeRome
Λεπτό κοντομάνικο μπλουζάκι πόλο με κοντό μανίκι με 3 χρωματιστά κουμπιά με μαργαριτάρι, 
πλευρικές σχισμές, ραφή ραφής που καλύπτεται με ταιριαστή κορδέλα.

Sedef görünümlü ve aynı renkte 3 düğmeli kısa kollu polo. Tek renk şeritli kaplama yaka dikişleri 
ve yan cepleri vardır.

Ύφασμα 100% ΒAMBAKI, ΠΙΚΕ

Kumaş %100 PAMUK, PİKE

93% Βambaki + 7% Βισκοζι
%93 Pamuk + %7 Viskoz

Γκρι υπόλευκό / Melanj gri

Κίτρινο / Sarı

Πράσινο φωτεινό / Jel yeşili

Kirmizi / Κόκκινο

Μπλε βασιλικού ναυτικού / Kraliyet mavisi
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180 g 5/50 pcs

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

[001213-0373]

  ΠολοΠολο    PoloPolo

Λευκό / Beyaz

Μπλε βασιλικού ναυτικού / Denız kralıyet mavisi

Χρώμα καπνού / Füme

Πορτοκαλί / Turuncu

Μαύρο / Siyah

Μπλε ναυτικό / Lacivert

VeronaVerona
Ανδρικό μακρυμάνικο μπλουζάκι πόλο με 3 κουμπιά σε χρώμα μαργαριτάρι, ραβδωτό περιλαίμιο 
και άκρη μανικιών, πλευρικές σχισμές, συρραφή στο λαιμό που καλύπτεται με ταινία αντίθεσης, 
ραφή τεντώματος, ενισχυτική ταινία πλευράς, σχηματοποιημένη ενίσχυση του λαιμού.

Sedef görünümlü ve aynı renkte 3 düğmeli, ribanalı yaka ve bilek ile tasarlanmış uzun kollu erkek 
polo. Yanlardan desteklenen şeritle kontrast oluşturan kaplama yaka dikişleri ve yan cepleri vardır.

Ύφασμα 100% ΒAMBAKI, ΠΙΚΕ

Kumaş %100 PAMUK, PİKE
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 Nautic, Nautic Lady
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M
an

MATCH

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

200 g 5/50 pcs

[000907-0305] / MELANGE [000840-0254]

  ΠολοΠολο    PoloPolo

VeniceVenice
Ανδρικό κοντομάνικο μπλουζάκι πόλο με 3 κουμπιά σε χρώμα μαργαριτάρι, ραβδωτό περιλαίμιο 
και άκρη μανικιών, πλευρικές σχισμές, συρραφή στο λαιμό που καλύπτεται με ταινία αντίθεσης, 
ραφή τεντώματος, ενισχυτική ταινία πλευράς, σχηματοποιημένη ενίσχυση του λαιμού.

Sedef görünümlü ve aynı renkte 3 düğmeli, ribanalı yaka ve kol şeridi ile tasarlanmış kısa kollu 
erkek polo. Yuvarlak yaka kısmı güçlendirilmiş, yanlardan desteklenen bir şerit ile tasarlanmıştır. 
Streç şeritle kontrast oluşturan kaplama yaka dikişleri ve yan cepleri vardır.

93% Βambaki + 7% Βισκοζι
%93 Pamuk + %7 Viskoz

Ύφασμα 100% ΒAMBAKI, ΠΙΚΕ

Kumaş %100 PAMUK, PİKE

Γκρι υπόλευκό / Melanj gri

Μπλε ναυτικό / Lacivert

Καφέ καστανό / Kahverengi

Βιολετί ινδικό / İndigo eflatun

Πράσινο / Yeşil

Μπλε γαλάζιο / Deniz yeşili

Μαύρο / Siyah

Κίτρινο / Sarı

Μπορντώ / Bordo

Πράσινο φωτεινό / Jel yeşili

Μπλε θαλασσί / Mercan mavisi

Χρώμα καπνού / Füme

Πορτοκαλί / Turuncu

Σκούρο καφέ / Ilık kahverengi

Οξύ πράσινο / Asit yeşili

Μπλε βασιλικού ναυτικού / Kraliyet mavisi

Λευκό / Beyaz

Κόκκινο / Kırmızı

Πράσινο χακί του στρατού / Asker yeşili
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Size - XS S M L XL XXL - - -

200 g 5/50 pcs

La
dy

MATCH

[000953-0305] / MELANGE [000841-0254]

PoloPolo    ΠολοΠολο  

Venice LadyVenice Lady
Γυναικείο λεπτό μεσάτο κοντομάνικο μπλουζάκι πόλο με 4 κουμπιά σε χρώμα μαργαριτάρι, ρα-
βδωτό γιακά και άκρη μανικιών, πλαϊνές σχισμές, ραφές αντίθλιψης, ραφές αντίθεσης, πλαϊνή ται-
νία ενίσχυσης, σχηματοποιημένη ενίσχυση του λαιμού.

Sedef görünümlü ve aynı renkte 4 düğmeli, ribanalı yaka ve kol şeridi ile tasarlanmış kısa kollu ve 
vücuda oturan kadın polo. Yuvarlak yaka kısmı güçlendirilmiş, yanlardan desteklenen bir şerit ile 
tasarlanmıştır. Streç şeritle kontrast oluşturan kaplama yaka dikişleri ve yan cepleri vardır.

93% Βambaki + 7% Βισκοζι
%93 Pamuk + %7 Viskoz

Ύφασμα 100% ΒAMBAKI, ΠΙΚΕ

Kumaş %100 PAMUK, PİKE

Γκρι υπόλευκό / Melanj gri

Μπλε ναυτικό / Lacivert

Καφέ καστανό / Kahverengi

Βιολετί ινδικό / İndigo eflatun

Πράσινο / Yeşil

Μπλε γαλάζιο / Deniz yeşili

Μαύρο / Siyah

Κίτρινο / Sarı

Μπορντώ / Bordo

Πράσινο φωτεινό / Jel yeşili

Μπλε θαλασσί / Mercan mavisi

Χρώμα καπνού / Füme

Πορτοκαλί / Turuncu

Σκούρο καφέ / Ilık kahverengi

Οξύ πράσινο / Asit yeşili

Μπλε βασιλικού ναυτικού / Kraliyet mavisi

Λευκό / Beyaz

Κόκκινο / Kırmızı

Πράσινο χακί του στρατού / Asker yeşili
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M
an

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

210 g 5/50 pcs

MATCH

[000930-0021] / MELANGE [000932-0326]

  ΠολοΠολο    PoloPolo

FlorenceFlorence
Ανδρικό μακρυμάνικο μπλουζάκι πόλο με 3 κουμπιά σε χρώμα μαργαριτάρι, ραβδωτό περιλαίμιο 
και άκρη μανικιών, πλευρικές σχισμές, συρραφή στο λαιμό που καλύπτεται με ταινία αντίθεσης, 
ραφή τεντώματος, ενισχυτική ταινία πλευράς, σχηματοποιημένη ενίσχυση του λαιμού.

Sedef görünümlü ve aynı renkte 3 düğmeli, ribanalı yaka ve bilek ile tasarlanmış uzun kollu erkek 
polo. Boynun arka kısmı güçlendirilmiş, yanlardan desteklenen bir şerit ile tasarlanmıştır. Streç 
şeritle kontrast oluşturan kaplama yaka dikişleri ve yan cepleri vardır.

Λευκό / BeyazΜπλε βασιλικού ναυτικού / Denız kralıyet mavisi

Χρώμα καπνού / Füme Πορτοκαλί / Turuncu

Κόκκινο / Kırmızı Πράσινο / Yeşil Μπλε ναυτικό / Lacivert

Μαύρο / Siyah

Γκρι υπόλευκό / Melanj gri

93% Βambaki + 7% Βισκοζι
%93 Pamuk + %7 Viskoz

Ύφασμα 100% ΒAMBAKI, ΠΙΚΕ

Kumaş %100 PAMUK, PİKE
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Size - - S M L XL - - - -

210 g 5/50 pcs

MATCH

La
dy

[000931-0021] / MELANGE [000933-0326]

PoloPolo    ΠολοΠολο  

Florence LadyFlorence Lady
Γυναικείο μεσάτο μακρυμάνικο μπλουζάκι πόλο με 4 κουμπιά σε χρώμα μαργαριτάρι, γιακά και 
μανίκια με ελαστικές ραβδώσεις, πλάγιες σχισμές, ραφές που καλύπτονται με ταινία αντίθεσης, 
ραφή τεντώματος, σχηματοποιημένη ενίσχυση του λαιμού.

Sedef görünümlü ve aynı renkte 4 düğmeli, ribanalı yaka ve kol şeridi ile tasarlanmış kısa kollu ve 
vücuda oturan kadın polo. Boynun arka kısmı güçlendirilmiş, yanlardan desteklenen bir şerit ile 
tasarlanmıştır. Streç şeritle kontrast oluşturan kaplama yaka dikişleri ve yan cepleri vardır.

Λευκό / BeyazΜπλε βασιλικού ναυτικού / Denız kralıyet mavisi

Χρώμα καπνού / Füme Πορτοκαλί / Turuncu

Κόκκινο / Kırmızı Πράσινο / Yeşil Μπλε ναυτικό / Lacivert

Μαύρο / Siyah

Γκρι υπόλευκό / Melanj gri

93% Βambaki + 7% Βισκοζι
%93 Pamuk + %7 Viskoz

Ύφασμα 100% ΒAMBAKI, ΠΙΚΕ

Kumaş %100 PAMUK, PİKE
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M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

210 g 5/25 pcs

[000073-0021] / MELANGE [000915-0394]

  ΠολοΠολο    PoloPolo

SkipperSkipper
Κοντομάνικο ανδρικό μπλουζάκι πόλο με τρία λευκά κουμπιά, κολάρο και άκρη μανικιού με λεπτό προ-
φίλ σε αντίθεση, κολάρο και άκρη μανικιού ελαστικό με ραβδώσεις, πλευρικές τσέπες με ενισχυμένη 
ραφή, καλυμμένες ραφές, ενισχυτική ταινία, ραφή τεντώματος, ενισχυμένη πλάτη σχήματος νάρθηκα.

Beyaz üç düğmeli, kol manşetleriyle kontrast oluşturan yaka ve kol şeridi ile tasarlanmış kısa kollu 
erkek polo. Takviye dikişli yan ceplere sahiptir ve boynun arka kısmı, streç dikişlerle yanlardan 
desteklenen bir şerit ile tasarlanmıştır.

60% Βambaki + 40% Πολυεστερας
60% Pamuk + 40% Polyester

Ύφασμα 100% ΒAMBAKI, ΠΙΚΕ

Kumaş %100 PAMUK, PİKE

Γκρι της τέφρας υπόλευκο / Πορτοκαλί
Mleanj kül rengi / Turuncu

Μπλε ναυτικό / Λευκό
Lacivert / Beyaz

Κόκκινο / Λευκό
Kırmızı / Beyaz

Λευκό / Μπλε ναυτικό
Beyaz / Lacivert

Μαύρο / Κίτρινο νέον
Siyah / Neon sarısı

Μπλε βασιλικού ναυτικού / Λευκό
Kraliyet mavisi / Beyaz

Μπορντώ / Λευκό
Bordo / Beyaz

Κόκκινο / Μπλε ναυτικό
Kırmızı / Lacivert

Λευκό / Κίτρινο νέον
Beyaz / Neon sarısı

Πράσινο του δάσους / Λευκό
Cennet yeşili / Beyaz

Καφέ καστανό / Λευκό
Kahverengi / Beyaz

Μπλε ναυτικό / Κόκκινο
Lacivert / Kırmızı

Μπλε ναυτικό / Κίτρινο νέον
Lacivert / Neon sarısı

Πορτοκαλί / Λευκό
Turuncu / Beyaz

Μαύρο / Λευκό
Siyah / Beyaz

Μπλε γαλανό / Μπλε ναυτικό
Mavi / Lacivert
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Size - XS S M L XL - - - -

210 g 5/25 pcs

La
dy

[001027-0021] / MELANGE [001003-0394]

PoloPolo    ΠολοΠολο  

60% Βambaki + 40% Πολυεστερας
60% Pamuk + 40% Polyester

Skipper LadySkipper Lady
Γυναικείο μεσάτο κοντομάνικο μπλουζάκι πόλο με πέντε κουμπιά, άκρη περιλαίμιου και μανικιών με 
περίγραμμα με λεπτή αντίθεση, ραβδωτό περιλαίμιο και άκρη μανικιού, πλευρικές σχισμές με ενι-
σχυμένη ραφή, ραμμένες ταινίες, ενισχυτική ταινία ραφή, σχηματοποιημένη ενίσχυση του λαιμού.

Beyaz beş düğmeli, kol manşetleriyle kontrast oluşturan yaka ve kol şeridi ile tasarlanmış kısa kollu 
ve vücuda oturan kadın polo. Takviye dikişli yan ceplere sahiptir ve boynun arka kısmı, streç dikiş-
lerle yanlardan desteklenen bir şerit ile tasarlanmıştır.

Ύφασμα 100% ΒAMBAKI, ΠΙΚΕ

Kumaş %100 PAMUK, PİKE

Γκρι της τέφρας υπόλευκο / Πορτοκαλί
 Mleanj kül rengi / Turuncu

Μαύρο / Λευκό
Siyah / Beyaz

Μπλε ναυτικό / Λευκό
Lacivert / Beyaz

Μαύρο / Φούξια neon
Siyah / Neon fuşya

Λευκό / Μπλε ναυτικό
Beyaz / Lacivert

Μπλε βασιλικού ναυτικού / Λευκό
Kraliyet mavisi / Beyaz

Πράσινο του δάσους / Λευκό
Cennet yeşili / Beyaz

Λευκό / Φούξια neon
Beyaz / Neon fuşya

Κόκκινο / Λευκό
Kırmızı / Beyaz

Μπλε ναυτικό / Φούξια neon
Lacivert / Neon fuşya

Μπορντώ / Λευκό
Bordo / Beyaz
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 Nautic, Nautic Lady, Glamour, Nautic
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La
dy

160 g 5/50 pcs

Size - - S M L XL - - - -

160 g 5/50 pcs

M
an

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - -

MATCH MATCH

[000264-0024][000263-0024]

PoloPolo    ΠολοΠολο  

NauticNautic
Ανδρικό μπλουζάκι πόλο με κοντά μανίκια και με 
τρία κουμπιά σε χρώμα μαργαριταριού, με γιακά 
και από τη μία πλευρά με ρίγες σε αντίθεση από 
την άλλη με ρίγες φθορισμού ορατές μόνο εάν 
ανασηκωθεί, με γιακά και μανίκια με ραβδώσεις, 
με λεπτό ένθετο στη δεξιά πλευρά, με πλευρικές 
σχισμές και με ραφές στον λαιμό που καλύπτο-
νται με φθορίζουσα κορδέλα, ετικέτα μεταφοράς.

Sedef görünümlü ve tek renkli üç düğmeli, bir 
tarafı kontrast renkte çizgili diğer tarafı ise sa-
dece kaldırıldığında görünen floresan çizgili 
bir yakaya sahip kısa kollu erkek polo. Yakası 
ve kol manşetleri ribanadan yapılmıştır. Sağ kol 
eklemelidir. Yanları ceplidir, floresan şeritli yaka 
dikişlerine ve transfer etiketine sahiptir.

Γκρι φωτεινό / μαύρο - 
πορτοκαλί φθορίζων

Açik gri
Siyah-Floresan turuncusu

Μπλε βασιλικού ναυτικού
Λευκό-Κίτρινο φθορίζων

Denız kralıyet mavisi
Beyaz-Floresan sarısı

Μπλε ντένιμ
Λευκό-Κίτρινο φθορίζων

Kot mavisi
Beyaz-Floresan sarısı

Κόκκινο της φωτιάς
Λευκό-Κίτρινο φθορίζων

Aşk kirmizisi
Beyaz-Floresan sarısı

Μαύρο
Λευκό-Κίτρινο φθορίζων

Siyah
Beyaz-Floresan sarısı

Λευκό / Μπλε ναυτικό
Λευκό-Κίτρινο φθορίζων

Beyaz / Lacivert
Beyaz-Floresan sarısı

Ύφασμα 100% ΒAMBAKI, JERSEY SLUB YARN

Kumaş %100 PAMUK, JARSE DÜĞÜMLÜ İPLİK

Nautic LadyNautic Lady
Γυναικείο λεπτό μεσάτο μπλουζάκι πόλο με κοντά 
μανίκια και με έξι κουμπιά σε χρώμα μαργαριταριού, 
με γιακά και από τη μία πλευρά με ρίγες σε αντίθεση 
από την άλλη με ρίγες φθορισμού ορατές μόνο εάν 
ανασηκωθεί, με γιακά και μανίκια με ραβδώσεις, με 
λεπτό ένθετο στη δεξιά πλευρά, με πλευρικές σχι-
σμές και με ραφές στον λαιμό που καλύπτονται με 
φθορίζουσα κορδέλα, ετικέτα μεταφοράς.

Sedef görünümlü ve tek renkli altı düğmeli, 
bir tarafı kontrast renkte çizgili diğer tarafı ise 
sadece kaldırıldığında görünen floresan çizgili 
bir yakaya sahip kısa kollu ve vücuda oturan 
kadın polo. Yakası ve kol manşetleri ribanadan 
yapılmıştır. Sağ kol eklemelidir. Yanları ceplidir, 
floresan şeritli yaka dikişlerine ve transfer etike-
tine sahiptir.

Μπλε βασιλικού ναυτικού
Λευκό-Κίτρινο φθορίζων

Denız kralıyet mavisi
Beyaz-Floresan sarısı

Μπλε ντένιμ
Λευκό-Φούξια φθορίζων

Kot mavisi
Beyaz-Floresan fuşya

Γκρι φωτεινό
Μαύρο-Φούξια φθορίζων

Açik gri
Siyah-Floresan fuşya

Λευκό / Μπλε ναυτικό
Λευκό-Φούξια φθορίζων

Beyaz / Lacivert
Beyaz-Floresan fuşya

Κόκκινο της φωτιάς
Λευκό-Κίτρινο φθορίζων

Aşk kirmizisi
Beyaz-Floresan sarısı

Μαύρο
Λευκό-Φούξια φθορίζων

Siyah
Beyaz-Floresan fuşya

Ύφασμα 100% ΒAMBAKI, JERSEY SLUB YARN

Kumaş %100 PAMUK, JARSE DÜĞÜMLÜ İPLİK
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M
an

BIG SIZESize XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

210 g 5/25 pcs

[000058-0021]

  ΠολοΠολο    PoloPolo

ItaliaItalia
Κοντομάνικο μπλουζάκι πόλο γιούνισεξ με 3 κουμπιά χρωματιστά, κολάρο και άκρη μανικιού με 
τρίχρωμο λεπτό προφίλ σε αντίθεση, κολάρο και άκρη μανικιού ελαστικό με ραβδώσεις, πλευρι-
κές τσέπες με ενισχυμένη ραφή, καλυμμένες ραφές, ενισχυτική ταινία, ραφή τεντώματος, ενισχυ-
μένη πλάτη σχήματος νάρθηκα.

Aynı renkte 3 düğmeli, üç renkli kol manşetleriyle kontrast oluşturan ribanalı yaka ve kol şeridi ile 
tasarlanmış kısa kollu unisex polo. Takviye dikişli yan ceplere sahiptir ve boynun arka kısmı, streç 
dikişlerle yanlardan desteklenen bir şerit ile tasarlanmıştır.

Πράσινο / YeşilΓκρι υπόλευκό / Melanj gri

Μαύρο / Siyah

Μπλε ναυτικό / Lacivert Μπλε βασιλικού ναυτικού / Kraliyet mavisi

Πράσινο χακί του στρατού / Asker yeşili

Κόκκινο / Kırmızı Κόκκινο του άρη / Mars kirmizisi

Λευκό / Beyaz

93% Βambaki + 7% Βισκοζι
%93 Pamuk + %7 Viskoz

Ύφασμα 100% ΒAMBAKI, ΠΙΚΕ

Kumaş %100 PAMUK, PİKE

54

» Index

http://www.payperwear.com


 France

M
an

210 g 5/25 pcs

BIG SIZESize XXS XS S M L XL XXL 3XL - -

[001447-0021]

Μπλε ναυτικό / Lacivert

Λευκό / Beyaz

FranceFrance
Κοντομάνικο μπλουζάκι πόλο γιούνισεξ με 3 
κουμπιά χρωματιστά, κολάρο και άκρη μανικιού 
με τρίχρωμο λεπτό προφίλ σε αντίθεση, κολάρο 
και άκρη μανικιού ελαστικό με ραβδώσεις, πλευ-
ρικές τσέπες με ενισχυμένη ραφή, καλυμμένες 
ραφές, ενισχυτική ταινία, ραφή τεντώματος, ενι-
σχυμένη πλάτη σχήματος νάρθηκα.

Beyaz 3 düğmeli, üç renkli kol manşetleriyle 
kontrast oluşturan ribanalı yaka ve kol şeridi ile 
tasarlanmış kısa kollu unisex polo. Takviye di-
kişli yan ceplere sahiptir ve boynun arka kısmı, 
streç dikişlerle yanlardan desteklenen bir şerit 
ile tasarlanmıştır.

Ύφασμα 100% ΒAMBAKI, ΠΙΚΕ

Kumaş %100 PAMUK, PİKE
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 Aviazione, Florence
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M
an

BIG SIZESize XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

210 g 5/25 pcs

[000059-0021] / MELANGE [000958-0328]

PoloPolo    ΠολοΠολο  

AviazioneAviazione
Μακρυμάνικο μπλουζάκι πόλο γιούνισεξ με 3 κουμπιά χρωματιστά, κολάρο και μανσέτα με τρί-
χρωμο λεπτό προφίλ σε αντίθεση, κολάρο και άκρη μανικιού ελαστικό με ραβδώσεις, καλυμμένες 
ραφές, ενισχυτική ταινία, ενισχυμένη πλάτη σχήματος νάρθηκα.

Aynı renkte 3 düğmeli, üç renkli kol manşetleriyle kontrast oluşturan ribanalı yaka ve bileklerle 
tasarlanmış kısa kollu unisex polo. Yanları ceplidir ve boynun arka kısmı, yanlardan desteklenen 
bir şerit ile tasarlanmıştır.

93% Βambaki + 7% Βισκοζι
%93 Pamuk + %7 Viskoz

Ύφασμα 100% ΒAMBAKI, ΠΙΚΕ

Kumaş %100 PAMUK, PİKE

Γκρι υπόλευκό-Ιταλίας / Melanj gri-İtalya

Λευκό-Ιταλίας / Beyaz-İtalya

Κόκκινο-Ιταλίας / Kırmızı-İtalya

Μπλε ναυτικό-Ιταλίας / Lacivert-İtalya

Κόκκινο του άρη-Ιταλίας / Mars kirmizisi-İtalya

Μπλε βασιλικού ναυτικού-Ιταλίας / Kraliyet mavisi-İtalya

Μαύρο-Ιταλίας / Siyah-İtalya
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M
an

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

210 g 5/25 pcs

[000081-0021] / MELANGE [000913-0328]

  ΠολοΠολο    PoloPolo

NationNation
Ανδρικό κοντομάνικο μπλουζάκι πόλο με τρία κουμπιά σε χρώμα μαργαριτάρι, γιακάς κολάρο από τη 
μία πλευρά στο ίδιο χρώμα, στην άλλη πλευρά σε αντίθεση με τα χρώματα της σημαίας ορατά μόνο εάν 
είναι ανεβασμένος, το δεξί άκρο του μανικιού με χρωματικό ένθετο σημαία σε ντίθεση, γιακάς και άκρη 
μανικιού με ραβδώσεις, πλευρικές σχισμές με χρώμα σημαίας, ραφές στο λαιμό καλυμμένες με ταινία 
φανέλας με σημαία, πλευρική ταινία ενίσχυσης, σχηματοποιημένη ενίσχυση του λαιμού.

Sedef görünümlü ve tek renkli üç düğmeli, bir tarafı tek renkli diğer tarafı ise sadece kaldırıldı-
ğında görünen bayrak renkleriyle kontrast renkte bir yakaya sahip kısa kollu erkek polo. Bayrak 
renkleriyle kontrast renkte sağ kol şeridi. Kontrast renklerde yan ceplere ve iç kısmı düğmeli bir 
yakaya sahiptir. Yakası ve kol şeridi ribanalı, bayrak renklerinde yan cepli, boynun arka kısmı ise 
bayrak renklerinde ve yanlardan desteklenen bir jarse şeritle takviye dikişlidir.

Λευκό-Γερμανίας / Beyaz-AlmanyaΛευκό-Γαλλίας / Beyaz-Fransa

Μπλε ναυτικό-Γαλλίας / Lacivert-Fransa Μπλε ναυτικό-Ιταλίας / Lacivert-İtalya

Μαύρο-Γαλλίας / Siyah-FransaΜπλε βασιλικού ναυτικού-Ιταλίας / Kraliyet mavisi-İtalya

Μαύρο-Γερμανίας / Siyah-Almanya

Λευκό-Ιταλίας / Beyaz-İtalya Κόκκινο-Ιταλίας / Kırmızı-İtalya Πράσινο χακί του στρατού-Ιταλίας / Asker yeşili-İtalya

Μπλε ναυτικό-Γερμανίας / Lacivert-Almanya

Γκρι υπόλευκό-Ιταλίας / Melanj gri-İtalya

Μαύρο-Ιταλίας / Siyah-İtalya

93% Βambaki + 7% Βισκοζι
%93 Pamuk + %7 Viskoz

Ύφασμα 100% ΒAMBAKI, ΠΙΚΕ

Kumaş %100 PAMUK, PİKE
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La
dy

Size - - S M L XL - - - -

210 g 5/25 pcs

[000082-0021] / MELANGE [000914-0328]

PoloPolo    ΠολοΠολο  

Nation LadyNation Lady
Γυναικείο λεπτό μεσάτο κοντομάνικο μπλουζάκι πόλο με πέντε κουμπιά σε χρώμα μαργαριτάρι, γιακάς 
από τη μία πλευρά στο ίδιο χρώμα, σε αντίθεση με την άλλη πλευρά με τα χρώματα των σημαιών να φαί-
νονται μόνο εάν είναι ανεβασμένος, το δεξί άκρο του μανικιού με το ένθετο χρώματος σημαίας, ο γιακάς 
και το άκρο του μανικιού με ραβδώσεις, πλαϊνές σχισμές που φέρουν σημαία, ραμμένο λαιμό που καλύ-
πτεται με ταινία φανέλας με σημαία, πλευρική ταινία ενίσχυσης, σχηματοποιημένη ενίσχυση του λαιμού.

Sedef görünümlü ve tek renkli beş düğmeli, bir tarafı tek renkli diğer tarafı ise sadece kaldırıldığın-
da görünen bayrak renkleriyle kontrast renkte bir yakaya sahip kısa kollu ve vücuda oturan kadın 
polo. Bayrak renkleriyle kontrast renkte sağ kol şeridi. Kontrast renklerde iç kısmı düğmeli ve yan-
dan yırtmaçlı yaka. Yakası ve kol şeridi ribanalı, bayrak renklerinde yan cepli, boynun arka kısmı 
bayrak renklerinde ve yanlardan desteklenen bir jarse şeritle takviye dikişlidir.

Λευκό-Γερμανίας / Beyaz-AlmanyaΛευκό-Γαλλίας / Beyaz-Fransa

Μπλε ναυτικό-Γαλλίας / Lacivert-Fransa Μπλε ναυτικό-Ιταλίας / Lacivert-İtalya

Μαύρο-Γαλλίας / Siyah-FransaΜπλε βασιλικού ναυτικού-Ιταλίας / Kraliyet mavisi-İtalya

Μαύρο-Γερμανίας / Siyah-Almanya

Λευκό-Ιταλίας / Beyaz-İtalya Κόκκινο-Ιταλίας / Kırmızı-İtalya Πράσινο χακί του στρατού-Ιταλίας / Asker yeşili-İtalya

Μπλε ναυτικό-Γερμανίας / Lacivert-Almanya

Γκρι υπόλευκό-Ιταλίας / Melanj gri-İtalya

Μαύρο-Ιταλίας / Siyah-İtalya

93% Βambaki + 7% Βισκοζι
%93 Pamuk + %7 Viskoz

Ύφασμα 100% ΒAMBAKI, ΠΙΚΕ

Kumaş %100 PAMUK, PİKE
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La
dy

210 g 5/25 pcs

Size - - S M L - - - - -

210 g 5/25 pcs

M
an

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

[000083-0021] / MELANGE [001112-0368] [000084-0021] / MELANGE [001113-0368]

PoloPolo    ΠολοΠολο  

Long-NationLong-Nation
Ανδρικό μακρυμάνικο μπλουζάκι πόλο με τρία 
κουμπιά σε χρώμα μαργαριτάρι, γιακάς από τη 
μία πλευρά στο ίδιο χρώμα, αντίθεση τρίχρωμη 
από την άλλη πλευρά, ορατή μόνο εάν είναι ανε-
βασμένος, εσωτερικός γιακάς και πλευρικές σχι-
σμές με τρίχρωμο ένθετο, γιακάς και μανσέτες 
με ραβδώσεις, καλυμμένες ραφές, ενισχυτική 
ταινία, σχηματοποιημένη ενίσχυση του λαιμού.

Sedef görünümlü ve tek renkli üç düğmeli, bir 
tarafı tek renkli diğer tarafı ise sadece kaldırıldı-
ğında görünen kontrast üç renkli yakaya sahip 
uzun kollu erkek polo. Üç renkli yan ceplere ve 
iç kısmı düğmeli bir yakaya sahiptir. Yakası ve 
bilekleri ribanalı, boynun arka kısmı yanlardan 
desteklenen bir şeritle takviye dikişlidir.

Γκρι υπόλευκό-Ιταλίας
Melanj gri-İtalya

Κόκκινο-Ιταλίας
Kırmızı-İtalya

Μπλε βασιλικού ναυτικού-Ιταλίας
Kraliyet mavisi-İtalya

Μαύρο-Ιταλίας
Siyah-İtalya

Μπλε ναυτικό-Ιταλίας
Lacivert-İtalya

Λευκό-Ιταλίας
Beyaz-İtalya

Ύφασμα 100% ΒAMBAKI, ΠΙΚΕ

Kumaş %100 PAMUK, PİKE

90% Βambaki + 10% Πολυεστερας
90% Pamuk + 10% Polyester

Long-Nation LadyLong-Nation Lady
Γυναικείο λεπτό μεσάτο μακρυμάνικο μπλου-
ζάκι πόλο με πέντε κουμπιά σε χρώμα μαργαρι-
τάρι, γιακάς από τη μία πλευρά στο ίδιο χρώμα, 
τρίχρωμη αντίθεση στην άλλη πλευρά, ορατή 
μόνο εάν είναι ανεβασμένος, εσωτερικός για-
κάς και πλευρικές σχισμές με τρικολωτό ένθε-
το, γιακάς και μανσέτα με ραβδώσεις, καλυμμέ-
νες ραφές ραφής, πλευρική ταινία ενίσχυσης.

Sedef görünümlü ve tek renkli beş düğmeli, 
bir tarafı tek renkli diğer tarafı ise sadece kal-
dırıldığında görünen kontrast üç renkli yakaya 
sahip uzun kollu ve vücuda oturan kadın polo. 
Üç renkli yan ceplere ve iç kısmı düğmeli bir ya-
kaya sahiptir. Yanlardan desteklenen bir şeritle 
takviye dikişli olan yakası ve bilekleri ribanalıdır.

Γκρι υπόλευκό-Ιταλίας
Melanj gri-İtalya

Λευκό-Ιταλίας
Beyaz-İtalya

Μπλε βασιλικού ναυτικού-Ιταλίας
Kraliyet mavisi-İtalya

Μπλε ναυτικό-Ιταλίας
Lacivert-İtalya

Κόκκινο-Ιταλίας
Kırmızı-İtalya

Μαύρο-Ιταλίας
Siyah-İtalya

Ύφασμα 100% ΒAMBAKI, ΠΙΚΕ

Kumaş %100 PAMUK, PİKE

90% Βambaki + 10% Πολυεστερας
90% Pamuk + 10% Polyester
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La
dy

175 g 5/25 pcs

Size - - S M L XL - - - -

175 g 5/25 pcs

M
an

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - -

[000079-0027] [000080-0027]

  ΠολοΠολο    PoloPolo

MemphisMemphis
Ανδρικό κοντομάνικο μπλουζάκι με τρία κουμπιά σε 
χρώμα μαργαριτάρι, γιακάς από τη μια πλευρά που 
ταιριάζει στην άλλη πλευρά με χρώματα αντίθετης 
ζώνης, ορατά μόνο εάν είναι ανεβασμένος. Μέσα 
στο εσωτερικό του περιμετρικού περιλαίμιου και των 
πλευρικών αεραγωγών, στην άκρη του δεξιού μανι-
κιού με λεπτό ένθετο στα χρώματα του λαιμού, στην 
άκρη του περιβλήματος με ραβδώσεις, ραφή στον 
γιακά που καλύπτεται με ταινία αντίθεσης, πλάγια ενι-
σχυτική ταινία, ενισχυμένη πλάτη σχήματος νάρθηκα.

Sedef görünümlü ve tek renkli üç düğmeli, bir 
tarafı tek renkli diğer tarafı ise sadece kaldırıldı-
ğında görünen şeritle kontrast renkte bir yaka-
ya sahip kısa kollu erkek polo. Kontrast renkler-
de yan ceplere ve iç kısmı düğmeli bir yakaya 
sahiptir. Yakayla aynı renkte manşetlere sahip 
ribanalı sağ kol şeridi. Yakası ise, boynun arka 
kısmı yanlardan desteklenen bir kontrast şeritle 
takviye dikişlidir.

Μπλε βασιλικού ναυτικού / 
Κίτρινο-Μπλε ναυτικό

Kraliyet mavisi / Sarı-Lacivert

Μαύρο / Κόκκινο-Πράσινο
Siyah / Kırmızı-Yeşil

Χρώμα καπνού / Εντονο 
Πορτοκαλί-Μαύρο

Füme / Canli turuncu-Siyah

Μπλε ναυτικό / Λευκό-Κόκκινο
Lacivert / Beyaz-Kırmızı

Λευκό / Κόκκινο-Μπλε
Beyaz / Kırmızı-Mavi

Ύφασμα 100% ΒAMBAKI, JERSEY

Kumaş %100 PAMUK, JARSE

Memphis LadyMemphis Lady
Γυναικείο φουσκωτό κοντομάνικο πόλο με έξι 
κουμπιά σε χρώμα μαργαριτάρι, γιακάς από τη μια 
πλευρά που ταιριάζει στην άλλη πλευρά με μπά-
ντα χρωμάτων σε αντίθεση, ορατά μόνο εάν είναι 
ανεβασμένος. Εσωτερικός γιακάς και πλευρικές 
σχισμές με αντίθεση, άκρη του δεξιού μανικιού με 
πρόσθετο ένθετο στα χρώματα του γιακά, ραβδω-
τή άκρη μανικιού, ραφή στον γιακά που καλύπτε-
ται με ταινία αντίθεσης, πλευρική ταινία ενίσχυσης, 
σχηματοποιημένη ενίσχυση του λαιμού.

Sedef görünümlü ve tek renkli altı düğmeli, 
bir tarafı tek renkli diğer tarafı ise sadece kal-
dırıldığında görünen şeritle kontrast renkte bir 
yakaya sahip kısa kollu ve vücuda oturan kadın 
polo. Kontrast renklerde yan ceplere ve iç kısmı 
düğmeli bir yakaya sahiptir. Yakayla aynı renkte 
manşetlere sahip ribanalı sağ kol şeridi. Yakası 
ise, boynun arka kısmı yanlardan desteklenen 
bir kontrast şeritle takviye dikişlidir.

Μπλε βασιλικού ναυτικού /
Κίτρινο-Μπλε ναυτικό

Kraliyet mavisi / Sarı-Lacivert

Μαύρο / Κόκκινο-Πράσινο
Siyah / Kırmızı-Yeşil

Μπλε ναυτικό / Λευκό-Κόκκινο
Lacivert / Beyaz-Kırmızı

Λευκό / Κόκκινο-Μπλε
Beyaz / Kırmızı-Mavi

Χρώμα καπνού /
Εντονο Πορτοκαλί-Μαύρο

Füme / Canli turuncu-Siyah

Ύφασμα 100% ΒAMBAKI, JERSEY

Kumaş %100 PAMUK, JARSE
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63

» Index

http://www.payperwear.com


M
an

190 g 5/25 pcs

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - -

[000304-0023]

  ΠολοΠολο    PoloPolo

Μαύρο / Siyah Γκρι υπόλευκό / Melanj griΜεταλλικό γκρι / Çelik grisi

Λευκό / Beyaz Μπλε ναυτικό / Lacivert

PrestigePrestige
Κοντομάνικο μπλουζάκι κοντομάνικο με τέσσερις κουμπιά στο ίδιο χρώμα και με κολάρο σε σχή-
μα πουκάμισου. Μπροστινή τσέπη στο πλάι της καρδιάς και ωραία ένθετα σε ανοικτό μπλε oxford 
μέσα στο κολάρο, στην μπροστινή οπή ανοίγματος και στις πλευρικές σχισμές, ετικέτα μεταφοράς.

Aynı renk dört düğmeli, gömlek model yakalı ve kısa kollu polo. Göğüs kısmında küçük bir cep var-
dır. Yakasının iç kısmı, ön açıklığı ve yanlardaki cepleri oxford açık mavi eklemelerle tasarlanmıştır. 
Transfer etiketine sahiptir.

Ύφασμα 100% ΒAMBAKI, ΠΙΚΕ

Kumaş %100 PAMUK, PİKE
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Size - - S M L XL - - - -

190 g 5/25 pcs

La
dy

[000305-0023]

PoloPolo    ΠολοΠολο  

GlamourGlamour
Γυναικείο λεπτό μεσάτο κοντομάνικο μπλουζάκι πόλο με πέντε κουμπιά σε χρώμα μαργαριτάρι, 
γιακά και μανίκια με ραβδώσεις, πρόσθετο ένθετο από μπλε ποπλίνα μέσα στον γιακά και πλευρι-
κές σχισμές, σχηματοποιημένη ενίσχυση του λαιμού.

Sedef görünümlü ve aynı renkte beş düğmeli, ribanalı yaka ve kol şeridi ile tasarlanmış kısa kollu 
ve vücuda oturan kadın polo. Boynun iç kısmı ve yan cepleri açık mavi poplin eklemelerle tasar-
lanmıştır. Arka kısmı ise güçlendirilmiştir.

Ύφασμα 100% ΒAMBAKI, ΠΙΚΕ

Kumaş %100 PAMUK, PİKE

Πράσινο σμαραγδί / Zümrüt yeşili Κόκκινο της φωτιάς / Aşk kirmizisi

Μαύρο / Siyah

Εντονο Πορτοκαλί / Canli turuncu

Βιολετί ινδικό / İndigo eflatun

Μπλε ναυτικό / Lacivert

Μεταλλικό γκρι / Çelik grisi

Ροζέ σκούρο / Gölgeli pembe

Κόκκινο κοραλλί / Sıcak mercan Γκρι υπόλευκό / Melanj gri

Ανοιχτό κίτρινο λαϊμ / Açık lime

Μπλε θαλασσί / Mercan mavisi

Λευκό / Beyaz
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La
dy

175 g 5/25 pcs

Size - XS S M L XL - - - -

175 g 5/25 pcs

M
an

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

[000076-0027] / MELANGE [000919-0327] [000078-0027] / MELANGE [001307-0327]

  ΠολοΠολο    PoloPolo

CambridgeCambridge
Κοντομάνικο ανδρικό μπλουζάκι πόλο με τρία 
λευκά κουμπιά, με εσωτερικό κολάρο, πτερύγιο 
και πλευρικές σχισμές σε ανοιχτό μπλε Οξφόρ-
δη, περιλαίμιο και άκρη μανικιού στο πλευρό 
με λεπτό περίγραμμα, οπές κάτω από τον βρα-
χίονα, πλευρικές σχισμές με ενισχυμένη ραφή, 
πλευρική ενισχυτική ταινία, ραφή τεντώματος, 
ενισχυμένη πλάτη σχήματος νάρθηκα.

Beyaz üç düğmeli, boynun iç kısmı, düğme ka-
pağı ve yan cepleri açık oxford mavisi renginde, 
kol manşetleriyle kontrast oluşturan yaka ve 
kol şeridi ile tasarlanmış kısa kollu erkek polo. 
Kol üzerinde kuş gözlerine ve takviye dikişli yan 
ceplere sahiptir. Boynun arka kısmı ise streç di-
kişlerle yanlardan desteklenen bir şerit ile tasar-
lanmıştır.

Γκρι υπόλευκό / Μπλε ναυτικό
Melanj gri / Lacivert

Κόκκινο / Λευκό
Kırmızı / Beyaz

Μπλε βασιλικού ναυτικού / Λευκό
Kraliyet mavisi / Beyaz

Πορτοκαλί / Λευκό
Turuncu / Beyaz

Μαύρο / Λευκό
Siyah / Beyaz

Μπλε ναυτικό / Λευκό
Lacivert / Beyaz

Λευκό / Μπλε ναυτικό
Beyaz / Lacivert

Ύφασμα 100% ΒAMBAKI, JERSEY

Kumaş %100 PAMUK, JARSE

93% Βambaki + 7% Βισκοζι
%93 Pamuk + %7 Viskoz

LeedsLeeds
Κοντομάνικο γυναικείο φουσκωτό μπλουζάκι 
πόλο με έξι λευκά κουμπιά, με εσωτερικό γιακά, 
πτερύγιο και πλευρικές σχισμές σε ανοιχτό μπλε 
Οξφόρδη, περιλαίμιο και άκρη μανικιού στο 
πλευρό με λεπτό περίγραμμα, οπές κάτω από 
τον βραχίονα, πλευρικές σχισμές με ενισχυμένη 
ραφή, πλευρική ενισχυτική ταινία, ραφή τεντώ-
ματος, ενισχυμένη πλάτη σχήματος νάρθηκα.

Beyaz altı düğmeli, boynun iç kısmı, düğme ka-
pağı ve yan cepleri açık oxford mavisi renginde, 
kol manşetleriyle kontrast oluşturan yaka ve 
kol şeridi ile tasarlanmış kısa kollu ve vücuda 
oturan kadın polo. Kol üzerinde kuş gözlerine 
ve takviye dikişli yan ceplere sahiptir. Boynun 
arka kısmı ise streç dikişlerle yanlardan destek-
lenen bir şerit ile tasarlanmıştır.

Γκρι υπόλευκό / Μπλε ναυτικό
Melanj gri / Lacivert

Κόκκινο / Λευκό
Kırmızı / Beyaz

Μπλε βασιλικού ναυτικού / Λευκό
Kraliyet mavisi / Beyaz

Πορτοκαλί / Λευκό
Turuncu / Beyaz

Μπλε ναυτικό / Λευκό
Lacivert / Beyaz

Λευκό / Μπλε ναυτικό
Beyaz / Lacivert

Μαύρο / Λευκό
Siyah / Beyaz

Ύφασμα 100% ΒAMBAKI, JERSEY

Kumaş %100 PAMUK, JARSE

93% Βambaki + 7% Βισκοζι
%93 Pamuk + %7 Viskoz
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M
an

150 g 5/50 pcs

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - -

[000303-0026]

  ΠολοΠολο    PoloPolo

Μαύρο / Μεταλλικό γκρι
Siyah / Çelik grisi

Λευκό / Μαύρο
Beyaz / Siyah

Μπλε ναυτικό / Λευκό
Lacivert / Beyaz

ChicChic
Πουκάμισο με κοντό μανίκι με τρεις αποσπώμενους συνδετήρες με μεταλλικά κλιπ, λεπτότερο και 
βαθύτερο άνοιγμα στο μπροστινό λαιμό, ετικέτα μεταφοράς, τσέπη στην καρδιά.

Üç adet metal klips çıtçıtlı kısa kollu polo. Yakasının ön açıklığı daha düzgün ve derindir. Transfer 
etiketine ve göğüs kısmında küçük bir cebe sahiptir.

Ύφασμα 100% ΒAMBAKI, JERSEY

Kumaş %100 PAMUK, JARSE
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M
an

210 g 5/25 pcs

Size - - S M L XL XXL - - -

[000068-0021]

PoloPolo    ΠολοΠολο  

Λευκό / Κόκκινο-Μπλε-Κόκκινο
Beyaz / Kırmızı-Mavi-Kırmızı

Μπλε ναυτικό / Κόκκινο-Λευκό-Κόκκινο
Lacivert / Kırmızı-Beyaz-Kırmızı

SheffieldSheffield
Κοντομάνικο μπλουζάκι πόλο με τρία λευκά κουμπιά, ριγέ μοτίβο, πτερύγιο καλύμματος κουμπιού, 
εσωτερικό κολάρο και πλευρικούς αεραγωγούς σε ανοιχτό μπλε Οξφόρδη, κολάρο και μανίκια.

Kapaklı üç beyaz düğmeli, çizgili, yandaki cepleri ve boynun iç kısmı açık oxford mavisi renginde, 
yakası ve kol şeritleri ribanadan yapılmış kısa kollu polo.

Ύφασμα 100% ΒAMBAKI, ΠΙΚΕ

Kumaş %100 PAMUK, PİKE

69

» Index

http://www.payperwear.com


La
dy

150 g 1/50 pcs

Size - - S M L XL - - - -

150 g 1/50 pcs

M
an

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - -

Breathable Breathable

[000091-0028][000090-0028]

  ΠολοΠολο    PoloPolo

TrainingTraining
Ανδρικό τεχνικό αθλητικό μπλουζάκι πόλο με 
τρία αντίστοιχα κουμπιά, μανίκια ρεγκλάν, δι-
πλές πλευρικές ραφές για καλύτερη προσαρμο-
γή, σχήμα και μακρύτερο στρίφωμα στο πίσω 
μέρος, αντανακλαστικό ένθετο στα μανίκια και 
στο πίσω μέρος του λαιμού, ταινία στο περιλαί-
μιο αντίθετου χρώματος, ετικέτα μεταφοράς.

Tek renkli üç düğmeli, reglan kısa kollu tek-
nik-spor erkek polo. Daha rahat kullanım için 
yandan çift dikişlidir ve arka kısmı daha uzun-
dur. Kollar ve boynun arka kısmında reflektör 
bulunur. Yakası kontrast şeritlidir ve transfer 
etiketine sahiptir.

Λευκό
Beyaz

Μπλε βασιλικού ναυτικού
Kraliyet mavisi

Μαύρο
Siyah

Μπλε ναυτικό
Lacivert

Κίτρινο φθορίζων
Floresan sarısı

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ, ΞΗΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Kumaş %100 POLYESTER, DRY-TECH

Training LadyTraining Lady
Γυναικείο λεπτό μεσάτο τεχνικό-αθλητικό κο-
ντομάνικο μπλουζάκι πόλο με έξι ταιριαστά 
κουμπιά, μανίκια ρεγκλάν, διπλή πλάγια ραφή 
για καλύτερη προσαρμογή, σχήμα μακρύτερο 
στο κάτω πίσω μέρος, ανακλαστικό ένθετο στα 
μανίκια και στο πίσω μέρος του λαιμού, ετικέτα 
μεταφοράς.

Tek renkli altı düğmeli, reglan kısa kollu, vücu-
da oturan teknik-spor kadın polo. Daha rahat 
kullanım için yandan çift dikişlidir ve arka kısmı 
daha uzundur. Kollar ve boynun arka kısmında 
reflektör bulunur. Yakası kontrast şeritlidir ve 
transfer etiketine sahiptir.

Λευκό
Beyaz

Μπλε βασιλικού ναυτικού
Kraliyet mavisi

Μαύρο
Siyah

Μπλε ναυτικό
Lacivert

Φούξια φθορίζων
Floresan fuşya

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ, ΞΗΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Kumaş %100 POLYESTER, DRY-TECH
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 Training Lady Training
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 Atlanta+, Atlanta+ Lady, Atlanta+, Atlanta+ Lady

ΦΟΥΤΕΡ
SWEATSHIRT
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M
an

260 g 1/20 pcs

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

[001647-0544]

N
ew

N
ew

N
ew

N
ew

N
ew

N
ew

N
ew

SweatshirtSweatshirt    ΦουτερΦουτερ  

Μπλε ναυτικό / Lacivert

Μπλε βασιλικού ναυτικού / Kraliyet mavisi Κόκκινο / Kırmızı

Χρώμα καπνού / Füme

Μαύρο / Sıyah

Γκρι υπόλευκό / Melanj gri

New OrleansNew Orleans
Ανδρικό φούτερ, με λαιμόκοψη. Μανσέτες και μέση με ελαστικά πλευρά, ενισχυμένες ραφές. Yuvarlak yakalı, ve yuvarlak kollu erkek sweatshirt. Bilekleri ve belli lastikli ribanadan ve takviye 

dikişlidir.

Ύφασμα 55% ΒAMBAKI + 45% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ, 
ΦΙΝΙΡΙΣΜΕΝΟ

Kumaş %55 PAMUK + %45 POLYESTER, 
FIRÇALANMIŞ YÜN

60% Βambaki + 40% Πολυεστερας
%60 Pamuk + %40 Polyester
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 Mistral+, Class+ Lady  Class+ Lady, Mistral+
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M
an

280 g 5/20 pcs

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

[001083-0308]

SweatshirtSweatshirt    ΦουτερΦουτερ  

Μπλε ναυτικό / Lacivert

Μπλε βασιλικού ναυτικού / Kraliyet mavisi Κόκκινο / Kırmızı

Χρώμα καπνού / Füme

Μαύρο / Sıyah

Γκρι υπόλευκό / Melanj gri

OrlandoOrlando
Ανδρικό φούτερ, με λαιμόκοψη, καλαίσθητη V-ραφή στον λαιμό. Μανσέτες και μέση με ελαστικά 
πλευρά, ενισχυμένες ραφές.

Yuvarlak yakalı, yakası V şeklinde dikişli ve yuvarlak kollu erkek sweatshirt. Bilekleri ve belli lastikli 
ribanadan ve takviye dikişlidir.

Ύφασμα 70% ΒAMBAKI + 30% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ, 
ΦΙΝΙΡΙΣΜΕΝΟ

Kumaş %70 PAMUK + %30 POLYESTER, 
FIRÇALANMIŞ YÜN
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M
an

BIG SIZESize - X S S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

300 g 5/20 pcs

[000004-0001]

  ΦουτερΦουτερ   SweatshirtSweatshirt

Mistral+Mistral+
Ανδρικά φούτερ, με λαιμόκοψη, ρεγκλάν μανίκια, καλαίσθητη V-ραφή στον λαιμό. Μανσέτες και 
μέση με ελαστικά πλευρά, ενισχυμένες ραφές.

Yuvarlak yakalı, reglan kollu, yakası V şeklinde dikişli erkek sweatshirt. Bilekleri ve belli lastikli riba-
nadan ve takviye dikişlidir.

Ύφασμα 70% ΒAMBAKI + 30% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ,
ΦΙΝΙΡΙΣΜΕΝΟ

Kumaş %70 PAMUK + %30 POLYESTER,
FIRÇALANMIŞ YÜN

Κόκκινο / Kırmızı

Πράσινο / Yeşil

Γκρι υπόλευκό / Melanj gri Χρώμα καπνού / Füme

Μπλε ναυτικό / Lacivert

Λευκό / Beyaz

Μπλε βασιλικού ναυτικού / Kraliyet mavisiΜαύρο / Sıyah
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BIG SIZESize - XS S M L XL XXL - - -

300 g 5/20 pcs

La
dy

[000395-0001]

SweatshirtSweatshirt    ΦουτερΦουτερ  

Mistral+ LadyMistral+ Lady
Γυναικείο φούτερ, με λαιμόκοψη, ρεγκλάν μανίκια, καλαίσθητη V-ραφή στον λαιμό. Μανσέτες και 
μέση με ελαστικά πλευρά, ενισχυμένες ραφές.

Yuvarlak yakalı, reglan kollu, yakası V şeklinde dikişli kadın sweatshirt. Bilekleri ve belli lastikli riba-
nadan ve takviye dikişlidir.

Ύφασμα 70% ΒAMBAKI + 30% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ,
ΦΙΝΙΡΙΣΜΕΝΟ

Kumaş %70 PAMUK + %30 POLYESTER,
FIRÇALANMIŞ YÜN

Κόκκινο / Kırmızı

Πράσινο / Yeşil

Γκρι υπόλευκό / Melanj gri

Μπλε ναυτικό / Lacivert

Λευκό / Beyaz

Μπλε βασιλικού ναυτικού / Kraliyet mavisi

Μαύρο / Sıyah
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250 g 1/20 pcs

M
an

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - -

[001296-0016]

  ΦουτερΦουτερ   SweatshirtSweatshirt

Malibu+Malibu+
Φούτερ, με λαιμόκοψη, ελαστικές μανσέτες με ράβδους και μέση και αισθητική ραφή V στον λαι-
μό.

Yuvarlak yakalı ve reglan kollu sweatshirt. Bilekleri ve belli lastikli ribanadan yapılmıştır ve yakası 
V şeklinde dikişlidir.

Ύφασμα 80% ΒAMBAKI + 20% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ,
ΓΑΛΛΙΚΟ ΤΕΡΥ, ΜΕ ΕΦΕ ΦΛΟΓΑ

Kumaş %80 PAMUK + %20 POLYESTER,
FRANSIZ HAVLU KUMAŞ, YANIK GÖRÜNÜMLÜ

Μπλε ντένιμ / Kot mavisi Γκρι υπόλευκό / Melanj gri Μαύρο / Sıyah
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La
dy

Size - - S M L XL - - - -

250 g 1/20 pcs

[001297-0016]

SweatshirtSweatshirt    ΦουτερΦουτερ  

Μπλε ντένιμ / Kot mavisi Γκρι υπόλευκό / Melanj gri Μαύρο / Sıyah

Malibu+ LadyMalibu+ Lady
Γυναικείο φούτερ με μανίκια ρεγκλάν, φαρδιά κολάρα με ελαστική νεύρωση, μανσέτες και μέση 
σε ελαστική πλευρά.

Geniş yakası, bilekleri ve beli lastikli ribanadan yapılmış ve reglan kollu kadın sweatshirt.

Ύφασμα 80% ΒAMBAKI + 20% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ,
ΓΑΛΛΙΚΟ ΤΕΡΥ, ΜΕ ΕΦΕ ΦΛΟΓΑ

Kumaş %80 PAMUK + %20 POLYESTER,
FRANSIZ HAVLU KUMAŞ, YANIK GÖRÜNÜMLÜ
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 Mistral+ (Rosso / Red)
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280 g 5/20 pcs

M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

[000867-0308]

SweatshirtSweatshirt    ΦουτερΦουτερ  

CanadaCanada
Ανδρικά φούτερ, με το μισό φερμουάρ στο ίδιο χρώμα, από πλαστικό με μεταλλικό ολισθητήρα, 
μανίκια ρεγκλάν, μανσέτες και μέση με ελαστικά πλευρά, ενισχυμένες ραφές.

Metal kaydırmalı plastik yarım fermuarlı, yuvarlak kollu, bilekleri ve belli lastikli ribanadan, takviye 
dikişli erkek sweatshirt.

Γκρι υπόλευκό / Melanj gri

Μπλε βασιλικού ναυτικού / Kraliyet mavisi Κόκκινο / KırmızıΠορτοκαλί / Turuncu

Χρώμα καπνού / Füme Μαύρο / Sıyah Μπλε ναυτικό / Lacivert

Ύφασμα 70% ΒAMBAKI + 30% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ,
ΦΙΝΙΡΙΣΜΕΝΟ

Kumaş %70 PAMUK + %30 POLYESTER,
FIRÇALANMIŞ YÜN
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M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

300 g 5/20 pcs

MATCH

[000001-0001]

  ΦουτερΦουτερ   SweatshirtSweatshirt

Miami+Miami+
Ανδρικά φούτερ, το μισό φερμουάρ στο ίδιο χρώμα, από πλαστικό με μεταλλικό ολισθητήρα, ρεγκλάν 
μανίκια, μανσέτες και μέση με ελαστικά πλευρά, ενισχυμένες ραφές.

Metal kaydırmalı plastik yarım fermuarlı, reglan kollu, bilekleri ve belli lastikli ribanadan, takviye 
dikişli erkek sweatshirt.

Κόκκινο / KırmızıΠορτοκαλί / Turuncu

Χρώμα καπνού / Füme Πράσινο / Yeşil

Μπλε βασιλικού ναυτικού / Kraliyet mavisiΠράσινο φωτεινό / Jel yeşili

Μπορντώ / Bordo Λευκό / Beyaz Γκρι υπόλευκό / Melanj gri

Μαύρο / Sıyah

Κίτρινο / Sarı

Μπλε ναυτικό / Lacivert

Ύφασμα 70% ΒAMBAKI + 30% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ,
ΦΙΝΙΡΙΣΜΕΝΟ

Kumaş %70 PAMUK + %30 POLYESTER,
FIRÇALANMIŞ YÜN
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BIG SIZESize - XS S M L XL XXL - - -

300 g 5/20 pcs

MATCH

La
dy

[000002-0001]

SweatshirtSweatshirt    ΦουτερΦουτερ  

Miami+ LadyMiami+ Lady
Γυναικεία φούτερ, το μισό φερμουάρ στο ίδιο χρώμα, από πλαστικό με μεταλλικό ολισθητήρα, ρεγκλάν 
μανίκια, μανσέτες και μέση με ελαστικά πλευρά, ενισχυμένες ραφές.

Metal kaydırmalı plastik yarım fermuarlı, reglan kollu, bilekleri ve belli lastikli ribanadan, takviye 
dikişli kadın sweatshirt.

Κόκκινο / KırmızıΠορτοκαλί / Turuncu

Χρώμα καπνού / Füme Πράσινο / Yeşil

Μπλε βασιλικού ναυτικού / Kraliyet mavisiΠράσινο φωτεινό / Jel yeşili

Μπορντώ / Bordo Λευκό / Beyaz Γκρι υπόλευκό / Melanj gri

Μαύρο / Sıyah

Κίτρινο / Sarı

Μπλε ναυτικό / Lacivert

Ύφασμα 70% ΒAMBAKI + 30% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ,
ΦΙΝΙΡΙΣΜΕΝΟ

Kumaş %70 PAMUK + %30 POLYESTER,
FIRÇALANMIŞ YÜN
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300 g300 g 5/20 pcs5/20 pcs

M
an

M
an

BIG SIZEBIG SIZE Size - - S M L XL XXL 3XL - -Size - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

[000012-0001][000013-0001]

SweatshirtSweatshirt    ΦουτερΦουτερ  

VancouverVancouver
Φούτερ, το μισό φερμουάρ στο ίδιο χρώμα, 
από πλαστικό με μεταλλικό ολισθητήρα, με 
αντίθεση προφίλ στους ώμους, φερμουάρ και 
πλάτη. Δύο τσέπες με φερμουάρ. Μανσέτες και 
μέση με ελαστικά πλευρά.

RioRio
Ανδρικά φούτερ, το μισό φερμουάρ από πλαστικό σε 
άλλο χρώμα για αντίθεση, με μεταλλικό ολισθητήρα, 
αντίθετο προφίλ στο κολάρο και τις πλευρικές τσέ-
πες. Μανίκια στρογγυλοποιημένα, κολάρο, μανσέτες 
και μέση με ελαστικά πλευρά, ενισχυμένη ραφή.

Metal kaydırmalı plastik yarım fermuarlı, omuz-
ları kontrast manşetli, sırtı ve kenarı fermuarlı 
sweatshirt. Fermuarlı iki adet cebi vardır. Bilek-
leri ve belli lastikli ribanadan yapılmıştır.

Metal kaydırmalı, kontrast renkli, plastik yarım 
fermuara sahip, yakası kontrast manşetli ve 
yanları cepli erkek sweatshirt. Yuvarlak kollu, 
yakası, bilekleri ve belli lastikli ribanadan ve 
takviye dikişlidir.

Μαύρο / Λευκό
Sıyah / Beyaz

Μπλε ναυτικό / Λευκό
Lacivert / Beyaz

Κόκκινο / Λευκό
Kırmızı / Beyaz

Μπλε βασιλικού ναυτικού / Λευκό
Kraliyet mavisi / Beyaz

Γκρι υπόλευκό / Πορτοκαλί
Melanj gri / Turuncu

Γκρι της τέφρας υπόλευκο / Πορτοκαλί
Mleanj kül rengi / Turuncu

Μπλε ναυτικό / Λευκό
Lacivert / Beyaz

Μαύρο / Λευκό
Sıyah / Beyaz

Μπλε βασιλικού ναυτικού / Λευκό
Kraliyet mavisi / Beyaz

Κόκκινο / Γκρι
Kırmızı / Gri

Ύφασμα 70% ΒAMBAKI + 30% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ,
ΦΙΝΙΡΙΣΜΕΝΟ

Kumaş %70 PAMUK + %30 POLYESTER,
FIRÇALANMIŞ YÜN

Ύφασμα 70% ΒAMBAKI + 30% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ,
ΦΙΝΙΡΙΣΜΕΝΟ

Kumaş %70 PAMUK + %30 POLYESTER,
FIRÇALANMIŞ YÜN
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330 g 1/20 pcs

M
an

[001380-0412]

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL - -

  ΦουτερΦουτερ   SweatshirtSweatshirt

AustinAustin
Ανδρικά φούτερ, το μισό φερμουάρ στο ίδιο χρώμα, από πλαστικό με μεταλλικό ολισθητήρα, ρε-
γκλάν μανίκια, μανσέτες και μέση με ελαστικά πλευρά, ενισχυμένες ραφές.

Metal kaydırmalı, aynı renkte plastik yarım fermuarlı, reglan kollu, kauçuk görünümlü, bilekleri ve 
belli lastikli ribanadan, takviye dikişli erkek sweatshirt.

Ύφασμα 100% ΒAMBAKI,
ΞΥΡΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΠΛΥΜΕΝΟ

Kumaş %100 PAMUK, FIRÇALANMIŞ ÖN YIKAMALI 
FIRÇALANMIŞ YÜN

Μαύρο / Sıyah Μπλε βασιλικού ναυτικού / Kraliyet mavisi

Μπλε ναυτικό / Lacivert

Χρώμα καπνού / Füme
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M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

280 g 5/20 pcs

[001085-0308]

SweatshirtSweatshirt    ΦουτερΦουτερ  

HoustonHouston
Ανδρικό φούτερ, εσωτερικό φερμουάρ στο ίδιο χρώμα, από πλαστικό με μεταλλικό ολισθητήρα, 
μανίκια με στρογγυλές άκρες, μανσέτες και μέση με ελαστικά πλευρά, ενισχυμένες ραφές.

Tek metal kaydırmalı ve tek renkli plastik fermuarlı erkek sweatshirt. Yuvarlak kollu, bilekleri ve 
belli lastikli ribanadan, takviye dikişlidir. Yakasının iç kısmı tek renkli takviye şeritlidir.

Ύφασμα 70% ΒAMBAKI + 30% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ, 
ΦΙΝΙΡΙΣΜΕΝΟ

Kumaş %70 PAMUK + %30 POLYESTER,
FIRÇALANMIŞ YÜN

Μπλε ναυτικό / Lacivert

Γκρι υπόλευκό / Melanj gri

Μαύρο / Sıyah Κόκκινο / Kırmızı

Μπλε βασιλικού ναυτικού / Kraliyet mavisi Χρώμα καπνού / Füme
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M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

300 g 5/20 pcs

[000005-0001]

  ΦουτερΦουτερ   SweatshirtSweatshirt

Panama+Panama+
Ανδρικά φούτερ, πλήρες φερμουάρ και κάλυμμα SBS, από πλαστικό με διπλό μεταλλικό ολισθητήρα, 
ρεγκλάν μανίκια, δύο τσέπες με κάλυμμα και φερμουάρ, ελαστική μέση και μανσέτες με ραβδώσεις, 
ενισχυμένες ραφές.

Metal çift kaydırmalı ve plastik kaplamalı bir SBS fermuara sahip, reglan kollu, fermuarlı iki adet 
cebi olan, bilekleri ve belli lastikli ribanadan, takviye dikişli erkek sweatshirt.

Κόκκινο / Kırmızı Πορτοκαλί / Turuncu

Χρώμα καπνού / Füme

Πράσινο / Yeşil

Μπλε βασιλικού ναυτικού / Kraliyet mavisi

Λευκό / Beyaz

Γκρι υπόλευκό / Melanj gri Μαύρο / Sıyah

Μπλε ναυτικό / Lacivert

Ύφασμα 70% ΒAMBAKI + 30% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ,
ΦΙΝΙΡΙΣΜΕΝΟ

Kumaş %70 PAMUK + %30 POLYESTER,
FIRÇALANMIŞ YÜN
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Size - XS S M L XL XXL - - -

300 g 5/20 pcs

La
dy

[000396-0001]

SweatshirtSweatshirt    ΦουτερΦουτερ  

Panama+ LadyPanama+ Lady
Γυναικείο φούτερ, πλήρες φερμουάρ και κάλυμμα SBS, από πλαστικό με διπλό μεταλλικό ολισθητήρα, 
ρεγκλάν μανίκια, δύο τσέπες με κάλυμμα και φερμουάρ, ελαστική μέση και μανσέτες με ραβδώσεις, 
ενισχυμένες ραφές.

Metal çift kaydırmalı ve plastik kaplamalı bir SBS fermuara sahip, reglan kollu, fermuarlı iki adet 
cebi olan, bilekleri ve belli lastikli ribanadan, takviye dikişli kadın sweatshirt.

Κόκκινο / Kırmızı Πορτοκαλί / Turuncu

Χρώμα καπνού / Füme

Πράσινο / Yeşil

Μπλε βασιλικού ναυτικού / Kraliyet mavisi

Λευκό / Beyaz

Γκρι υπόλευκό / Melanj gri Μαύρο / Sıyah

Μπλε ναυτικό / Lacivert

Ύφασμα 70% ΒAMBAKI + 30% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ,
ΦΙΝΙΡΙΣΜΕΝΟ

Kumaş %70 PAMUK + %30 POLYESTER,
FIRÇALANMIŞ YÜN
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300 g 5/20 pcs 300 g 5/20 pcs

M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL Size - XS S M L XL XXL - - -

La
dy

MATCH MATCH

[000014-0001] [000015-0001]

SweatshirtSweatshirt    ΦουτερΦουτερ  

SydneySydney
Ανδρικά φούτερ, πλήρες φερμουάρ SBS από 
πλαστικό σε άλλο χρώμα για αντίθεση, με δι-
πλό μεταλλικό ολισθητήρα. Κολάρο με αντί-
θετο προφίλ καθώς επίσης και στις πλευρικές 
τσέπες, μανίκια στρογγυλοποιήμενα, δύο εξω-
τερικές τσέπες με φερμουάρ, ελαστικές μανσέ-
τες και μέση. Ενισχυμένες ραφές.

Metal çift kaydırmalı, kontrast renkli, plastik 
bir SBS fermuara sahip erkek sweatshirt. Yakası 
ribanadan ve kontrast manşetlidir, yanları ise 
ceplidir. Yuvarlak kollu, kontrast fermuarlı iki 
dış cepli, bilekleri ve belli lastikli ribanadan ve 
takviye dikişlidir.

Κίτρινο φθορίζων / Λευκό
Floresan sarısı / Beyaz

Μπλε ναυτικό / Λευκό
Lacivert / Beyaz

Γκρι υπόλευκό / Μπλε ναυτικό
Melanj gri / Lacivert

Λευκό / Μπλε ναυτικό
Beyaz / Lacivert

Μπλε βασιλικού ναυτικού / Λευκό
Kraliyet mavisi / Beyaz

Μαύρο / Λευκό
Sıyah / Beyaz

Κόκκινο / Λευκό
Kırmızı / Beyaz

Χρώμα καπνού / Πορτοκαλί
Füme / Turuncu

Ύφασμα 70% ΒAMBAKI + 30% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ,
ΦΙΝΙΡΙΣΜΕΝΟ

Kumaş %70 PAMUK + %30 POLYESTER,
FIRÇALANMIŞ YÜN

MelbourneMelbourne
Γυναικεία φουσκωτά φούτερ, πλήρες φερμου-
άρ SBS από πλαστικό σε άλλο χρώμα για αντί-
θεση, με διπλό μεταλλικό ολισθητήρα. Κολάρο 
με αντίθετο προφίλ καθώς επίσης και από τις 
πλευρικές τσέπες, μανίκια στρογγυλοποιήμενα, 
δύο εξωτερικές τσέπες με φερμουάρ, ελαστι-
κές μανσέτες και μέση. Ενισχυμένες ραφές.

Metal çift kaydırmalı, kontrast renkli, plastik bir 
SBS fermuara sahip vücuda oturan kadın swe-
atshirt. Yakası ribanadan ve kontrast manşetli-
dir, yanları ise ceplidir. Yuvarlak kollu, kontrast 
fermuarlı iki dış cepli, bilekleri ve belli lastikli 
ribanadan ve takviye dikişlidir.

Φούξια φθορίζων / Λευκό
Floresan fuşya / Beyaz

Κόκκινο / Λευκό
Kırmızı / Beyaz

Μαύρο / Λευκό
Sıyah / Beyaz

Χρώμα καπνού / Πορτοκαλί
Füme / Turuncu

Γκρι υπόλευκό / Μπλε ναυτικό
Melanj gri / Lacivert

Λευκό / Μπλε ναυτικό
Beyaz / Lacivert

Μπλε βασιλικού ναυτικού / Λευκό
Kraliyet mavisi / Beyaz

Μπλε ναυτικό / Λευκό
Lacivert / Beyaz

Ύφασμα 70% ΒAMBAKI + 30% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ,
ΦΙΝΙΡΙΣΜΕΝΟ

Kumaş %70 PAMUK + %30 POLYESTER,
FIRÇALANMIŞ YÜN
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300 g 5/20 pcs 300 g 5/20 pcs

M
an

BIG SIZESize XXS XS S M L XL XXL 3XL - - Size - - S M L - - - - -

La
dy

[000017-0001] [000018-0001]

  ΦουτερΦουτερ   SweatshirtSweatshirt

NazionaleNazionale
Ανδρικά φούτερ, πλήρες φερμουάρ SBS από 
πλαστικό σε τρία χρώματα για αντίθεση, με διπλό 
μεταλλικό ολισθητήρα. Κολάρο με νεύρο και τρί-
χρωμο για αντίθεση, μανίκια στρογγυλοποιήμε-
να, δύο εξωτερικές τσέπες με φερμουάρ, ελαστι-
κές μανσέτες και μέση, ενισχυμένες ραφές.

Metal çift kaydırmalı, kontrast üç renkli, plastik 
bir SBS fermuara sahip erkek sweatshirt. Yakası 
kontrast üç renkli ribanadan yapılmıştır. Yuvar-
lak kollu, iki dış cepli, bilekleri ve belli lastikli 
ribanadan ve takviye dikişlidir.

Μαύρο-Ιταλίας
Sıyah-İtalya

Μπλε βασιλικού ναυτικού-Ιταλίας
Kraliyet mavisi-İtalya

Λευκό-Ιταλίας
Beyaz-İtalya

Μπλε ναυτικό-Ιταλίας
Lacivert-İtalya

Κόκκινο-Ιταλίας
Kırmızı-İtalya

Ύφασμα 70% ΒAMBAKI + 30% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ,
ΦΙΝΙΡΙΣΜΕΝΟ

Kumaş %70 PAMUK + %30 POLYESTER,
FIRÇALANMIŞ YÜN

Nazionale LadyNazionale Lady
Γυναικεία φουσκωτά φούτερ, πλήρες φερμουάρ 
SBS από πλαστικό σε τρία χρώματα για αντίθεση, 
με διπλό μεταλλικό ολισθητήρα. Κολάρο με νεύρο 
και τρίχρωμο για αντίθεση, μανίκια στρογγυλοποι-
ήμενα, δύο εξωτερικές τσέπες με φερμουάρ, ελα-
στικές μανσέτες και μέση, ενισχυμένες ραφές.

Metal çift kaydırmalı, kontrast üç renkli, plastik 
bir SBS fermuara sahip, vücuda oturan kadın 
sweatshirt. Yakası kontrast üç renkli ribanadan 
yapılmıştır. Yuvarlak kollu, iki dış cepli, bilekleri 
ve belli lastikli ribanadan ve takviye dikişlidir.

Λευκό-Ιταλίας
Beyaz-İtalya

Μαύρο-Ιταλίας
Sıyah-İtalya

Μπλε ναυτικό-Ιταλίας
Lacivert-İtalya

Κόκκινο-Ιταλίας
Kırmızı-İtalya

Μπλε βασιλικού ναυτικού-Ιταλίας
Kraliyet mavisi-İtalya

Ύφασμα 70% ΒAMBAKI + 30% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ,
ΦΙΝΙΡΙΣΜΕΝΟ

Kumaş %70 PAMUK + %30 POLYESTER,
FIRÇALANMIŞ YÜN
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La
dy

320 g 5/20 pcs

Size - - S M L - - - - -

320 g 5 /20 pcs

M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL - -

[001034-0351] [001035-0351]

SweatshirtSweatshirt    ΦουτερΦουτερ  

Μαύρο / Sıyah

Κόκκινο / Kırmızı

Μπλε ναυτικό / Lacivert

Λευκό / Beyaz

Class+Class+
Ανδρικό φούτερ, με πλήρες SSP με ένα μόνο 
μεταλλικό ολισθητήρα, εργονομική ζώνη ρα-
βδώσεων στις πλευρές, δύο τσέπες με φερ-
μουάρ, μανσέτες, μέση και κολάρο σε ελαστική 
πλευρά, ενισχυμένη ραφή.

Tek kaydırmalı metal SBS fermuarlı erkek swe-
atshirt. Yanları ribanadan ergonomik şeritli. Fer-
muarlı iki cepli. Bilekleri, beli ve yakası takviye 
dikişli ve lastik ribanalı.

Ύφασμα 70% ΒAMBAKI + 30% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ, 
ΦΙΝΙΡΙΣΜΕΝΟ

Kumaş %70 PAMUK + %30 POLYESTER,
FIRÇALANMIŞ YÜN

Μαύρο / Sıyah

Λευκό / Beyaz

Μπλε ναυτικό / Lacivert

Κόκκινο / Kırmızı

Class+ LadyClass+ Lady
Γυναικείο μεσάτο φούτερ, με πλήρες SSP με ένα 
μόνο μεταλλικό ολισθητήρα, εργονομική ζώνη 
ραβδώσεων στις πλευρές, δύο τσέπες με φερ-
μουάρ, μανσέτες, μέση και κολάρο σε ελαστική 
πλευρά, ενισχυμένη ραφή.

Tek kaydırmalı metal SBS fermuarlı ve vücuda 
oturan kadın sweatshirt. Yanları ribanadan er-
gonomik şeritli. Fermuarlı iki cepli. Bilekleri, beli 
ve yakası takviye dikişli ve lastik ribanalı.

Ύφασμα 70% ΒAMBAKI + 30% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ, 
ΦΙΝΙΡΙΣΜΕΝΟ

Kumaş %70 PAMUK + %30 POLYESTER,
FIRÇALANMIŞ YÜN
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300 g 1/20 pcs 280 g 1/20 pcs

M
an

M
an

Size - XS S M L XL XXL - - -

[001511-0010][000029-0008]

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL - -

  ΦουτερΦουτερ   SweatshirtSweatshirt

Μαύρο
Sıyah

Μπλε ναυτικό
Lacivert

Λευκό
Beyaz

SportSport
Ανδρικά φούτερ, πλήρες μεταλλικό φερμουάρ 
με διπλό ολισθητήρα. Ρίγες σε αντίθεση στο κο-
λάρο, στις μανσέτες και στη μέση, η λέξη ITALIA 
(ΙΤΑΛΙΑ) γραμμένη στο στήθος και η ιταλική ση-
μαία στο δεξί χέρι. Δύο τσέπες.

Çift kaydırmalı metal kaplama fermuarlı erkek 
sweatshirt. Yaka, bilek ve bel kısmı kontrast çiz-
gili, göğüs kısmı ITALIA yazısı baskılı ve sağ ko-
lunda İtalya bayrağı renklerini taşır. İki ceplidir.

Ύφασμα 100% ΒAMBAKI, ΓΑΛΛΙΚΗ ΤΕΡΙΑ

Kumaş %100 PAMUK, FRANSIZ HAVLU KUMAŞ

Μαύρο
Sıyah

Μπλε ναυτικό
Lacivert

Maverick 2.0Maverick 2.0
Ανδρικά φούτερ, εσωτερικό πλαστικό φερμου-
άρ με διπλό ολισθητήρα. Ρίγα στη μέση, κολά-
ρο και μανσέτες. Προφίλ με αντίθετες ρίγες, 
δύο πλαϊνές τσέπες.

Metal ve kolay çift kaydırmalı, plastik kaplama 
fermuarlı erkek sweatshirt. Yaka, bilek ve bel 
kısmı ribanadan yapılmıştır. Kontrast çizgili 
manşetli ve iki ceplidir.

Ύφασμα 95% ΒAMBAKI + 5% ELASTAN,
ΓΑΛΛΙΚΗ ΤΕΡΙΑ

Kumaş %95 PAMUK + %5 ELASTAN,
FRANSIZ HAVLU KUMAŞ
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300 g 5/20 pcs 300 g 5/20 pcs

M
an

Size - - S M L XL XXL - - - Size - - S M L - - - - -

La
dy

Breathable Breathable

[000033-0011] [000034-0011]

SweatshirtSweatshirt    ΦουτερΦουτερ  

DerbyDerby
Ανδρικά φούτερ, πλήρες φερμουάρ, φτιαγμένο 
από πλαστικό με διπλό μεταλλικό. Κολάρο και 
μέση με κοντές ραβδώσεις, ελαστικές μανσέτες 
με ραβδώσεις, διπλή ελαστική ραφή στις μασχά-
λες, δύο πλευρικές τσέπες με φερμουάρ, ενισχυ-
μένη ραφή, εξωτερική κατασκευή τύπου «πικέ» 
(με γαζί) για καλύτερη αναπνοή του υφάσματος.

Metal çift kaydırmalı, plastik kaplamalı kontrast 
bir SBS fermuara sahip erkek sweatshirt. Yakası 
ve beli kontrast çizgili ribanadan, bilekleri ise 
lastikli ribanadan yapılmıştır. Kol oyuğu biye-
li, yanları cepli, takviye dikişli ve dış kısmında 
kumaşın daha iyi nefes alabilmesi için pike tipi 
kumaş kullanılmıştır.

Κόκκινο / Λευκό
Kırmızı / Beyaz

Λευκό / Μπλε ναυτικό
Beyaz / Lacivert

Γκρι / Λευκό
Gri / Beyaz

Μπλε ναυτικό / Λευκό
Lacivert / Beyaz

Μαύρο / Λευκό
Sıyah / Beyaz

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ,
ΦΙΝΙΡΙΣΜΕΝΟ ΞΗΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Kumaş %100 POLYESTER,
DRY-TECH FIRÇALANMIŞ YÜN

Derby LadyDerby Lady
Γυναικεία φούτερ, πλήρες φερμουάρ, φτιαγμένο 
από πλαστικό με διπλό μεταλλικό. Κολάρο και 
μέση με κοντές ραβδώσεις, ελαστικές μανσέτες 
με ραβδώσεις, διπλή ελαστική ραφή στις μασχά-
λες, δύο πλευρικές τσέπες με φερμουάρ, ενισχυ-
μένη ραφή, εξωτερική κατασκευή τύπου «πικέ» 
(με γαζί) για καλύτερη αναπνοή του υφάσματος.

Metal çift kaydırmalı, plastik kaplamalı kontrast 
bir SBS fermuara sahip, vücuda oturan kadın 
sweatshirt. Yakası ve beli kontrast çizgili ribana-
dan, bilekleri ise lastikli ribanadan yapılmıştır. 
Kol oyuğu biyeli, yanları cepli, takviye dikişli ve 
dış kısmında kumaşın daha iyi nefes alabilmesi 
için pike tipi kumaş kullanılmıştır.

Μαύρο / Λευκό
Sıyah / Beyaz

Μπλε ναυτικό / Λευκό
Lacivert / Beyaz

Λευκό / Μπλε ναυτικό
Beyaz / Lacivert

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ,
ΦΙΝΙΡΙΣΜΕΝΟ ΞΗΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Kumaş %100 POLYESTER,
DRY-TECH FIRÇALANMIŞ YÜN
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M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

280 g 5/20 pcs

[001082-0308]

  ΦουτερΦουτερ   SweatshirtSweatshirt

TorontoToronto
Ανδρικό φούτερ, κουκούλα με ταιριαστό κορδόνι περίσφιξης, αισθητική ραφή στο λαιμό V, τσέπες 
σακουλών, στρογγυλό μανίκι, ελαστική μέση με ραβδώσεις και μανσέτες, ενισχυμένη ραφή. Εσω-
τερική ταινία ενίσχυσης με το αντίστοιχο χρώμα.

Tek renk ipli kapüşonlu, yakası V şeklinde dikişli erkek sweatshirt. Kese cepli, yuvarlak kollu, bi-
lekleri ve belli lastikli ribanadan ve takviye dikişlidir. Yakasının iç kısmı tek renkli takviye şeritlidir.

Ύφασμα 70% ΒAMBAKI + 30% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ, 
ΦΙΝΙΡΙΣΜΕΝΟ

Kumaş %70 PAMUK + %30 POLYESTER,
FIRÇALANMIŞ YÜN

Μπλε ναυτικό / Lacivert

Γκρι υπόλευκό / Melanj gri

Μπλε βασιλικού ναυτικού / Kraliyet mavisi

Μαύρο / Sıyah Κόκκινο / Kırmızı

Χρώμα καπνού / Füme
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 Atlanta+, Atlanta+ Lady, Atlanta+
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M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

300 g 5/20 pcs

MATCH

[000019-0001]

  ΦουτερΦουτερ   SweatshirtSweatshirt

Atlanta+Atlanta+
Ανδρικά φούτερ, διπλής ραφής κουκούλα, λευκό κορδόνι περίσφιξης με ραφές για να ταιριάζει με 
το μπλουζάκι και τα μεταλλικά δαχτυλίδια, ρεγκλάν μανίκια, καλαίσθητη V-ραφή στον λαιμό, τσέ-
πες καγκουρό, τσέπη με φερμουάρ, μανσέτες και μέση με ελαστικά πλευρά, ενισχυμένες ραφές.

Metal halka ve sweatshirt ile aynı renkte olan dikişlerle uyumlu beyaz iki dikişli kapüşonlu, reglan 
kollu, yakası V şeklinde dikişli, fermuarlı kese cepli, bilekleri ve belli lastikli ribanadan ve takviye 
dikişli erkek sweatshirt.

Ύφασμα 70% ΒAMBAKI + 30% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ,
ΦΙΝΙΡΙΣΜΕΝΟ

Kumaş %70 PAMUK + %30 POLYESTER,
FIRÇALANMIŞ YÜN

Κίτρινο φθορίζων / Floresan sarısı

Μπλε θαλασσί / Mercan mavisi

Γκρι υπόλευκό / Melanj gri

Παραλλαγή / Kamuflaj

Πορτοκαλί / Turuncu

Μπλε βασιλικού ναυτικού / Kraliyet mavisi

Χρώμα καπνού / Füme

Πράσινο της φύσης / Kolej yeşili

Κόκκινο / Kırmızı

Μπλε ναυτικό / Lacivert

Μαύρο / Sıyah

Πράσινο φωτεινό / Jel yeşili

Λευκό / Beyaz

Στρατιωτικό πράσινο / Asker yeşili

Μπλε Παραλλαγή / Kamuflaj mavisi

Πράσινο σμαραγδί / Zümrüt yeşili
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Size - XS S M L XL XXL - - -

300 g 1/20 pcs

MATCH

La
dy

[000020-0001]

SweatshirtSweatshirt    ΦουτερΦουτερ  

Atlanta+ LadyAtlanta+ Lady
Γυναικεία φουσκωτά φούτερ, διπλής ραφής κουκούλα, λευκό κορδόνι περίσφιξης με ραφές για να ται-
ριάζει με το μπλουζάκι και τα μεταλλικά δαχτυλίδια, ρεγκλάν μανίκια, καλαίσθητη V-ραφή στον λαιμό, 
τσέπες καγκουρό, τσέπη με φερμουάρ, μανσέτες και μέση με ελαστικά πλευρά, ενισχυμένες ραφές.

Metal halka ve sweatshirt ile aynı renkte olan dikişlerle uyumlu beyaz ipli ve iki dikişli kapüşonlu, 
reglan kollu, yakası V şeklinde dikişli, fermuarlı kese cepli, bilekleri ve belli lastikli ribanadan ve 
takviye dikişli, vücuda oturan kadın sweatshirt.

Ύφασμα 70% ΒAMBAKI + 30% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ,
ΦΙΝΙΡΙΣΜΕΝΟ

Kumaş %70 PAMUK + %30 POLYESTER,
FIRÇALANMIŞ YÜN

Ανοιχτό κίτρινο λαϊμ / Açık lime

Χρώμα καπνού / Füme

Φούξια / Fuşya

Μπλε ναυτικό / Lacivert

Πράσινο φωτεινό / Jel yeşili

Κόκκινο / Kırmızı

Μπλε θαλασσί / Mercan mavisi

Λευκό / Beyaz

Παραλλαγή / Kamuflaj

Πορτοκαλί / Turuncu

Μαύρο / Sıyah

Φούξια φθορίζων / Floresan fuşya

Στρατιωτικό πράσινο / Asker yeşili

Πράσινο σμαραγδί / Zümrüt yeşili

Κόκκινο κοραλλί / Sıcak mercan

Μπλε βασιλικού ναυτικού / Kraliyet mavisi

Γκρι υπόλευκό / Melanj gri

Πράσινο της φύσης / Kolej yeşili
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 Atlanta+
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 Atlanta+ Lady
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M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

280 g 5/20 pcs

[001212-0308]

  ΦουτερΦουτερ   SweatshirtSweatshirt

PortlandPortland
Ανδρικό φούτερ, πλήρες πλαστικό φερμουάρ με μεταλλικό ολισθητήρα, κουκούλα, κορδόνι από 
σχοινί με ραφές στο ίδιο χρώμα με το φούτερ, στρογγυλό μανίκι, τσέπες, μανσέτες και μέση σε 
ελαστική πλευρά. Ενισχυμένες ραφές, ζώνη εσωτερικού ενισχυτικού λαιμού στο ίδιο χρώμα.

Tek metal kaydırmalı plastik fermuarlı erkek sweatshirt. Sweatshirt ile aynı renkte dikişlerle uyum-
lu ipli bir kapüşona sahiptir. Yuvarlak kollu, kese cepli, bilekleri ve belli lastikli ribanadan yapılmış-
tır. Takviye dikişlidir. Yakasının iç kısmı tek renkli takviye şeritlidir.

Ύφασμα 70% ΒAMBAKI + 30% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ, 
ΦΙΝΙΡΙΣΜΕΝΟ

Kumaş %70 PAMUK + %30 POLYESTER,
FIRÇALANMIŞ YÜN

Μπλε ναυτικό / LacivertΓκρι υπόλευκό / Melanj gri

Μαύρο / Sıyah

Μπλε βασιλικού ναυτικού / Kraliyet mavisi

Χρώμα καπνού / Füme Κόκκινο / Kırmızı
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M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

300 g 5/20 pcs

[000021-0001]

  ΦουτερΦουτερ   SweatshirtSweatshirt

Dallas+Dallas+
Ανδρικά φούτερ, πλήρες φερμουάρ SBS, από πλαστικό με διπλό μεταλλικό ολισθητήρα, διπλής 
ραφής κουκούλα, λευκό κορδόνι περίσφιξης με ραφές για να ταιριάζει με το μπλουζάκι και τα 
μεταλλικά δαχτυλίδια, ρεγκλάν μανίκια, τσέπες καγκουρό, τσέπη με φερμουάρ, μανσέτες και μέση 
με ελαστικά πλευρά. Ενισχυμένες ραφές.

Metal çift kaydırmalı plastik kaplamalı bir SBS fermuara sahip, metal halka ve sweatshirt ile aynı 
renkte olan dikişlerle uyumlu beyaz ipli ve iki dikişli kapüşonlu, reglan kollu, fermuarlı kese cepli, 
bilekleri ve belli lastikli ribanadan ve takviye dikişli erkek sweatshirt.

Κόκκινο / KırmızıΠορτοκαλί / Turuncu

Στρατιωτικό πράσινο / Asker yeşiliΜαύρο / Sıyah

Παραλλαγή / Kamuflaj

Μπορντώ / Bordo

Λευκό / Beyaz

Πράσινο / Yeşil

Γκρι υπόλευκό / Melanj gri Χρώμα καπνού / Füme

Μπλε ναυτικό / Lacivert Μπλε βασιλικού ναυτικού / Kraliyet mavisi

Ύφασμα 70% ΒAMBAKI + 30% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ,
ΦΙΝΙΡΙΣΜΕΝΟ

Kumaş %70 PAMUK + %30 POLYESTER,
FIRÇALANMIŞ YÜN
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300 g 5/20 pcs

La
dy

Size - XS S M L XL XXL - - -

[000406-0001]

SweatshirtSweatshirt    ΦουτερΦουτερ  

Dallas+ LadyDallas+ Lady
Γυναικείο μεσάτο φούτερ, με πλήρες φερμουάρ SBS, πλαστικό με διπλό μεταλλικό ολισθητήρα, 
κουκούλα με δύο ραφές, κορδόνι λευκού σχοινιού με ραφές στο ίδιο χρώμα με το μεταλλικό φού-
τερ και δαχτυλίδια, μανίκια ρεγκλάν, τσέπες με τσέπη με φερμουάρ, μανσέτες και ελαστική μέση 
και πλευρά. Ενισχυμένες ραφές.

Metal çift kaydırmalı plastik kaplamalı bir SBS fermuara sahip, metal halka ve sweatshirt ile aynı 
renkte olan dikişlerle uyumlu beyaz ipli ve iki dikişli kapüşonlu, reglan kollu, fermuarlı kese cepli, 
bilekleri ve belli lastikli ribanadan ve takviye dikişli vücuda oturan kadın sweatshirt.

Κόκκινο / KırmızıΠορτοκαλί / Turuncu

Στρατιωτικό πράσινο / Asker yeşili

Μαύρο / Sıyah

Μπορντώ / Bordo

Λευκό / BeyazΚόκκινο κοραλλί / Sıcak mercan Φούξια / Fuşya

Πράσινο / Yeşil

Μπλε βασιλικού ναυτικού / Kraliyet mavisi

Γκρι υπόλευκό / Melanj gri Χρώμα καπνού / Füme

Μπλε ναυτικό / Lacivert

Ύφασμα 70% ΒAMBAKI + 30% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ,
ΦΙΝΙΡΙΣΜΕΝΟ

Kumaş %70 PAMUK + %30 POLYESTER,
FIRÇALANMIŞ YÜN
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260 g 5/20 pcs

M
an

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - -

[001001-0341]

Hawaii+Hawaii+
Ανδρικά φούτερ, πλήρες φερμουάρ SBS, με διπλό μεταλλικό ολισθητήρα, διπλής ραφής κουκού-
λα, λευκό κορδόνι περίσφιξης για να ταιριάζει με το μπλουζάκι και τα μεταλλικά δαχτυλίδια, ρε-
γκλάν μανίκια, τσέπες καγκουρό, τσέπη με φερμουάρ, μανσέτες και μέση με ελαστικά πλευρά. 
Ενισχυμένες ραφές.

Metal çift kaydırmalı kaplama bir SBS fermuara sahip, metal halka ve sweatshirt ile aynı renkte 
olan dikişlerle uyumlu beyaz ipli ve iki dikişli kapüşonlu, reglan kollu, fermuarlı kese cepli, bilekleri 
ve belli lastikli ribanadan ve takviye dikişli erkek sweatshirt.

Λευκό
Beyaz

Μπλε βασιλικού ναυτικού
Kraliyet mavisi

Χρώμα καπνού
Füme

Μαύρο
Sıyah

Μπλε ναυτικό
Lacivert

Ύφασμα 80% ΒAMBAKI + 20% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ,
ΓΑΛΛΙΚΟ ΤΕΡΥ

Kumaş %80 PAMUK + %20 POLYESTER,
FRANSIZ HAVLU KUMAŞ
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260 g 5/20 pcs

Size - - S M L - - - - -

La
dy

[001002-0341]

SweatshirtSweatshirt    ΦουτερΦουτερ  

Λευκό
Beyaz

Μπλε βασιλικού ναυτικού
Kraliyet mavisi

Χρώμα καπνού
Füme

Μαύρο
Sıyah

Μπλε ναυτικό
Lacivert

Hawaii+ LadyHawaii+ Lady
Γυναικείο μεσάτο φούτερ, με πλήρες SBS φερμουάρ με διπλό μεταλλικό ολισθητήρα, κουκούλα 
με δύο ραφές, λευκό κορδόνι περίσφιξης με τσέπες με μεταλλική φούστα και δαχτυλίδια, μανίκι 
ρεγκλάν, τσέπες καγκουρό με τσέπη με φερμουάρ, μανσέτες και μέση σε ελαστική πλευρά. Ενισχυ-
μένες ραφές.

Metal çift kaydırmalı kaplama bir SBS fermuara sahip, metal halka ve sweatshirt ile aynı renkte 
olan dikişlerle uyumlu beyaz ipli ve iki dikişli kapüşonlu, reglan kollu, fermuarlı kese cepli, bilekleri 
ve belli lastikli ribanadan ve takviye dikişli vücuda oturan kadın sweatshirt.

Ύφασμα 80% ΒAMBAKI + 20% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ,
ΓΑΛΛΙΚΟ ΤΕΡΥ

Kumaş %80 PAMUK + %20 POLYESTER,
FRANSIZ HAVLU KUMAŞ
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250 g 1/20 pcs 250 g 1/20 pcs

M
an

Size - - S M L XL - - - -

La
dy

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - -

[000257-0016] [000258-0016]

SweatshirtSweatshirt    ΦουτερΦουτερ  

FreestyleFreestyle
Ανδρικό φούτερ, με πλήρες φερμουάρ σε πλα-
στικό για αντίθεση, με κουκούλα και κορδόνι σε 
αντίθετα χρώματα, μανίκι ρεγκλάν, εσωτερική 
τσέπη με αντιθέσεις, ελαστικές μανσέτες και 
μέση και δύο μπροστινές τσέπες με φερμουάρ.

Kontrast renkte naylon fermuarlı erkek sweat-
shirt. Kapüşonludur ve kontrast renkte iplidir. 
Reglan kollu, yakasının iç kısmı kontrast şeritli, 
bilek ve bel kısmı lastikli ribanadan tasarlanmış-
tır. Ön kısmında fermuarlı iki adet cebi vardır.

Ύφασμα 80% ΒAMBAKI + 20% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ,
ΓΑΛΛΙΚΟ ΤΕΡΥ, ΜΕ ΕΦΕ ΦΛΟΓΑ

Kumaş %80 PAMUK + %20 POLYESTER,
FRANSIZ HAVLU KUMAŞ YANIK GÖRÜNÜMLÜ

Παραλλαγή
Kamuflaj

Παραλλαγή
Kamuflaj

Μπλε ντένιμ
Kot mavisi

Μπλε ντένιμ
Kot mavisi

Freestyle LadyFreestyle Lady
Γυναικείο μεσάτο φούτερ, με πλήρες φερμουάρ σε 
πλαστικό για αντίθεση, με κουκούλα και κορδόνι 
σε αντίθετα χρώματα, μανίκι ρεγκλάν, εσωτερική 
τσέπη με αντιθέσεις, ελαστικές μανσέτες και μέση 
και δύο μπροστινές τσέπες με φερμουάρ.

Kontrast renkte naylon fermuarlı ve vücuda oturan 
kadın sweatshirt. Kapüşonludur ve kontrast renk-
te iplidir. Reglan kollu, yakasının iç kısmı kontrast 
şeritli, bilek ve bel kısmı lastikli ribanadan tasarlan-
mıştır. Ön kısmında fermuarlı iki adet cebi vardır.

Ύφασμα 80% ΒAMBAKI + 20% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ,
ΓΑΛΛΙΚΟ ΤΕΡΥ, ΜΕ ΕΦΕ ΦΛΟΓΑ

Kumaş %80 PAMUK + %20 POLYESTER,
FRANSIZ HAVLU KUMAŞ, YANIK GÖRÜNÜMLÜ
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300 g 5/20 pcs 300 g 5/20 pcs

M
an

Size - - S M L - - - - -

La
dy

Size - - S M L XL XXL - - -

Breathable Breathable

[001270-0011] [001272-0011]

  ΦουτερΦουτερ   SweatshirtSweatshirt

NevadaNevada
Γυναικείο μεσάτο φούτερ, με πλήρες φερμου-
άρ σε αντίθεση με πλαστικό με διπλό μεταλλικό 
ολισθητήρα, κουκούλα με κορδόνι περίσφιξης, 
εσωτερική κουκούλα και κορδόνι σε αντίθετο 
χρώμα, ελαστικές μανσέτες με ράβδους και 
μέση με αντίθετα προφίλ, αντίθετες σωληνώ-
σεις στη θωράκιση, τρίχρωμη στη θωράκιση 
αριστερά, 2 τσέπες με φερμουάρ, ενισχυμένες 
ραφές και παρόμοιο εξωτερικό φινίρισμα πικέ-
του για μεγαλύτερη αναπνοή του ενδύματος.

Metal çift kaydırmalı, plastik kaplamalı kontrast 
bir fermuara sahip erkek sweatshirt. İç kısmıyla 
ipi kontrast renklerde olan ipli kapüşonla tasar-
lanmıştır. Yakası ve beli kontrast lastikli ribana-
dan, bilekleri ise lastikli ribanadan yapılmıştır. 
Sol tarafı üç renkli olan kol oyuğu kontrast biye-
lidir. Fermuarlı 2 adet cebi vardır. Takviye dikişli 
ve dış kısmında ürünün daha iyi nefes alabilme-
si için pike tipi kumaş kullanılmıştır.

Κόκκινο / Λευκό
Kırmızı / Beyaz

Λευκό / Μπλε ναυτικό
Beyaz / Lacivert

Γκρι / Λευκό
Gri / Beyaz

Μπλε ναυτικό / Λευκό
Lacivert / Beyaz

Μπλε βασιλικού ναυτικού / Λευκό
Kraliyet mavisi / Beyaz

Μαύρο / Λευκό
Sıyah / Beyaz

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ,
ΦΙΝΙΡΙΣΜΕΝΟ ΞΗΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Kumaş %100 POLYESTER,
DRY-TECH FIRÇALANMIŞ YÜN

KansasKansas
Γυναικείο μεσάτο φούτερ, με πλήρες φερμουάρ 
σε αντίθεση με πλαστικό με διπλό μεταλλικό 
ολισθητήρα, κουκούλα με κορδόνι περίσφιξης, 
εσωτερική κουκούλα και κορδόνι σε αντίθετο 
χρώμα, ελαστικές μανσέτες με ράβδους και 
μέση με αντίθετα προφίλ, αντίθετες σωληνώ-
σεις στη θωράκιση, τρίχρωμη στη θωράκιση 
αριστερά, 2 τσέπες με φερμουάρ, ενισχυμένες 
ραφές και παρόμοιο εξωτερικό φινίρισμα πικέ-
του για μεγαλύτερη αναπνοή του ενδύματος.

Metal çift kaydırmalı, plastik kaplamalı kontrast 
bir fermuara sahip, vücuda oturan kadın sweat-
shirt. İç kısmıyla ipi kontrast renklerde olan ipli 
kapüşonla tasarlanmıştır. Yakası ve beli kontrast 
lastikli ribanadan, bilekleri ise lastikli ribanadan 
yapılmıştır. Sol tarafı üç renkli olan kol oyuğu 
kontrast biyelidir. Fermuarlı 2 adet cebi vardır. 
Takviye dikişli ve dış kısmında ürünün daha iyi 
nefes alabilmesi için pike tipi kumaş kullanıl-
mıştır.

Μπλε βασιλικού ναυτικού / Λευκό
Kraliyet mavisi / Beyaz

Μαύρο / Λευκό
Sıyah / Beyaz

Κόκκινο / Λευκό
Kırmızı / Beyaz

Γκρι / Λευκό
Gri / Beyaz

Μπλε ναυτικό / Λευκό
Lacivert / Beyaz

Λευκό / Μπλε ναυτικό
Beyaz / Lacivert

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ,
ΦΙΝΙΡΙΣΜΕΝΟ ΞΗΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Kumaş %100 POLYESTER,
DRY-TECH FIRÇALANMIŞ YÜN
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260 g 1/20 pcs 260 g 1/30 pcs

M
an

Size - - S M L XL - - - -

La
dy

Size - - S M L XL XXL - - -

Comfort Fit Comfort Fit

[001288-0341] [001289-0341]

SweatshirtSweatshirt    ΦουτερΦουτερ  

Boxer+Boxer+
Αμάνικη μπλούζα για άνδρες, πλήρες πλαστικό 
φερμουάρ σε χρώμα αντίθεση, με διπλό μεταλ-
λικό ολισθητήρα, σχηματοποιημένη κουκούλα 
και κορδόνι από σχοινί, τσέπες τύπου μάρσιπος 
με φερμουάρ.

Metal çift kaydırmalı, kontrast renkte plastik 
fermuarlı, kolsuz erkek sweatshirt. Kontrast ipli 
bir kapüşona sahiptir. Fermuarlı küçük bir cep 
ile kese ceplidir.

Ύφασμα 80% ΒAMBAKI + 20% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ,
ΓΑΛΛΙΚΟ ΤΕΡΥ

Kumaş %80 PAMUK + %20 POLYESTER,
FRANSIZ HAVLU KUMAŞ

Μαύρο / Sıyah

Μπλε ναυτικό / Lacivert

Γκρι υπόλευκό / Melanj gri

Boxer+ LadyBoxer+ Lady
Αμάνικη μπλούζα για γυναίκες, πλήρες πλαστικό 
φερμουάρ σε χρώμα αντίθεση, με διπλό μεταλ-
λικό ολισθητήρα, σχηματοποιημένη κουκούλα 
και κορδόνι από σχοινί, τσέπες τύπου μάρσιπος 
με φερμουάρ.

Metal çift kaydırmalı, kontrast renkte plastik 
fermuarlı, kolsuz kadın sweatshirt. Kontrast ipli 
bir kapüşona sahiptir. Fermuarlı küçük bir cep 
ile kese ceplidir.

Ύφασμα 80% ΒAMBAKI + 20% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ,
ΓΑΛΛΙΚΟ ΤΕΡΥ

Kumaş %80 PAMUK + %20 POLYESTER,
FRANSIZ HAVLU KUMAŞ

Μαύρο / Sıyah

Γκρι υπόλευκό / Melanj gri

Μπλε ναυτικό / Lacivert
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 Norway Lady, Dolomiti+

ΦΛΙΣ
YÜN
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M
an

BIG SIZESize XXS - S M L XL XXL 3XL - -

180 g 1/20 pcs

[001294-0070]

YünYün    ΦλιςΦλις  

Soft+Soft+
Γιούνισεξ ελαφρύ με μισό-φερμουάρ σε μικροφλίς με ελαστική άκρη στα μανίκια και στο κάτω 
μέρος του ενδύματος. Συρραφή στον ώμο και στα τελειώματα των μανικιών.

Kolları ve kenarları lastikli yarım fermuarlı, unisex hafif model. Omuz ve kol oyuğunda görünür 
dikişlerle tasarlanmıştır.

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ, ΣΤΟΙΒΕΣ

Kumaş %100 POLYESTER, POLAR

Λευκό / Beyaz

Μεταλλικό Γκρι / Çelik grısı Μαύρο / Sıyah

Κόκκινο / Kırmızı

Μπλε βασιλικού ναυτικού / Kraliyet mavisi

Μπλε ναυτικό / Lacivert
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M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

280 g 1/10 pcs

[000891-0325]

  ΦλιςΦλις    YünYün

PireneiPirenei
Ζακέτα, μισό φερμουάρ 8 mm με μαύρο πλαστικό, στρογγυλό μανίκι, ρυθμιζόμενο κορδόνι σε 
μέση και ολόγυρα, δύο τσέπες με καλυμμένα φερμουάρ, μπροστινή τσέπη με φερμουάρ, ενισχυ-
μένη ραφή, ενισχυμένη ραφή.

Yünden yapılmış, siyah plastikten 8 mm’lik yarım fermuarlı, yuvarlak kollu, beli ve bilekleri lastik 
iplikli, kaplama fermuarlı iki cepli, ön kısmı fermuarlı cepli, yakası takviye dikişli, kontrast destek 
şeritli model.

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ, ΣΤΟΙΒΕΣ 144F

Kumaş %100 POLYESTER, POLAR 144F 

Μεταλλικό Γκρι / Çelik grısı

Μαύρο / SıyahΠορτοκαλί / Turuncu

Μπλε ναυτικό / Lacivert
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M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

280 g 1/10 pcs

[000397-0069]

YünYün    ΦλιςΦλις  

Dolomiti+Dolomiti+
Ζακέτα, μισό φερμουάρ 8 mm με μαύρο πλαστικό, μανίκια raglan, ρυθμιζόμενο κορδόνι στη 
μέση, ελαστικό σφιχτό τελείωμα στον καρπό, δύο τσέπες με καλυμμένα φερμουάρ, μπροστινή 
τσέπη με φερμουάρ, ενισχυμένη ραφή, ενισχυμένη ραφή.

Yünden yapılmış, siyah plastikten 8 mm’lik yarım fermuarlı, reglan kollu, beli ayarlanabilir ipli, bi-
lekleri lastik iplikli, kaplama fermuarlı iki cepli, ön kısmı fermuarlı cepli, yakası takviye dikişli, kont-
rast destek şeritli model.

Κόκκινο / Kırmızı

Παραλλαγή / Kamuflaj

Γκρι της τέφρας υπόλευκο / Mleanj kül rengi Μαύρο / Sıyah

Μπλε βασιλικού ναυτικού / Kraliyet mavisi

Μπλε ναυτικό / Lacivert

Πορτοκαλί / Turuncu

Λευκό / Beyaz

Πράσινο / Yeşil

Κίτρινο / Sarı

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ, ΣΤΟΙΒΕΣ

Kumaş %100 POLYESTER, POLAR
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M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

280 g 1/10 pcs

[001088-0325]

  ΦλιςΦλις    YünYün

NepalNepal
Ζακέτα φλις, πλήρες φερμουάρ από νάυλον, ολόσωμο μανίκι, ελαστικός καρπός και ζώνη μέσης, 
δύο τσέπες με καλυμμένο φερμουάρ, ενισχυμένη ραφή, ευθεία ποδιά.

Yünden yapılmış, tek kaydırmalı naylon fermuarlı, yuvarlak kollu, beli ve bilekleri lastik iplikli, kap-
lama fermuarlı iki cepli, takviye dikişli ve uç kısmı düz model.

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ, ΣΤΟΙΒΕΣ 144F

Kumaş %100 POLYESTER, POLAR 144F 

Κόκκινο / Kırmızı

Μπλε ναυτικό / Lacivert

Πορτοκαλί / Turuncu

Μπλε βασιλικού ναυτικού / Kraliyet mavisi

Μεταλλικό Γκρι / Çelik grısı

Πράσινο / Yeşil

Μαύρο / Sıyah
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280 g 1/10 pcs 280 g 1/10 pcs

M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL Size - XS S M L XL XXL - - -

La
dy

[000434-0069] [000842-0069]

YünYün    ΦλιςΦλις  

NorwayNorway
Γυναικεία ζακέτα, μισό φερμουάρ 8 mm με 
μαύρο πλαστικό, μανίκια raglan, ρυθμιζόμενο 
κορδόνι στη μέση, ελαστικό σφιχτό τελείωμα 
στον καρπό, δύο τσέπες με καλυμμένα φερ-
μουάρ, μπροστινή τσέπη με φερμουάρ, ενισχυ-
μένη ραφή, ενισχυμένη ραφή.

Yünden yapılmış, siyah plastikten 8 mm’lik fer-
muarlı, reglan kollu, beli ayarlanabilir ipli, bi-
lekleri lastik iplikli, kaplama fermuarlı iki cepli, 
ön kısmı fermuarlı cepli, yakası takviye dikişli, 
kontrast destek şeritli erkek model.

Κόκκινο
Kırmızı

Μπλε ναυτικό
Lacivert

Πορτοκαλί
Turuncu

Μεταλλικό Γκρι
Çelik grısı

Μαύρο
Sıyah

Λευκό
Beyaz

Μπλε βασιλικού ναυτικού
Kraliyet mavisi

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ, ΣΤΟΙΒΕΣ

Kumaş %100 POLYESTER, POLAR

Norway LadyNorway Lady
Γυναικεία μεσάτη ζακέτα, μισό φερμουάρ 8 mm 
με μαύρο πλαστικό, μανίκια raglan, ρυθμιζόμε-
νο κορδόνι στη μέση, ελαστικό σφιχτό τελείωμα 
στον καρπό, δύο τσέπες με καλυμμένα φερμου-
άρ, μπροστινή τσέπη με φερμουάρ, ενισχυμένη 
ραφή, ενισχυμένη ραφή.

Yünden yapılmış, siyah plastikten 8 mm’lik 
fermuarlı, reglan kollu, beli ayarlanabilir ipli, 
bilekleri lastik ipli, kaplama fermuarlı iki cepli, 
ön kısmı fermuarlı cepli, yakası takviye dikişli, 
kontrast destek şeritli ve vücuda oturan kadın 
model.

Μπλε ναυτικό
Lacivert

Μαύρο
Sıyah

Μπλε βασιλικού ναυτικού
Kraliyet mavisi

Μεταλλικό Γκρι
Çelik grısı

Λευκό
Beyaz

Κόκκινο
Kırmızı

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ, ΣΤΟΙΒΕΣ

Kumaş %100 POLYESTER, POLAR
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 Aspen+, Dolomiti+
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280 g 1/10 pcs 280 g 1/20 pcs

M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL Size - -XS S M L XL XXL - - -

La
dy

[001004-0069] [001005-0069]

YünYün    ΦλιςΦλις  

Aspen+Aspen+
Γυναικεία δίχρωμη ζακέτα, μισό φερμουάρ 8 
mm με μαύρο πλαστικό, μανίκια raglan, ρυθ-
μιζόμενο κορδόνι στη μέση, ελαστικό σφιχτό 
τελείωμα στον καρπό, δύο τσέπες με καλυμμέ-
να φερμουάρ, μπροστινή τσέπη με φερμουάρ, 
ενισχυμένη ραφή, ενισχυμένη ραφή.

Yünden yapılmış, siyah plastikten 8 mm’lik fer-
muarlı, reglan kollu, beli ayarlanabilir ipli, bi-
lekleri lastik iplikli, kaplama fermuarlı iki cepli, 
ön kısmı fermuarlı cepli, yakası takviye dikişli, 
kontrast destek şeritli ve iki renkli erkek model.

Πράσινο / Οξύ πράσινο
Yeşil / Asit yeşili

Κόκκινο / Μαύρο
Kırmızı / Sıyah

Μπλε βασιλικού ναυτικού / Μαύρο
Kraliyet mavisi / Sıyah

Μπλε ναυτικό / Μπλε 
βασιλικού ναυτικού

Lacivert / Kraliyet mavisi

Μεταλλικό Γκρι / Πορτοκαλί
Çelik grısı / Turuncu

Μαύρο / Μεταλλικό Γκρι
Sıyah / Çelik grısı

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ, ΣΤΟΙΒΕΣ

Kumaş %100 POLYESTER, POLAR

Aspen+ LadyAspen+ Lady
Γυναικεία δίχρωμη μεσάτη ζακέτα, μισό φερ-
μουάρ 8 mm με μαύρο πλαστικό, μανίκια ρε-
γκλάν, ρυθμιζόμενο κορδόνι στη μέση, ελαστι-
κό σφιχτό τελείωμα στον καρπό, δύο τσέπες 
με καλυμμένα φερμουάρ, μπροστινή τσέπη με 
φερμουάρ, ενισχυμένη ραφή, ενισχυμένη ραφή.

Yünden yapılmış, siyah plastikten 8 mm’lik fer-
muarlı, reglan kollu, beli ayarlanabilir ipli, bi-
lekleri lastik iplikli, kaplama fermuarlı iki cepli, 
ön kısmı fermuarlı cepli, yakası takviye dikişli, 
kontrast destek şeritli, iki renkli ve vücuda otu-
ran kadın model.

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ, ΣΤΟΙΒΕΣ

Kumaş %100 POLYESTER, POLAR

Πράσινο / Οξύ πράσινο
Yeşil / Asit yeşili

Μπλε βασιλικού ναυτικού / Μαύρο
Kraliyet mavisi / Sıyah

Μαύρο / Μεταλλικό Γκρι
Sıyah / Çelik grısı

Μπλε ναυτικό / Μπλε 
βασιλικού ναυτικού

Lacivert / Kraliyet mavisi

Μεταλλικό Γκρι / Πορτοκαλί
Çelik grısı / Turuncu

Κόκκινο / Μαύρο
Kırmızı / Sıyah
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 Aspen+ Lady
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280 g 1/20 pcs 280 g 1/20 pcs

M
an

Size - - S M L - - - - -

La
dy

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - -

[000843-0069] [000844-0069]

  ΦλιςΦλις    YünYün

Easy+Easy+
Ανδρικό γιλέκο με φερμουάρ, πλήρες πλαστικό 
φερμουάρ διπλής ολίσθησης 8 mm, κόψιμο ρε-
γκλάν, δύο μπροστινές τσέπες με κάλυμμα φερ-
μουάρ και μία τσέπη στο στήθος με φερμουάρ.

8 mm’lik çift kaydırmalı plastik fermuarlı, reglan 
kesimli, önde kaplama fermuarlı iki cep ve fer-
muarlı kapaklı bir cebe sahip erkek yün yelek.

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ, ΣΤΟΙΒΕΣ

Kumaş %100 POLYESTER, POLAR

Μπλε ναυτικό / Lacivert

Μαύρο / Sıyah

Μεταλλικό Γκρι / Çelik grısı

Easy+ LadyEasy+ Lady
Γυναικείο μεσάτο γιλέκο με φερμουάρ, πλήρες πλα-
στικό φερμουάρ διπλής ολίσθησης 8 mm, κόψιμο 
ρεγκλάν, δύο μπροστινές τσέπες με κάλυμμα φερ-
μουάρ και μία τσέπη στο στήθος με φερμουάρ.

8 mm’lik çift kaydırmalı plastik fermuarlı, reg-
lan kesimli, önde kaplama fermuarlı iki cep ve 
fermuarlı kapaklı bir cebe sahip, vücuda oturan 
kadın yün yelek.

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ, ΣΤΟΙΒΕΣ

Kumaş %100 POLYESTER, POLAR

Μπλε ναυτικό / Lacivert

Μαύρο / Sıyah
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230 g 10/150 pcs 230 g 10/150 pcs

M
an

M
an

Size U Size U

[000845-0324] [000846-0324]

YünYün    ΦλιςΦλις  

ClimberClimber
Κασκόλ σε σχήμα σάλι από μικροφλίς για το 
λαιμό με κορδόνι περίσφιξης.

8 mm’lik çift kaydırmalı plastik fermuarlı, reglan ke-
simli, önde kaplama fermuarlı iki cep ve fermuarlı ka-
paklı bir cebe sahip, vücuda oturan kadın yün yelek.

Μαύρο / Sıyah

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ, ΣΤΟΙΒΕΣ

Kumaş %100 POLYESTER, POLAR

OsloOslo
Κασκόλ από μικροφλίς για το λαιμό με κορδόνι 
περίσφιξης.

İpli, mikro yün dokumadan boyunluk.

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ, ΣΤΟΙΒΕΣ

Kumaş %100 POLYESTER, POLAR

Πορτοκαλί
Turuncu

Μπλε ναυτικό
Lacivert

Μεταλλικό Γκρι
Çelik grısı

Μαύρο
Sıyah

Στρατιωτικό πράσινο
Asker yeşili

Λευκό
Beyaz

Παραλλαγή
Kamuflaj
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 Dublin

ΜΑΛΑΚΟ ΥΦΗΣ ΜΕ ΚΥΨΕΛΕΣ
SOFT-SHELL CEKET
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280 g 1/20 pcs 280 g 1/20 pcs

M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL Size - XS S M L XL XXL - - -

La
dy

Breathable Breathable

[001474-0491] [001475-0491]

Soft-shell ceketSoft-shell ceket    Μαλακης υφης με κυψελεςΜαλακης υφης με κυψελες  

PerthPerth
Εργονομικό σακάκι δύο επιπέδων για τους άν-
δρες με αδιάβροχη επεξεργασία, στρογγυλό 
μανίκι, μακρύ κολλημένο φερμουάρ SBS, λεπτή 
ελαστική μανσέτα στις μανσέτες, 2 πλαϊνές τσέ-
πες με φερμουάρ.

Su geçirmez ve iki katmanlı ergonomik erkek 
ceket. Yuvarlak kollu, gizli ve uzun SBS fermuar-
lı model. Bilekleri lastikli şeritlidir. Fermuarlı iki 
yan cebe sahiptir.

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ
 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΣΑ ΜΕ ΜΑΛΑΚΙ

Kumaş %100 POLYESTER,
STREÇ MEKANİK SOFT-SHELL CEKET

Perth LadyPerth Lady
Εργονομικό σακάκι δύο επιπέδων για τους άν-
δρες με αδιάβροχη επεξεργασία, στρογγυλό 
μανίκι, μακρύ κολλημένο φερμουάρ SBS, λεπτή 
ελαστική μανσέτα στις μανσέτες, 2 πλαϊνές τσέ-
πες με φερμουάρ.

Su geçirmez ve iki katmanlı ergonomik kadın 
ceket. Yuvarlak kollu, gizli ve uzun SBS fermuar-
lı model. Bilekleri lastikli şeritlidir. Fermuarlı iki 
yan cebe sahiptir.

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ,
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΣΑ ΜΕ ΜΑΛΑΚΙ

Kumaş %100 POLYESTER,
STREÇ MEKANİK SOFT-SHELL CEKET

Μπλε ναυτικό / Lacivert Μπλε ναυτικό / Lacivert

Μπλε βασιλικού ναυτικού / Kraliyet mavisi Μπλε βασιλικού ναυτικού / Kraliyet mavisi

Μεταλλικό Γκρι / Çelik grısı Μεταλλικό Γκρι / Çelik grısı

Μαύρο / Sıyah Μαύρο / Sıyah

Κόκκινο / Kırmızı Κόκκινο / Kırmızı

127

» Index

http://www.payperwear.com


320 g 1/10 pcs 320 g 1/10 pcs

M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

Breathable Breathable

Size - XS S M L XL XXL - - -

La
dy

[001248-0355] [001249-0355]

  Μαλακης υφης με κυψελεςΜαλακης υφης με κυψελες    Soft-shell ceketSoft-shell ceket

DublinDublin
WP/MM 8000 MVP/GR 3000 Εργονομικό ανδρικό 
σακάκι, σχηματοποιήμενη κουκούλα με δύο ρα-
φές και κορδόνι περίσφιξης, μακρύ κολλημένο 
φερμουάρ, ελαστικό με κούμπωμα velcro, δύο 
πλευρικές τσέπες με φερμουάρ.

WP/MM 8000 MVP/GR 3000 gizli uzun fermuar-
lı, ergonomik erkek ceket. Cırtcırt bilekleri las-
tiklidir ve fermuarlı iki dış cep ile tasarlanmıştır.

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ,
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΣΑ ΜΕ ΜΑΛΑΚΙ

Kumaş %100 POLYESTER,
STREÇ MEKANİK SOFT-SHELL CEKET

Μπλε ναυτικό / Lacivert

Μπλε βασιλικού ναυτικού / Kraliyet mavisi Μπλε βασιλικού ναυτικού / Kraliyet mavisi

Μεταλλικό Γκρι / Çelik grısı

Μαύρο / Sıyah

Dublin LadyDublin Lady
WP/MM 8000 MVP/GR 3000 Εργονομικό ανδρικό 
σακάκι, σχηματοποιήμενη κουκούλα με δύο ρα-
φές και κορδόνι περίσφιξης, μακρύ κολλημένο 
φερμουάρ, ελαστικό με κούμπωμα velcro, δύο 
πλευρικές τσέπες με φερμουάρ.

WP/MM 8000 MVP/GR 3000 gizli uzun fermuar-
lı, ergonomik kadın ceket. Cırtcırt bilekleri las-
tiklidir ve fermuarlı iki dış cep ile tasarlanmıştır.

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ,
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΣΑ ΜΕ ΜΑΛΑΚΙ

Kumaş %100 POLYESTER,
STREÇ MEKANİK SOFT-SHELL CEKET

Μπλε ναυτικό / Lacivert

Μεταλλικό Γκρι / Çelik grısı

Μαύρο / Sıyah

Κόκκινο / Kırmızı Κόκκινο / Kırmızı
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 Dublin, Dublin Lady  Gale Lady
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320 g 1/10 pcs 320 g 1/10 pcs

M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL Size - XS S M L XL XXL - - -

La
dy

Breathable Breathable

[001044-0355] [001045-0355]

MATCH MATCH

Soft-shell ceketSoft-shell ceket    Μαλακης υφης με κυψελεςΜαλακης υφης με κυψελες  

GaleGale
WP/MM 8000 MVP/GR 3000 Εργονομικό ανδρικό 
σακάκι, μανίκι ρεγκλάν, σχηματοποιήμενη κου-
κούλα με δύο ραφές και κορδόνι περίσφιξης, μα-
κρύ κολλημένο φερμουάρ, ελαστικό με κούμπω-
μα velcro, δύο πλευρικές τσέπες με φερμουάρ.

Gale LadyGale Lady
WP/MM 8000 MVP/GR 3000 Εργονομικό γυναικείο 
σακάκι, μανίκι ρεγκλάν, σχηματοποιήμενη κου-
κούλα με δύο ραφές και κορδόνι περίσφιξης, μα-
κρύ κολλημένο φερμουάρ, ελαστικό με κούμπω-
μα velcro, δύο πλευρικές τσέπες με φερμουάρ.

WP/MM 8000 MVP/GR 3000 gizli uzun fermuar-
lı, iki dikişli ve ipli kapüşonlu, reglan kollu ergo-
nomik erkek ceket. Cırtcırt bilekleri lastiklidir ve 
fermuarlı iki dış cep ile tasarlanmıştır.

WP/MM 8000 MVP/GR 3000 gizli uzun fermuar-
lı, iki dikişli ve ipli kapüşonlu, reglan kollu ergo-
nomik kadın ceket. Cırtcırt bilekleri lastiklidir ve 
fermuarlı iki dış cep ile tasarlanmıştır.

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ,
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΣΑ ΜΕ ΜΑΛΑΚΙ

Kumaş %100 POLYESTER,
STREÇ MEKANİK SOFT-SHELL CEKET

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ,
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΣΑ ΜΕ ΜΑΛΑΚΙ

Kumaş %100 POLYESTER,
STREÇ MEKANİK SOFT-SHELL CEKET

Μπλε ναυτικό
Lacivert

Κόκκινο
Kırmızı

Πορτοκαλί
Turuncu

Πορτοκαλί
Turuncu

Μπλε βασιλικού ναυτικού
Kraliyet mavisi

Μεταλλικό Γκρι
Çelik grısı

Μαύρο
Sıyah

Μπλε ναυτικό
Lacivert

Κόκκινο
Kırmızı

Μπλε βασιλικού ναυτικού
Kraliyet mavisi

Μεταλλικό Γκρι
Çelik grısı

Μαύρο
Sıyah
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330 g 1/10 pcs

M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

Breathable

[000218-0053]

  Μαλακης υφης με κυψελεςΜαλακης υφης με κυψελες    Soft-shell ceketSoft-shell ceket

AlaskaAlaska
WP / MM 8000 MVP / GR 5000 Εργονομικό ανδρικό σακάκι, μακρύ κολλημένο SBS φερμουάρ, 
αναδιπλούμενη κουκούλα στον γιακά, ρυθμιζόμενες μανσέτες με ιμάντες καρπού και velcro, δύο 
πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ, μία τσέπη στο στήθος με αναδιπλούμενη βάση, τσεπάκι στο χέρι, 
κορδόνι στη μέση. Μια εσωτερική τσέπη και δύο φερμουάρ για εύκολη εκτύπωση και κεντήματα 
στο στήθος και στους ώμους.

WP/MM 8000 MVP/GR 5000 gizli uzun SBS fermuarlı, yakası kapatılabilir kapüşonlu, kauçuk ve 
cırtcırtlı bilekleri ayarlanabilir ergonomik erkek ceket. Yanları fermuarlı iki cep, göğüste yaka kartı 
tutucusu olan kapaklı bir cep ve kol üzerinde skipass cep ile tasarlanmıştır. Beli iplidir. Göğüs ve 
omuzlarda daha basit baskı ve işlemeler için iki fermuar ve bir iç cebe sahiptir.

Ύφασμα 93% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ + 7% ELASTAN, SOFT-SHELL

Kumaş %93 POLYESTER + %7 ELASTAN, SOFT-SHELL

Μπλε ναυτικό / Lacivert Μαύρο / Sıyah
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Size - XS S M L XL XXL - - -

330 g 1/10 pcs

La
dy

Breathable

[000219-0053]

Soft-shell ceketSoft-shell ceket    Μαλακης υφης με κυψελεςΜαλακης υφης με κυψελες  

SunnySunny
WP / MM 8000 MVP / GR 5000 Εργονομικό γυναικείο σακάκι, μακρύ κολλημένο SBS φερμουάρ, 
ρυθμιζόμενες μανσέτες με ιμάντες καρπού και velcro, δύο πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ, τσεπάκι 
στο χέρι.

WP/MM 8000 MVP/GR 5000 gizli uzun SBS fermuarlı, kauçuk ve cırtcırtlı bilekleri ayarlanabilir er-
gonomik kadın ceket. Yanları fermuarlı iki cep ve göğüs kısmı skipass cep ile tasarlanmıştır.

Ύφασμα 93% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ + 7% ELASTAN, SOFT-SHELL

Kumaş %93 POLYESTER + %7 ELASTAN, SOFT-SHELL

Μαύρο / Sıyah

Βιολετί καλοκαιρινό / Yaz eflatunu

Μπλε ναυτικό / Lacivert

Πράσινο / Yeşil

Κόκκινο / Kırmızı
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M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

330 g 1/10 pcs

Breathable

[000215-0053]

  Μαλακης υφης με κυψελεςΜαλακης υφης με κυψελες    Soft-shell ceketSoft-shell ceket

StormStorm
WP / MM 8000 MVP / GR 5000 Εργονομικό δίχρωμο ανδρικό σακάκι, μακρύ κολλημένο SBS φερ-
μουάρ, αναδιπλούμενη κουκούλα στον γιακά, ρυθμιζόμενες μανσέτες με ιμάντες καρπού και 
velcro, δύο πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ, μία τσέπη στο στήθος με αναδιπλούμενη βάση, τσεπάκι 
στο χέρι, κορδόνι στη μέση. Μια εσωτερική τσέπη και δύο φερμουάρ για εύκολη εκτύπωση και 
κεντήματα στο στήθος και στους ώμους.

WP/MM 8000 MVP/GR 5000 iki renkli, gizli uzun SBS fermuarlı, yakası kapatılabilir kapüşonlu, ka-
uçuk ve cırtcırtlı bilekleri ayarlanabilir ergonomik erkek ceket. Yanları fermuarlı iki cep, göğüste 
yaka kartı tutucusu kapaklı bir cep ve kol üzerinde skipass cep ile tasarlanmıştır. Beli iplidir. Göğüs 
ve omuzlarda daha basit baskı ve işlemeler için iki fermuar ve bir iç cebe sahiptir.

Ύφασμα 93% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ + 7% ELASTAN, SOFT-SHELL

Kumaş %93 POLYESTER + %7 ELASTAN, SOFT-SHELL

Κόκκινο / Μαύρο
Kırmızı / Sıyah

Πράσινο / Μαύρο
Yeşil / Sıyah

Μεταλλικό Γκρι / Μαύρο
Çelik grısı / Sıyah

Μπλε βασιλικού ναυτικού / Μαύρο
Kraliyet mavisi / Sıyah

Λευκό / Γκρι
Beyaz / Gri

Μπλε ναυτικό / Μπλε βασιλικού ναυτικού
Lacivert / Kraliyet mavisi

Μαύρο / Κίτρινο νέον
Sıyah / Neon sarısı
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280 g 1/10 pcs 280 g 1/10 pcs

M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

Breathable Breathable

Size - XS S M L XL XXL - - -

La
dy

[000446-0102] [000452-0102]

  Μαλακης υφης με κυψελεςΜαλακης υφης με κυψελες    Soft-shell ceketSoft-shell ceket

ExtremeExtreme
WP/MM 8000 MVP/GR 4000 Εργονομικό ανδρι-
κό σακάκι, μανίκι ρεγκλάν, σχηματοποιήμενη 
κουκούλα με δύο ραφές και κορδόνι περίσφιξης, 
μακρύ κολλημένο SBS φερμουάρ, ρυθμιζόμενα 
ελαστικά μανίκια και κούμπωμα καρπών velcro, 
ωραία τελειώματα στις μανσέτες και στη μέση, 
δύο πλευρικές τσέπες με φερμουάρ, θήκη στο 
στήθος και μια τσέπη στο αριστερό χέρι.

WP/MM 8000 MVP/GR 4000 gizli uzun SBS fer-
muarlı, kauçuk ve cırtcırtlı bilekleri ayarlanabilir, 
iki dikişli ve ipli kapüşonlu, reglan kollu ergono-
mik erkek ceket. Bilekleri ve beli zarif kenarlıdır. 
Yanları fermuarlı iki cepli, bir kapaklı cepli ve sol 
kol üzerinde bir cepli olarak tasarlanmıştır.

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ,
SOFT-SHELL 8000MM/4000MVP

Kumaş %100 POLYESTER,
8000MM/4000MVP SOFT-SHELL

Λευκό / Μαύρο
Beyaz / Sıyah

Μπλε βασιλικού ναυτικού / Μαύρο
Kraliyet mavisi / Sıyah

Μεταλλικό Γκρι / Μαύρο
Çelik grısı / Sıyah

Μαύρο / Μαύρο
Sıyah / Sıyah

Μπλε ναυτικό / Μαύρο
Lacivert / Sıyah

Extreme LadyExtreme Lady
WP/MM 8000 MVP/GR 4000 Εργονομικό γυναι-
κείο σακάκι, μανίκι ρεγκλάν, σχηματοποιήμενη 
κουκούλα με δύο ραφές και κορδόνι περίσφιξης, 
μακρύ κολλημένο SBS φερμουάρ, ρυθμιζόμενα 
ελαστικά μανίκια και κούμπωμα καρπών velcro, 
ωραία τελειώματα στις μανσέτες και στη μέση, 
δύο πλευρικές τσέπες με φερμουάρ, θήκη στο 
στήθος και μια τσέπη στο αριστερό χέρι.

WP/MM 8000 MVP/GR 4000 gizli uzun SBS fer-
muarlı, kauçuk ve cırtcırtlı bilekleri ayarlanabilir, 
iki dikişli ve ipli kapüşonlu, reglan kollu ergono-
mik kadın ceket. Bilekleri ve beli zarif kenarlıdır. 
Yanları fermuarlı iki cepli, bir kapaklı cepli ve sol 
kol üzerinde bir cepli olarak tasarlanmıştır.

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ,
SOFT-SHELL 8000MM/4000MVP

Kumaş %100 POLYESTER,
8000MM/4000MVP SOFT-SHELL

Λευκό / Μαύρο
Beyaz / Sıyah

Μπλε βασιλικού ναυτικού / Μαύρο
Kraliyet mavisi / Sıyah

Μεταλλικό Γκρι / Μαύρο
Çelik grısı / Sıyah

Μαύρο / Μαύρο
Sıyah / Sıyah

Μπλε ναυτικό / Μαύρο
Lacivert / Sıyah
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M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

320 g 1/20 pcs

Breathable

[001363-0355]

Soft-shell ceketSoft-shell ceket    Μαλακης υφης με κυψελεςΜαλακης υφης με κυψελες  

GlasgowGlasgow
Εργονομικό γιλέκο δύο στρωμάτων και υδατοαπωθητική επεξεργασία, με μακρύ φερμουάρ, δύο 
πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ, θήκη στο στήθος, μέση με κορδόνια.

Su geçirmez ve iki katmanlı ergonomik yelek. Uzun fermuarlıdır. Fermuarlı iki adet cebe sahiptir. 
Göğüs kısmı cepli ve beli iplidir.

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ,
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΣΑ ΜΕ ΜΑΛΑΚΙ

Kumaş %100 POLYESTER,
STREÇ MEKANİK SOFT-SHELL CEKET

Μαύρο
Sıyah

Μπλε ναυτικό
Lacivert

Μεταλλικό Γκρι
Çelik grısı
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330 g 1/20 pcs

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - -

Breathable

[000216-0053]

M
an

  Μαλακης υφης με κυψελεςΜαλακης υφης με κυψελες    Soft-shell ceketSoft-shell ceket

BeringBering
WP / MM 8000 MVP / GR 800 Εργονομικό ανδρικό γιλέκο, με μακρύ φερμουάρ SBS, δύο πλαϊνές 
τσέπες με φερμουάρ, μία τσέπη στο στήθος με συγκαλυμμένη θήκη για σήμα, κορδόνι περίσφι-
ξης. Μια εσωτερική τσέπη και δύο φερμουάρ για εύκολη εκτύπωση και κεντήματα στο στήθος και 
στους ώμους.

WP/MM 8000 MVP/GR 800 uzun SBS fermuarlı, ergonomik erkek yelek. Yanları fermuarlı iki cep ve 
yaka kartı tutucusu kapaklı bir cep ile tasarlanmıştır. Beli iplidir. Göğüs ve omuzlarda daha basit 
baskı ve işlemeler için iki fermuar ve bir iç cebe sahiptir.

Ύφασμα 93% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ + 7% ELASTAN, SOFT SHELL

Kumaş %93 POLYESTER + %7 ELASTAN, SOFT-SHELL

Μπλε ναυτικό
Lacivert

Μαύρο
Sıyah
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Breathable Breathable

300 g 1/20 pcs 300 g 1/20 pcs

M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL Size - - S M L XL - - - -

La
dy

[000453-0103] [000454-0103]

Soft-shell ceketSoft-shell ceket    Μαλακης υφης με κυψελεςΜαλακης υφης με κυψελες  

TripTrip
Εργονομικό ανδρικό σακάκι, μακρύ κολλημένο SBS φερ-
μουάρ, σχηματοποιήμενη κουκούλα με δύο ραφές και 
κορδόνι περίσφιξης, ωραία τελειώματα στις μανσέτες και 
στη μέση, δύο πλευρικές τσέπες με φερμουάρ, θήκη στο 
στήθος. Ένθετα με πλέξιμο σε μαύρο χρώμα softshell.

Gizli uzun SBS fermuarlı, iki dikişli kapüşonlu 
ergonomik erkek ceket. Bilekleri ve beli zarif 
kenarlıdır. Yanları fermuarlı iki cepli ve bir ka-
paklı cepli olarak tasarlanmıştır. Siyah yumuşak 
kumaştan yapılmıştır.

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ,
ΠΛΕΞΗ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΥ

Kumaş %100 POLYESTER,
POLYESTER ÖRGÜ VE SOFT-SHELL CEKET

Μπλε ανάμικτο / Μαύρο-Κίτρινο φθορίζων
Melanj mavı / Sıyah-Floresan sarısı

Μεταλλικό Γκρι υπόλευκό / Μαύρο-Πορτοκαλί φθορίζων
Melanj çelık grısı / Sıyah-Floresan turuncusu

Κίτρινο φθορίζων / Μαύρο
Floresan sarısı / Sıyah

Κίτρινο φθορίζων / Μαύρο
Floresan sarısı / Sıyah

Πορτοκαλί φθορίζων / Μαύρο
Floresan turuncusu / Sıyah

Πορτοκαλί φθορίζων / Μαύρο
Floresan turuncusu / Sıyah

Κόκκινο / Μαύρο-Κίτρινο φθορίζων
Kırmızı / Sıyah-Floresan sarısı

Κόκκινο / Μαύρο-Κίτρινο φθορίζων
Kırmızı / Sıyah-Floresan sarısı

Γκρι υπόλευκό / Μαύρο-Κίτρινο φθορίζων
Melanj gri / Sıyah-Floresan sarısı

Γκρι υπόλευκό / Μαύρο-Κίτρινο φθορίζων
Melanj gri / Sıyah-Floresan sarısıTrip LadyTrip Lady

Εργονομικό γυναικείο σακάκι, μακρύ κολλημένο SBS 
φερμουάρ, σχηματοποιήμενη κουκούλα με δύο ραφές 
και κορδόνι περίσφιξης, ωραία τελειώματα στις μανσέτες 
και στη μέση, δύο πλευρικές τσέπες με φερμουάρ, θήκη 
στο στήθος. Ένθετα με πλέξιμο σε μαύρο χρώμα softshell.

Gizli uzun SBS fermuarlı, iki dikişli kapüşonlu 
ergonomik kadın ceket. Bilekleri ve beli zarif 
kenarlıdır. Yanları fermuarlı iki cepli ve bir ka-
paklı cepli olarak tasarlanmıştır. Siyah yumuşak 
kumaştan yapılmıştır.

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ,
ΠΛΕΞΗ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΥ

Kumaş %100 POLYESTER,
POLYESTER ÖRGÜ VE SOFT-SHELL CEKET

Μπλε ανάμικτο / Μαύρο-Φούξια φθορίζων
Melanj mavı / Sıyah-Floresan fuşya

Μεταλλικό Γκρι υπόλευκό / Μαύρο-Φούξια φθορίζων
Melanj çelık grısı / Sıyah-Floresan fuşya
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 Trip, Trip Lady
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M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

330 g 1/10 pcs

Breathable

[001517-0489]

Soft-shell ceketSoft-shell ceket    Μαλακης υφης με κυψελεςΜαλακης υφης με κυψελες  

OregonOregon
WP / MM 8000 MVP / GR 3000 φουσκωτό μπουφάν για τους άνδρες με κουκούλα, φερμουάρ SBS 
πλαστικό με μεταλλικό ολισθητήρα «αυτόματου κλειδώματος», δύο εξωτερικές τσέπες με φερ-
μουάρ, μία εσωτερική τσέπη με φερμουάρ.

WP/MM 8000 MVP/GR 3000 Kapüşonlu, “autolock” metal kaydırmalı ve plastik SBS fermuarlı, kapi-
tone erkek ceket. Fermuarlı iki dış cebe ve bir iç cebe sahiptir.

Κόκκινο / Μπλε ναυτικό
Kırmızı / Lacivert

Μπλε ναυτικό / Κόκκινο
Lacivert / Kırmızı

Χρώμα καπνού / Μαύρο
Füme / Sıyah

Μαύρο / Μεταλλικό Γκρι
Sıyah / Çelik grısı

Ύφασμα 78% NAYLON + 22% ELASTAN, SOFT-SHELL

Kumaş %78 NAYLON + %22 ELASTAN, SOFT-SHELL
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 Pacific R. 2.0, Pacific Lady, Atlantic 2.0, Pacific Lady R. 2.0

4-ΕΠΟΧΕΣ
4 MEVSİM
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105 g 1/20 pcs 105 g 1/20 pcs

M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL - - Size - - S M L - - - - -

La
dy

Breathable Breathable

[001159-0343] [001160-0343]

4 mevsim4 mevsim    4-εποχες4-εποχες  

Atlantic 2.0Atlantic 2.0
Ανδρικό σακάκι, φερμουάρ 8mm, πλαστικό με 
μεταλλικό ολισθητήρα, με γιακά, μανσέτες και 
μέση ελαστικές με ρίγες, δύο εξωτερικές τσέ-
πες στο εσωτερικό: γεμισμένο με μικροφλίς 
στο λαιμό και την πλάτη, τσέπη με φερμουάρ 
για κινητό τηλέφωνο με προδιάθεση καλωδί-
ου, φερμουάρ και πίσω για να διευκολύνει την 
εκτύπωση και το κέντημα.

Atlantic Lady 2.0Atlantic Lady 2.0
Γυναικείο εργονομικό σακάκι, φερμουάρ 8mm, 
πλαστικό με μεταλλικό ολισθητήρα, με γιακά, 
μανσέτες και μέση ελαστικές με ρίγες, δύο εξω-
τερικές τσέπες στο εσωτερικό: γεμισμένο με 
μικροφλίς στο λαιμό και την πλάτη, τσέπη με 
φερμουάρ για κινητό τηλέφωνο με προδιάθε-
ση καλωδίου, φερμουάρ και πίσω για να διευ-
κολύνει την εκτύπωση και το κέντημα.

8 mm’lik metal kaydırmalı plastik fermuarlı er-
kek ceket. Bilekleri ve bel kısmı lastik ribanadan 
yapılmıştır. Plastik fermuarlı iki dış cebe sahip-
tir. İç kısmı kapitonesiz ve filelidir. Kablo girişine 
sahip telefon tutucu fermuarlı bir adet cebi var-
dır. Daha basit baskı ve işlemeler için göğüs ve 
sırt kısmı fermuarlıdır.

8 mm’lik metal kaydırmalı plastik fermuarlı ve 
ergonomik kadın ceket. Bilekleri ve bel kısmı 
lastik ribanadan yapılmıştır. Plastik fermuarlı iki 
dış cebe sahiptir. İç kısmı kapitonesiz ve filelidir. 
Kablo girişine sahip telefon tutucu fermuarlı bir 
adet cebi vardır. Daha sade baskı ve nakış için 
göğüs ve sırt kısmı fermuarlıdır.

Ύφασμα 100% NAYLON, ΝΑΥΛΟΝ TASLON 288T

Kumaş %100 NAYLON, NAYLON TASLON 288T

Ύφασμα 100% NAYLON, ΝΑΥΛΟΝ TASLON 288T

Kumaş %100 NAYLON, NAYLON TASLON 288T

Μπλε ναυτικό / Lacivert Μπλε ναυτικό / Lacivert
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 Pacific Lady 2.0, Atlantic 2.0
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105 g 1/20 pcs 105 g 1/20 pcs

M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL - - Size - - S M L - - - - -

La
dy

Breathable Breathable

[001148-0343] [001155-0343]

4 mevsim4 mevsim    4-εποχες4-εποχες  

Pacific 2.0Pacific 2.0
Ανδρικό σακάκι, φερμουάρ 8mm, πλαστικό με 
μεταλλικό ολισθητήρα, με γιακά, μανσέτες και 
μέση ελαστικές με ρίγες, δύο εξωτερικές τσέ-
πες στο εσωτερικό: γεμισμένο με μικροφλίς 
στο λαιμό και την πλάτη, τσέπη με φερμουάρ 
για κινητό τηλέφωνο με προδιάθεση καλωδί-
ου, φερμουάρ και πίσω για να διευκολύνει την 
εκτύπωση και το κέντημα.

8 mm’lik metal kaydırmalı plastik fermuarlı er-
kek ceket. Yakası, bilekleri ve bel kısmı çizgili 
lastik ribanadan yapılmıştır. Plastik fermuarlı iki 
dış cebe sahiptir. İç kısmı kapitonesiz ve filelidir. 
Kablo girişine sahip telefon tutucu fermuarlı bir 
adet cebi vardır. Daha sade baskı ve nakış için 
göğüs ve sırt kısmı fermuarlıdır.

Ύφασμα 100% ΝΑΥΛΟΝ, ΝΑΥΛΟΝ TASLON 288T

Kumaş %100 NAYLON, NAYLON TASLON 288T

Λευκό / Beyaz

Μαύρο / Sıyah

Κόκκινο / Kırmızı

Μπλε ναυτικό / Lacivert

Pacific Lady 2.0Pacific Lady 2.0
Γυναικείο εργονομικό σακάκι, φερμουάρ 8mm, 
πλαστικό με μεταλλικό ολισθητήρα, με γιακά, 
μανσέτες και μέση ελαστικές με ρίγες, δύο εξω-
τερικές τσέπες στο εσωτερικό: γεμισμένο με 
μικροφλίς στο λαιμό και την πλάτη, τσέπη με 
φερμουάρ για κινητό τηλέφωνο με προδιάθεση 
καλωδίου, φερμουάρ και πίσω για να διευκολύ-
νει την εκτύπωση και το κέντημα.

8 mm’lik metal kaydırmalı plastik fermuarlı ve 
vücuda oturan kadın ceket. Yakası, bilekleri ve 
bel kısmı çizgili lastik ribanadan yapılmıştır. 
Plastik fermuarlı iki dış cebe sahiptir. İç kısmı 
kapitonesiz ve filelidir. Kablo girişine sahip te-
lefon tutucu fermuarlı bir adet cebi vardır. Daha 
sade baskı ve nakış için göğüs ve sırt kısmı fer-
muarlıdır.

Ύφασμα 100% ΝΑΥΛΟΝ, ΝΑΥΛΟΝ TASLON 288T

Kumaş %100 NAYLON, NAYLON TASLON 288T

Λευκό / Beyaz

Μαύρο / Sıyah

Κόκκινο / Kırmızı

Μπλε ναυτικό / Lacivert
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 Pacific Lady R. 2.0, Pacific R. 2.0
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105 g 1/20 pcs 105 g 1/20 pcs

M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL - - Size - - S M L - - - - -

La
dy

MATCH

Breathable

MATCH

Breathable

[001149-0343] [001156-0343]

4 mevsim4 mevsim    4-εποχες4-εποχες  

Pacific R. 2.0Pacific R. 2.0
Ανδρικό σακάκι, φερμουάρ 8mm σε αντίθεση, 
αναδιπλούμενη κουκούλα στον γιακά, ελαστι-
κή ζώνη, ελαστικές μανσέτες και προσαρμογή 
από καουτσούκ, δύο εξωτερικές τσέπες με κά-
λυμμα φερμουάρ. Στο εσωτερικό: επένδυση, 
μικροφλίς στο γιακά και στην πλάτη, τσέπη με 
φερμουάρ για smartphone με προδιάθεση κα-
λωδίου, θήκη και πίσω φερμουάρ για διευκό-
λυνση της εκτύπωσης και του κεντήματος.

8 mm’lik kontrast renkte fermuarlı erkek ceket. 
İki dikişli ve ipli kapüşonludur. Bilekleri, ayarla-
nabilir kauçuk bilek ipleri ve bel kısmı lastiklidir. 
Kaplama fermuarlı iki dış cebe sahiptir. İç kısmı 
kapitonesiz ve filelidir. Kablo girişine sahip tele-
fon tutucu fermuarlı bir adet cebi vardır. Daha 
sade baskı ve nakış için göğüs ve sırt kısmı fer-
muarlıdır.

Ύφασμα 100% ΝΑΥΛΟΝ, ΝΑΥΛΟΝ TASLON 288T

Kumaş %100 NAYLON, NAYLON TASLON 288T
Μπλε βασιλικού ναυτικού / Kraliyet mavisi

Μαύρο / Sıyah

Κόκκινο / Kırmızı

Μπλε ναυτικό / Lacivert

Pacific Lady R. 2.0Pacific Lady R. 2.0
Γυναικείο εργονομικό σακάκι, φερμουάρ 8mm 
σε αντίθεση, αναδιπλούμενη κουκούλα στον 
γιακά, ελαστική ζώνη, ελαστικές μανσέτες και 
προσαρμογή από καουτσούκ, δύο εξωτερικές 
τσέπες με κάλυμμα φερμουάρ. Στο εσωτερικό: 
επένδυση, μικροφλίς στο γιακά και στην πλάτη, 
τσέπη με φερμουάρ για smartphone με προδιά-
θεση καλωδίου, θήκη και πίσω φερμουάρ για δι-
ευκόλυνση της εκτύπωσης και του κεντήματος.

8 mm’lik kontrast renkte fermuarlı, ergonomik 
kadın ceket. İki dikişli ve ipli kapüşonludur. Bi-
lekleri, ayarlanabilir kauçuk bilek ipleri ve bel 
kısmı lastiklidir. Kaplama fermuarlı iki dış cebe 
sahiptir. İç kısmı kapitonesiz ve filelidir. Kablo 
girişine sahip telefon tutucu fermuarlı bir adet 
cebi vardır. Daha sade baskı ve nakış için göğüs 
ve sırt kısmı fermuarlıdır.

Ύφασμα 100% ΝΑΥΛΟΝ, ΝΑΥΛΟΝ TASLON 288T

Kumaş %100 NAYLON, NAYLON TASLON 288T

Μπλε ναυτικό / Lacivert

Κόκκινο / Kırmızı

Μπλε βασιλικού ναυτικού / Kraliyet mavisi

Μαύρο / Sıyah
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60 g 1/50 pcs

Breathable

M
an

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

[000147-0058]

4 mevsim4 mevsim    4-εποχες4-εποχες  

WindWind
Αδιάβροχο μπουφάν Unisex, με κουκούλα σε θήκη στο γιακά, μανσέτες με λάστιχο, δύο τσέπες με 
velcro, ανακλαστικά ρέλια και ένθετο στην πλάτη, εσωτερικά: αφοδράριστο, με ασημί επίστρω-
ση (εκτός από το κίτρινο). Συσκευασμένο ξεχωριστά σε σάκο που κλείνει με συρόμενο στοπ και 
πλευρικό χερούλι.

Gizli kapüşonlu, su geçirmez, bilek kısmı elastikli, cırt cırtlı iki cepli, unisex ceket. Biyeleri ve sırt kıs-
mı reflektörlüdür. İç kısmı gümüş renkli (sarı renkli model hariç) ve astarsızdır. Ayrı olarak büzmeli 
ve yandan saplı kilitli bir torbada muhafaza edilir.

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ, ΞΗΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Kumaş %100 POLYESTER, DRY-TECH

Μαύρο / Sıyah Μπλε ναυτικό / Lacivert

Κίτρινο / Sarı Πορτοκαλί / Turuncu

Μπλε βασιλικού ναυτικού / Kraliyet mavisi

Κόκκινο / Kırmızı

Οξύ πράσινο / Asit yeşili
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ΖΑΚΕΤΕΣ
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105 g 1/10 pcs

M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL - -

Breathable

[001092-0363]

CeketlerCeketler    ΖακετεςΖακετες  

MapsMaps
Μπουφάν με ελαστική ζώνη μέσης και μανσέτες, φερμουάρ, δύο εξωτερικές τσέπες με κάλυμμα 
φερμουάρ. Εσωτερικό φόδρα και μικροφλίς στο κολάρο και πίσω, 1 εσωτερική τσέπη, φερμουάρ 
για διευκόλυνση της εκτύπωσης και κεντήματος.

Bel kısmı ve bilekleri lastikli ribanadan ceket. Kaplama fermuarlı dış iki cepli ve kontrast fermuar-
lıdır. İç kısmı kapitone, yakası ve sırt kısmı mikro yünden yapılmıştır. Kablo girişine sahip telefon 
tutucu fermuarlı bir adet cebi vardır. Daha sade baskı ve nakış için göğüs ve sırt kısmı fermuarlıdır.

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ,
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ TASLON 288T

Kumaş %100 POLYESTER,
POLYESTER TASLON 288T

Μπλε ναυτικό
Lacivert

Μαύρο
Sıyah
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105 g 1/10 pcs 105 g 1/10 pcs

M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL Size - - S M L XL - - - -

La
dy

MATCH

Breathable

MATCH

Breathable

[001013-0343] [001014-0343]

  ΖακετεςΖακετες    CeketlerCeketler

North 2.0North 2.0
Ανδρικό σακάκι, φερμουάρ 8mm, πλαστικό 
με μεταλλικό ολισθητήρα, γιακά με ρεβέρ, 
μανσέτες και μέση με χρώματα σημαιών, δύο 
εξωτερικές τσέπες στο εσωτερικό: γεμισμένο 
με μικροφλίς στο λαιμό και την πλάτη, τσέπη με 
φερμουάρ για κινητό τηλέφωνο με προδιάθε-
ση καλωδίου, φερμουάρ και πίσω για να διευ-
κολύνει την εκτύπωση και το κέντημα.

8 mm’lik metal kaydırmalı plastik fermuarlı er-
kek ceket. Bilekleri ve bel kısmı lastik ribana-
dan yapılmıştır. Kaplama fermuarlı iki dış cebe 
sahiptir. İç kısmı kapitone, yakası ve sırt kısmı 
mikro yün dokumadan yapılmıştır. Kablo girişi-
ne sahip telefon tutucu fermuarlı bir adet cebi 
vardır. Daha sade baskı ve nakış için göğüs ve 
sırt kısmı fermuarlıdır.

Χρώμα καπνού
Füme

Λευκό
Beyaz

Κόκκινο
Kırmızı

Μπλε ναυτικό
Lacivert

Μπλε βασιλικού ναυτικού
Kraliyet mavisi

Καφέ καστανό
Kahverengi

Πράσινο χακί του στρατού
Asker yeşili

Μαύρο
Sıyah

Ύφασμα 100% ΝΑΥΛΟΝ, ΝΑΥΛΟΝ TASLON 288T

Kumaş %100 NAYLON, NAYLON TASLON 288T

North Lady 2.0North Lady 2.0
Γυναικείο εργονομικό σακάκι, φερμουάρ 8mm, 
πλαστικό με μεταλλικό ολισθητήρα, γιακά με 
ρεβέρ, μανσέτες και μέση με χρώματα σημαιών, 
δύο εξωτερικές τσέπες στο εσωτερικό: γεμισμέ-
νο με μικροφλίς στο λαιμό και την πλάτη, τσέπη 
με φερμουάρ για κινητό τηλέφωνο με προδιάθε-
ση καλωδίου, φερμουάρ και πίσω για να διευκο-
λύνει την εκτύπωση και το κέντημα.

8 mm’lik metal kaydırmalı plastik fermuarlı 
ergonomik kadın ceket. Bilekleri ve bel kısmı 
lastik ribanadan yapılmıştır. Kaplama fermuar-
lı iki dış cebe sahiptir. İç kısmı kapitone, yakası 
ve sırt kısmı mikro yün dokumadan yapılmıştır. 
Kablo girişine sahip telefon tutucu fermuarlı bir 
adet cebi vardır. Daha sade baskı ve nakış için 
göğüs ve sırt kısmı fermuarlıdır.

Μαύρο
Sıyah

Κόκκινο
Kırmızı

Μπλε βασιλικού ναυτικού
Kraliyet mavisi

Μπλε ναυτικό
Lacivert

Ύφασμα 100% ΝΑΥΛΟΝ, ΝΑΥΛΟΝ TASLON 288T

Kumaş %100 NAYLON, NAYLON TASLON 288T
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 North 2.0, North Lady 2.0

105 g 1/10 pcs

M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL - -

Breathable

[001086-0343]

North R. 2.0North R. 2.0
Ανδρικό σακάκι, φερμουάρ σε αντίθεση, πλα-
στικό με μεταλλικό ολισθητήρα, γιακά με ρε-
βέρ, μανσέτες και μέση με χρώματα σημαιών, 
δύο εξωτερικές τσέπες στο εσωτερικό: γεμι-
σμένο με μικροφλίς στο λαιμό και την πλάτη, 
τσέπη με φερμουάρ για κινητό τηλέφωνο με 
προδιάθεση καλωδίου, φερμουάρ και πίσω για 
να διευκολύνει την εκτύπωση και το κέντημα.

Metal kaydırmalı, kontrast renkte plastik fer-
muarlı erkek ceket. Bilekleri ve bel kısmı lastik 
ribanadan yapılmıştır. Kaplama fermuarlı iki dış 
cebe sahiptir. İç kısmı kapitone, yakası ve sırt 
kısmı mikro yün dokumadan yapılmıştır. Kablo 
girişine sahip telefon tutucu fermuarlı bir adet 
cebi vardır. Daha sade baskı ve nakış için göğüs 
ve sırt kısmı fermuarlıdır.

Ύφασμα 100% ΝΑΥΛΟΝ, ΝΑΥΛΟΝ TASLON 288T

Kumaş %100 NAYLON, NAYLON TASLON 288T

Μπλε ναυτικό / Lacivert

Μαύρο / Sıyah
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105 g 1/10 pcs 105 g 1/10 pcs

M
an

M
an

BIG SIZE BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL - - Size - XS S M L XL XXL 3XL - -

Breathable Breathable

[001090-0343] [001091-0343]

CeketlerCeketler    ΖακετεςΖακετες  

Sailing 2.0Sailing 2.0
Ανδρικό σακάκι, φερμουάρ 8mm, ελαστικό, 
μανσέτες με ελαστικό και ρυθμιζόμενο καρπό, 
διαμορφωμένο κολάρο, δύο εξωτερικές τσέ-
πες με κάλυμμα φερμουάρ. Στο εσωτερικό: με 
επένδυση, μικροσκοπικό κολάρο και πλάτη, 
τσέπη με φερμουάρ για smartphone με προ-
διάθεση καλωδίου, φερμουάρ και πίσω φερ-
μουάρ για διευκόλυνση της εκτύπωσης και του 
κεντήματος.

8 mm’lik fermuarlı erkek ceket. Bilekleri, ayar-
lanabilir bilek ipleri ve bel kısmı lastiklidir. Ya-
kası şekillidir ve kaplama fermuarlı iki dış cebe 
sahiptir. İç kısmı kapitone, yakası ve sırt kısmı 
mikro yün dokumadan yapılmıştır. Kablo girişi-
ne sahip telefon tutucu fermuarlı bir adet cebi 
vardır. Daha sade baskı ve nakış için göğüs ve 
sırt kısmı fermuarlıdır.

Ύφασμα 100% ΝΑΥΛΟΝ, ΝΑΥΛΟΝ TASLON 288T

Kumaş %100 NAYLON, NAYLON TASLON 288T

Μπλε ναυτικό / Lacivert

Κόκκινο / Kırmızı

Sailing R. 2.0Sailing R. 2.0
Ανδρικό σακάκι, φερμουάρ 8mm σε αντίθεση, 
αναδιπλούμενη κουκούλα στον γιακά, ελαστική 
ζώνη, ελαστικές μανσέτες και προσαρμογή από 
καουτσούκ, δύο εξωτερικές τσέπες με κάλυμμα 
φερμουάρ. Στο εσωτερικό: επένδυση, μικροφλίς 
στο γιακά και στην πλάτη, τσέπη με φερμουάρ 
για smartphone με προδιάθεση καλωδίου, θήκη 
και πίσω φερμουάρ για διευκόλυνση της εκτύ-
πωσης και του κεντήματος.

8 mm’lik kontrast renkte fermuarlı erkek ceket. 
İki dikişli ve ipli kapüşonludur. Bilekleri, ayarla-
nabilir kauçuk bilek ipleri ve bel kısmı lastikli-
dir. Kaplama fermuarlı iki dış cebe sahiptir. İç 
kısmı kapitone, yakası ve sırt kısmı mikro yün 
dokumadan yapılmıştır. Kablo girişine sahip 
telefon tutucu fermuarlı bir adet cebi vardır. 
Daha sade baskı ve nakış için göğüs ve sırt kıs-
mı fermuarlıdır.

Ύφασμα 100% ΝΑΥΛΟΝ, ΝΑΥΛΟΝ TASLON 288T

Kumaş %100 NAYLON, NAYLON TASLON 288T
Μπλε ναυτικό / Lacivert

Μαύρο / Sıyah
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170 g 1/10 pcs200 g 1/10 pcs

M
an

M
an

BIG SIZEBIG SIZE Size - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XLSize - - S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

Breathable

[000208-0061][001070-0051]

  ΖακετεςΖακετες    CeketlerCeketler

SkiSki
Ανδρικό τζάκετ, πλαστικό φερμουάρ, πτυσσό-
μενη κουκούλα στον γιακά, ρυθμιζόμενες μαν-
σέτες και επτά εξωτερικές τσέπες. Στο εσωτερι-
κό: μαξιλαροειδής και λεπτή φόδρα, με κολάρο 
με ένθετο από ύφασμα, μέση με κορδόνια, δύο 
εσωτερικές τσέπες και φερμουάρ για διευκό-
λυνση της εκτύπωσης και του κεντήματος.

Plastik fermuarlı, yakası kapatılabilir kapüşonlu, 
bilekleri ayarlanabilir ve dış kısmı yedi cepli er-
kek ceket. İç kısmı ise kapitone ve zarif kenarlı 
mikro yün dokumadan yapılmıştır. Yakası yün-
lü, bel kısmı ipli ve daha sade baskı ve nakış için 
iç kısmı iki cepli ve fermuarlıdır.

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ

Kumaş %100 POLYESTER

Μαύρο / Μεταλλικό Γκρι
Sıyah / Çelik grısı

Μπλε ναυτικό / Μαύρο
Lacivert / Sıyah

Ρετρό / Arka

IndianapolisIndianapolis
Ανδρικό σακάκι, πλαστικό φερμουάρ 8 mm με 
μεταλλικό ολισθητήρα, δύο πλαϊνές τσέπες, μι-
κρή θήκη στο στήθος. Εσωτερικό: γεμισμένο και 
με μικροφλίς για αντίθεση.

8 mm’lik metal kaydırmalı plastik fermuarlı er-
kek ceket. Kolları çıkartılabilir ve bilekleri ayar-
lanabilir. Yanları fermuarlı iki cebe ve kapaklı 
bir cebe sahiptir. İç kısmı kapitone ve kontrast 
mikro yün dokumadan yapılmıştır.

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ, PONGEE RIPSTOP 240T

Kumaş %100 POLYESTER, YIRTILMAZ ÇİN İPEĞİ 240T

Μαύρο
Sıyah

Απαλό ναυτικό μπλε
Dress lacıvert

Ρετρό / Arka
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58 g 58 g1/10 pcs 1/10 pcs

M
an

M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL - - BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - -

[001432-0396] [001325-0396]

CeketlerCeketler    ΖακετεςΖακετες  

FreelanceFreelance
Ανδρικό σακάκι / κάτω μπουφάν, πλαστικό 
φερμουάρ SBS 5 χιλιοστών με μεταλλικό ρυθ-
μιστικό, λεπτό περίγραμμα στις μανσέτες και τη 
μέση, δύο εξωτερικές τσέπες. Εσωτερικό: πολυ-
εστέρας επένδυσης με αφρό, δύο τσέπες.

FreetimeFreetime
Ανδρικό σακάκι / κάτω μπουφάν με κουκούλα, 
πλαστικό φερμουάρ SBS 5 χιλιοστών με μεταλ-
λικό ρυθμιστικό, λεπτή μανσέτα και ζώνη μέσης, 
δύο εξωτερικές τσέπες. Εσωτερικό: πολυεστέ-
ρας επένδυσης με αφρό, δύο τσέπες.

Metal kaydırmalı plastik 5 mm SBS fermuarlı el-
yaf erkek ceket. Bilek ve bel kısmı şeritlidir. İki 
adet dış cebe sahiptir. İç kısmı elyaf görünümlü 
polyester kapitonedir. İki adet cebi vardır.

Metal kaydırmalı plastik 5 mm SBS fermuarlı ve 
kapüşonlu elyaf erkek ceket. Bilek ve bel kısmı 
şeritlidir. İki adet dış cebe sahiptir. İç kısmı elyaf 
görünümlü polyester kapitonedir. İki adet cebi 
vardır.

Ύφασμα 100% ΝΥΛΟΝ, ΝΥΛΟΝ 320T

Kumaş %100 NAYLON, NAYLON 320T

Ύφασμα 100% ΝΥΛΟΝ, ΝΥΛΟΝ 320T

Kumaş %100 NAYLON, NAYLON 320T

Μπλε ναυτικό / Lacivert Μπλε ναυτικό / Lacivert

Μαύρο / Sıyah Μαύρο / Sıyah
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38 g 1/10 pcs 38 g 1/10 pcs

M
an

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL Size - - S M L XL - - - -

La
dy

[000385-0045] [000386-0045]

  ΖακετεςΖακετες    CeketlerCeketler

InformalInformal
Ανδρικό σακάκι / κάτω σακάκι, φερμουάρ SBS 
8mm από νάιλον, λεπτή μανσέτα και ζώνη μέ-
σης, δύο εξωτερικές τσέπες. Στο εσωτερικό: 
επίστρωση πολυεστέρα με επίστρωση φτερού, 
τρεις τσέπες.

Metal kaydırmalı plastik fermuarlı, 8 mm SBS 
fermuarlı elyaf erkek ceket. Bilek ve bel kısmı 
şeritlidir. İki adet dış cebe sahiptir. İç kısmı elyaf 
görünümlü polyester kapitonedir. Üç adet cebi 
vardır.

Ύφασμα 100% ΝΥΛΟΝ, ΝΥΛΟΝ 420T

Kumaş %100 NAYLON, NAYLON 420T

Κόκκινο / Γκρι
Kırmızı / Gri

Μπλε βασιλικού ναυτικού / Γκρι
Kraliyet mavisi / Gri

Μεταλλικό Γκρι / Γκρι
Çelik grısı / Gri

Μαύρο / Γκρι
Sıyah / Gri

Απαλό μπλε / Γκρι
Dress mavı / Gri

Informal LadyInformal Lady
Ανδρικό σακάκι / κάτω σακάκι εργονομικό, 
φερμουάρ SBS 8mm από νάιλον, λεπτή μαν-
σέτα και ζώνη μέσης, δύο εξωτερικές τσέπες. 
Στο εσωτερικό: επίστρωση πολυεστέρα με επί-
στρωση φτερού, τρεις τσέπες.

Metal kaydırmalı plastik fermuarlı, 8 mm SBS 
fermuarlı elyaf ve vücuda oturan kadın ceket. 
Bilek ve bel kısmı şeritlidir. İki adet dış cebe sa-
hiptir. İç kısmı elyaf görünümlü polyester kapi-
tonedir. Üç adet cebi vardır.

Ύφασμα 100% ΝΥΛΟΝ, ΝΥΛΟΝ 420T

Kumaş %100 NAYLON, NAYLON 420T

Κόκκινο / Γκρι
Kırmızı / Gri

Μεταλλικό Γκρι / Γκρι
Çelik grısı / Gri

Μαύρο / Γκρι
Sıyah / Gri

Απαλό μπλε / Γκρι
Dress mavı / Gri
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M
an

180 g 1/10 pcs

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - -

[001327-0049]

  ΖακετεςΖακετες    CeketlerCeketler

Μπλε ναυτικό / Lacivert Χρώμα καπνού / Füme Μαύρο / Sıyah

Arkası şekilli ve kapitone dolgulu ceket. Yüksek yoğunluklu bir astara sahiptir. Yakasının iç kısmı 
yünden yapılmıştır. Fermuarlı geniş iki dış cebe sahiptir. Göğüs kısmında telefon tutucusu olan bir 
cebi ve bir adet de iç cebi vardır. Yakası kapatılabilir bir kapüşona sahiptir.

GalaxyGalaxy
Καπιτονέ μπουφά με διαμορφωμένη πλάτη και βάτες, τελειωμένο με επένδυση υψηλής πυκνότη-
τας, εσωτερική επένδυση από τρίχωμα. Δύο μεγάλες τσέπες με φερμουάρ, τσέπη κινητού τηλε-
φώνου στο στήθος και εσωτερική τσέπη. Αναδιπλούμενη κουκούλα στο γιακά.

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ, PONGEE PVC 190T

Kumaş %100 POLYESTER, ÇİN İPEĞİ PVC 190T
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170 g 1/10 pcs

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

Breathable

[001033-0050]

CeketlerCeketler    ΖακετεςΖακετες  

Μπλε ναυτικό / Lacivert Χρώμα καπνού / Füme

Ύφασμα 80% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ + 20% ΒAMBAKI,
TEXNHTO BAMBAKI

Kumaş %80 POLYESTER + %20 PAMUK,
TEKNO PAMUK

Ρετρό / Arka

8 mm’lik metal kaydırmalı plastik fermuarlı, arkası şekilli, kolları çıkartılabilir erkek ceket. Gizli ka-
püşonlu. Fermuarlı geniş iki dış cepli. Göğüs kısmında akıllı telefon tutucusu, reflektör bantlar ve 
yaka kartı tutucu halkası olan çok işlevli geniş cepli. İç kısmı kapitone dolgulu ve yüksek yoğunluk-
lu bir astara sahiptir. Yakasının iç kısmı yünden yapılmıştır ve ceplidir.

Warm 2.0Warm 2.0
Ανδρικό σακάκι, αποσπώμενα μανίκια, διαμορφωμένο πίσω, 8 mm πλαστικό φερμουάρ με μεταλ-
λικό ρυθμιστικό,με αναδιπλούμενη κουκούλα, δύο μεγάλες εξωτερικές τσέπες με φερμουάρ, με-
γάλη τσέπη στο στήθος για το κινητό τηλέφωνο, δακτύλιο κατόχου εμβλήματος, αντανακλαστικές 
ταινίες στο στήθος και στην πλάτη. Εσωτερικό: επένδυση με καπιτονέ και τελειωμένη με επένδυση 
υψηλής πυκνότητας, εσωτερική κολλάρο, μία τσέπη.
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180 g 1/10 pcs

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

[001030-0049]

  ΖακετεςΖακετες    CeketlerCeketler

Μπλε ναυτικό / LacivertΧρώμα καπνού / Füme Μαύρο / Sıyah

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ, PONGEE PVC 190T

Kumaş %100 POLYESTER, ÇİN İPEĞİ PVC 190T

Ρετρό / Arka

8 mm’lik metal kaydırmalı plastik fermuarlı, arkası şekilli, kolları çıkartılabilir erkek ceket. Gizli ka-
püşonlu. Fermuarlı geniş dış cepli. Göğüs kısmında akıllı telefon ve yaka kartı tutucusu olan geniş 
cepli. Göğüs ve sırt kısmı reflektör biyeli. İç kısmı kapitone dolgulu ve yüksek yoğunluklu bir astara 
sahiptir. Yakasının iç kısmı yünden yapılmıştır ve ceplidir.

Orion 2.0Orion 2.0
Ανδρικό σακάκι, αποσπώμενα μανίκια, διαμορφωμένο πίσω, 8 mm πλαστικό φερμουάρ με με-
ταλλικό ρυθμιστικό, με αναδιπλούμενη κουκούλα, δύο μεγάλες εξωτερικές τσέπες με φερμουάρ, 
μεγάλη τσέπη στο στήθος για το κινητό τηλέφωνο, δακτύλιο κατόχου εμβλήματος, αντανακλαστι-
κές σωληνώσεις στο στήθος και στην πλάτη. Εσωτερικό: επένδυση με καπιτονέ και τελειωμένη με 
επένδυση υψηλής πυκνότητας, εσωτερική κολλάρο, μία τσέπη.
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M
an

200 g 1/5 pcs

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

[000871-0051]

  ΖακετεςΖακετες    CeketlerCeketler

Απαλό ναυτικό μπλε / Μπλε βασιλικού ναυτικού
Dress lacıvert / Kraliyet mavisi

Χρώμα καπνού / Μαύρο
Füme / Sıyah

Μαύρο / Μεταλλικό Γκρι
Sıyah / Çelik grısı

RenegadeRenegade
Μπουφάν γιούνισεξ, πλαστικό φερμουάρ 8 mm με μεταλλικό ολισθητήρα, πτυσσόμενη κουκούλα 
στον γιακά, ελαστικό τελείωμα στα μανίκια, δύο μεγάλες μπροστινές τσέπες με ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙ-
ΔΩΜΑΤΟΣ, δύο πλαϊνές τσέπες, μικρή θήκη στο στήθος. Εσωτερικό: γεμισμένο, φερμουάρ για 
διευκόλυνση της εκτύπωσης και κέντημα.

8 mm’lik metal kaydırmalı plastik fermuarlı, yakası kapatılabilir kapüşonlu, bilekleri lastikli unisex 
ceket. Ön kısmı LOCK-SYSTEM iki geniş cepli, yanları iki cepli, kapaklı telefon tutucusu. Daha sade 
baskı ve nakış için iç kısmı kapitone ve fermuarlıdır.

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ, PONGEE RIPSTOP 240T

Kumaş %100 POLYESTER, YIRTILMAZ ÇİN İPEĞİ 240T
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200 g 1/5 pcs

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

[001431-0051]

CeketlerCeketler    ΖακετεςΖακετες  

Απαλό ναυτικό μπλε / Μπλε βασιλικού ναυτικού
Dress lacıvert / Kraliyet mavisi

Χρώμα καπνού / Μαύρο
Füme / Sıyah

Μαύρο / Μεταλλικό Γκρι
Sıyah / Çelik grısı

Renegade MidRenegade Mid
Ανδρικκό μπουφάν 3/4, πλαστικό φερμουάρ 8 mm με μεταλλικό ολισθητήρα, πτυσσόμενη κου-
κούλα στον γιακά, ελαστικό τελείωμα στα μανίκια, δύο μεγάλες μπροστινές τσέπες με ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ, δύο πλαϊνές τσέπες, μικρή θήκη στο στήθος. Εσωτερικό: γεμισμένο, φερμουάρ 
για διευκόλυνση της εκτύπωσης και κέντημα.

8 mm’lik metal kaydırmalı plastik fermuarlı, yakası kapatılabilir kapüşonlu, bilekleri lastikli 3/4 
uzunlukta erkek ceket. Ön kısmı LOCK-SYSTEM iki geniş cepli, yanları ise iki ceplidir ve kapaklı 
telefon tutucusuna sahiptir. Daha sade baskı ve nakış için iç kısmı kapitone ve fermuarlıdır.

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ, PONGEE RIPSTOP 240T

Kumaş %100 POLYESTER, YIRTILMAZ ÇİN İPEĞİ 240T
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BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

200 g 1/5 pcs

[000872-0051]

  ΖακετεςΖακετες    CeketlerCeketler

EscapeEscape
Μπουφάν γιούνισεξ, αποσπώμενα μανίκια, πλαστικό φερμουάρ 8 mm με μεταλλικό ολισθητήρα, 
πτυσσόμενη κουκούλα στον γιακά, ελαστικό τελείωμα στα μανίκια, δύο μεγάλες μπροστινές τσέ-
πες με ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ, δύο πλαϊνές τσέπες, μικρή θήκη στο στήθος. Εσωτερικό: γεμι-
σμένο, φερμουάρ για διευκόλυνση της εκτύπωσης και κέντημα.

8 mm’lik metal kaydırmalı plastik fermuarlı, yakası kapatılabilir kapüşonlu, bilekleri lastikli ve çıkar-
tılabilir erkek ceket. Ön kısmı LOCK-SYSTEM iki geniş cepli, yanları iki cepli, kapaklı telefon tutucu-
su. Daha sade baskı ve nakış için iç kısmı kapitone ve fermuarlıdır.

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ, PONGEE RIPSTOP 240T

Kumaş %100 POLYESTER, YIRTILMAZ ÇİN İPEĞİ 240T

Απαλό ναυτικό μπλε / Μπλε βασιλικού ναυτικού
Dress lacıvert / Kraliyet mavisi

Χρώμα καπνού / Μαύρο
Füme / Sıyah

Μπλε βασιλικού ναυτικού / Μαύρο
Kraliyet mavisi / Sıyah

Μαύρο / Μεταλλικό Γκρι
Sıyah / Çelik grısı
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200 g200 g 1/5 pcs1/5 pcs

BIG SIZEBIG SIZE Size - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XLSize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

M
an

M
an

[001012-0051][001430-0051]

CeketlerCeketler    ΖακετεςΖακετες  

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ, PONGEE RIPSTOP 240T

Kumaş %100 POLYESTER, YIRTILMAZ ÇİN İPEĞİ 240T

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ, PONGEE RIPSTOP 240T

Kumaş %100 POLYESTER, YIRTILMAZ ÇİN İPEĞİ 240T

Fighter 2.0Fighter 2.0
Ανδρικό σακάκι, αποσπώμενα μανίκια, πλαστικό φερ-
μουάρ 8 mm με μεταλλικό ρυθμιστικό με πλαστικό κου-
μπιά και πλαστικά κουμπιά, σχήμα πίσω με κουκούλα 
αναδιπλούμενη στον γιακά, δύο εξωτερικές τσέπες με 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ και δύο με φερμουάρ, κλίση 
στις τσέπες για να διευκολύνεται η είσοδος του χεριού, 
θήκη για κινητό τηλέφωνο και δακτύλιο κατόχου σήμα-
τος, αντανακλαστικές λωρίδες στην τσέπη και στην πλά-
τη. Στο εσωτερικό: γεμισμένο, αντιδιασταλτικό στο πίσω 
μέρος και το λαιμό, μια τσέπη, εσωτερικό φερμουάρ για 
διευκόλυνση της εκτύπωσης και του κεντήματος.

Fighter FX MidFighter FX Mid
Ανδρικό μπουφάν 3/4, πλαστικό φερμουάρ 8 mm με 
μεταλλικό ρυθμιστικό με πλαστικό κουμπιά και πλα-
στικά κουμπιά, σχήμα πίσωμε κουκούλα αναδιπλού-
μενη στον γιακά, δύο εξωτερικές τσέπες με ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ και δύο με φερμουάρ, κλίση στις τσέ-
πες για να διευκολύνεται η είσοδος του χεριού, θήκη 
για κινητό τηλέφωνο και δακτύλιο κατόχου σήματος, 
αντανακλαστικές λωρίδες στην τσέπη και στην πλάτη. 
Στο εσωτερικό: γεμισμένο, αντιδιασταλτικό στο πίσω 
μέρος και το λαιμό, μια τσέπη, εσωτερικό φερμουάρ 
για διευκόλυνση της εκτύπωσης και του κεντήματος.

8 mm’lik kapaklı ve metal kaydırmalı plastik fer-
muarlı ve plastik düğmeli, kolları çıkartılabilir ve 
arkası şekilli erkek ceket. Yakası kapatılabilir bir 
kapüşona sahiptir. İki LOCK SYSTEM dış cepli ve 
iki fermuarlı cepli model. Ellerin kolayca girme-
si için cepler eğimlidir. Göğüs kısmında telefon 
tutucusu olan bir cep ve yaka kartı tutucusu bir 
halka vardır. Cep ve sırt kısmında reflektör şeritleri 
bulunur. İç kısmı kapitone, sırt ve yaka kısmı kont-
rast yünden yapılmıştır. Daha sade baskı ve nakış 
için cepli ve içten fermuarlıdır.

Kapaklı ve plastik düğmeli, 8 mm’lik metal kay-
dırmalı plastik fermuarlı 3/4 uzunlukta ceket. 
Arkası şekillidir ve yakası kapatılabilen bir ka-
püşonla tasarlanmıştır. LOCK SYSTEM dış iki cebe 
ve fermuarlı iki cebe sahiptir. Ellerin kolayca gir-
mesi için cepler eğimlidir. Göğüs kısmında tele-
fon tutucusu olan bir cep ve yaka kartı tutucusu 
bir halka vardır. Cep ve sırt kısmında reflektör şe-
ritleri bulunur. İç kısmı kapitone, sırt ve yaka kıs-
mı kontrast yünden yapılmıştır. Daha sade baskı 
ve nakış için cepli ve içten fermuarlıdır.

Μαύρο / Μεταλλικό Γκρι
Sıyah / Çelik grısı

Μαύρο / Μεταλλικό Γκρι
Sıyah / Çelik grısı

Μπλε ναυτικό / Μπλε βασιλικού ναυτικού
Lacivert / Kraliyet mavisi

Μπλε ναυτικό / Μπλε βασιλικού ναυτικού
Lacivert / Kraliyet mavisi

Μπλε ναυτικό / Κόκκινο
Lacivert / Kırmızı

Κόκκινο / Μαύρο
Kırmızı / Sıyah

Χρώμα καπνού / Μαύρο
Füme / Sıyah

Χρώμα καπνού / Μαύρο
Füme / Sıyah

Ρετρό / ArkaΡετρό / Arka
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180 g 1/10 pcs 180 g 1/10 pcs

M
an

M
an

BIG SIZE BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - - Size - - S M L XL XXL 3XL - -

[000195-0049][000192-0049]

  ΖακετεςΖακετες    CeketlerCeketler

PhantomPhantom
Ανδρικό σακάκι με κάζουαλ σχεδιασμό και λεπτή 
εφαρμογή, πλαστικό φερμουάρ με μεταλλικό 
ολισθητήρα, κουκούλα που μπορεί να κλείσει 
στον γιακά, ραβδωτό λάστιχο στη μέση και στις 
μανσέτες, λουριά ώμου και κλείσιμο λαιμού, δύο 
θήκες που φέρουν ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ, 
δύο τσέπες με φερμουάρ, αναστρέψιμες, αντανα-
κλαστικές ταινίες στους ώμους και διπλή αντανα-
κλαστική ταινία στην θήκη και στην πίσω τσέπη. 
Εσωτερικό: με γεμάτη φόδρα, τελείωμα με αση-
μένια επένδυση υψηλής πυκνότητας, πίσω μέρος 
από μικροφλίς, γιακά φλις, μία τσέπη.

Metal kaydırmalı plastik fermuarlı, yaka kısmı 
kapatılabilir kapüşonlu ince casual erkek ceket. 
Bel ve bilek kısmı ribanadan yapılmıştır. Apolet-
li ve kapanır yakalıdır. İki LOCK SYSTEM, iki fer-
muarlı ve bir adet çift yüzlü yaka kartı tutucusu 
olan cebe sahiptir. Omuz kısmında reflektörlü 
biye bulunur ve kapaklı bir cebe ve sırt kısmı 
reflektörlü çift şeride sahiptir. İç kısmı kapitone, 
cepli, astarı yüksek yoğunluklu gümüş rengi, 
arka kısmı mikro yün dokumadan ve yakası 
yünden yapılmıştır.

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ, PONGEE PVC 190T

Kumaş %100 POLYESTER, ÇİN İPEĞİ PVC 190T

Μαύρο / Sıyah

Μπλε ναυτικό / Lacivert

Ρετρό / Arka

LancerLancer
Ανδρικό σακάκι με κάζουαλ σχεδιασμό και λεπτή 
εφαρμογή, αποσπώμενα μανίκια, πλαστικό φερ-
μουάρ με μεταλλικό ολισθητήρα, κουκούλα που 
μπορεί να κλείσει στον γιακά, ραβδωτό λάστιχο στη 
μέση και στις μανσέτες, λουριά ώμου και κλείσιμο 
λαιμού, δύο θήκες που φέρουν ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩ-
ΜΑΤΟΣ, δύο τσέπες με φερμουάρ, αναστρέψιμες, 
αντανακλαστικές ταινίες στους ώμους και διπλή 
αντανακλαστική ταινία στην θήκη και στην πίσω 
τσέπη. Εσωτερικό: με γεμάτη φόδρα, τελείωμα με 
ασημένια επένδυση υψηλής πυκνότητας, πίσω μέ-
ρος από μικροφλίς, γιακά φλις, μία τσέπη.

Metal kaydırmalı plastik fermuarlı, yaka kısmı 
kapatılabilir kapüşonlu ve kolları çıkartılabilir 
ince casual erkek ceket. Beli lastiklidir ve bilek 
kısmı ayarlanabilir. Apoletli ve kapanır yakalıdır. 
İki LOCK SYSTEM, iki fermuarlı ve bir adet çift 
yüzlü yaka kartı tutucusu cebe sahiptir. Omuz 
kısmında reflektörlü biye bulunur ve kapaklı bir 
cebe ve sırt kısmı reflektörlü çift şeride sahiptir. 
İç kısmı kapitone, cepli, astarı yüksek yoğunluk-
lu gümüş rengi, arka kısmı mikro yün dokuma-
dan ve yakası yünden yapılmıştır.

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ, PONGEE PVC 190T

Kumaş %100 POLYESTER, ÇİN İPEĞİ PVC 190T

Μαύρο / Sıyah

Μπλε ναυτικό / Lacivert

Ρετρό / Arka
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190 g 1/10 pcs

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - -

BreathableComfort Fit

[000435-0091]

CeketlerCeketler    ΖακετεςΖακετες  

Χρώμα καπνού
Füme

Μαύρο
Sıyah

Μπλε ναυτικό
Lacivert

ThunderThunder
Ανδρικό σακάκι, με πλαστικό φερμουάρ 8 mm και πτερύγιο κάλυψης velcro, τεχνικό αναπνέων ύφα-
σμα, ελαστικό, θερμικά σφραγισμένα ραφές, αναδιπλούμενη κουκούλα που μπαίνει μέσα στον γιακά, 
ρυθμιζόμενες μανσέτες, 4 μεγάλες μπροστινές τσέπες, 2 με φτερό και φερμουάρ, ταινίες με μεταλλικό 
πρεσσαριστό μέταλλο, αντίθεση ασημί γκρι ραφές. Στο εσωτερικό: επένδυση από πολυεστέρα.

Cırtcırt kapaklı ve plastik 8 mm’lik fermuarlı erkek ceket. Nefes alabilir, lastikli, ısı geçirmez dikişli 
teknik kumaştan yapılmıştır. Yakası kapatılabilir bir kapüşona sahiptir. Bilekleri ayarlanabilir. 2 tanesi 
kapaklı ve fermuarlı, diğer ikisi ise metal çıtçıtlı ve kontrast gümüş grisi dikişlerle tasarlanmış gizli 
fermuarlı ve kapaklı olmak üzere ön kısmında 4 geniş cebe sahiptir. İç kısmı polyester astarlıdır.

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ, OXFORD 300D

Kumaş %100 POLYESTER, OXFORD 300D 
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M
an

200 g 1/5 pcs

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

Comfort Fit

[000197-0051]
 Tornado

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ, PONGEE RIPSTOP 240T

Kumaş %100 POLYESTER, YIRTILMAZ ÇİN İPEĞİ 240T

Intercontinental+Intercontinental+
Ανδρικό μπουφάν σακάκι με αποσπώμενα μανίκια, πλα-
στικό φερμουάρ 8 mm με μεταλλικό ολισθητήρα και 
με πλαστικό πτερύγιο και κουμπιά, αποσπώμενο ή/και 
πτυσσόμενο κάλυμμα στον γιακά, ρυθμιζόμενες μανσέ-
τες, γκρίζες και κόκκινες αντανακλαστικές ταινίες μπρος 
και πίσω, πλάγια τσέπη με σούρα και φερμουάρ. Πέντε 
εξωτερικές θήκες, μία από τις οποίες είναι αναστρέψιμη 
θήκη. Ενισχυμένη εσωτερική επένδυση, πίσω κολάρο και 
θέρμανση με μικροσκοπικά φουσκωτά, αναπνεύσιμα έν-
θετα κάτω άκρων, μέση κορδόνι και εσωτερικό φερμου-
άρ για διευκόλυνση της εκτύπωσης και του κεντήματος.

Kapaklı metal kaydırmalı 8 mm’lik plastik bir fer-
muara sahip ve plastik düğmeli, kolları çıkartılabi-
lir erkek yelek. Çıkartılabilir ve/veya yakası kapatı-
labilir bir kapüşona sahiptir. Ön ve arka kısmında 
tek renkli reflektör şeritleri vardır. Yan cepleri ek 
parçalı ve fermuarlıdır. Bir tanesi çıkartılabilir yaka 
kartı tutucusuna sahip beş adet dış cebi vardır. İç 
kısmı kapitonedir. Yakası, arka kısmı ve beli mikro 
yün dokumadan, koltuk altı ise nefes alabilir ku-
maştan yapılmıştır. Daha sade baskı ve nakış için 
bel kısmı ipli ve iç kısmı fermuarlı bir modeldir.

Μαύρο / Sıyah

Μπλε ναυτικό / Lacivert

Χρώμα καπνού / Füme

Ρετρό / Arka
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M
an

200 g 200 g1/5 pcs 1/10 pcs

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL Size - XS S M L XL - - - -

Comfort Fit

La
dy

Comfort Fit

[000209-0051] [000211-0051]

CeketlerCeketler    ΖακετεςΖακετες  

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ, PONGEE RIPSTOP 240T

Kumaş %100 POLYESTER, YIRTILMAZ ÇİN İPEĞİ 240T

TornadoTornado
Ανδρικό μπουφάν σακάκι, αποσπώμενα μανίκια, πλα-
στικό φερμουάρ 8 mm με μεταλλικό ολισθητήρα και με 
πλαστικό πτερύγιο και κουμπιά, αποσπώμενο ή/και πτυσ-
σόμενο κάλυμμα στον γιακά, γκρίζες και κόκκινες αντα-
νακλαστικές ταινίες στο μπροστινό μέρος, προεξέχοντες 
αγκώνες και πλευρική σχισμή με σούρα και φερμουάρ, 
εννέα εξωτερικές τσέπες, δύο από τις οποίες φέρουν ΣΥ-
ΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ, δύο με φερμουάρ και ενισχυμέ-
νο εσωτερικό, ένα με αναστρέψιμο κάτοχο εμβλήματος. 
Εσωτερικό: θήκη με επένδυση, γιακά, μικροσκοπική πλά-
τη πίσω και πιο ζεστό, αναπνεύσιμα ένθετα κάτω από τις 
μασχάλες, κορδόνια περίσφιξης και εσωτερικό φερμουάρ 
για διευκόλυνση της εκτύπωσης και του κεντήματος.

Kapaklı metal kaydırmalı 8 mm’lik plastik bir fermu-
ara sahip ve plastik düğmeli, kolları çıkartılabilir er-
kek ceket. Çıkartılabilir ve/veya yakası kapatılabilir 
bir kapüşona sahiptir. Bilekleri ayarlanabilir. Ön ve 
arka kısmında gri reflektör şeritleri vardır. Dirsekleri 
önceden biçimlendirilmiştir. Yan cepleri ek parçalı 
ve fermuarlıdır. İkisi LOCK SYSTEM, ikisi fermuarlı ve 
içten takviyeli ve bir tanesi çıkartılabilir yaka kartı 
tutucusu bulunan dokuz adet dış cebi vardır. İç kıs-
mı kapitonedir. Yakası, sırt ve bel kısmı mikro yün 
dokumadan, koltuk altı ise nefes alabilir kumaştan 
yapılmıştır. Daha sade baskı ve nakış için bel kısmı 
ipli ve iç kısmı fermuarlı bir modeldir.

Κόκκινο
Kırmızı

Μπλε ναυτικό
Lacivert

Πράσινο
Yeşil

Χρώμα καπνού
Füme

Μπλε βασιλικού ναυτικού
Kraliyet mavisi

Μαύρο
Sıyah

Ρετρό / Arka

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ, PONGEE RIPSTOP 240T

Kumaş %100 POLYESTER, YIRTILMAZ ÇİN İPEĞİ 240T

Tornado LadyTornado Lady
Εργονομικό γυναικείο μπουφάν σακάκι, αποσπώμενα μα-
νίκια, πλαστικό φερμουάρ 8 mm με μεταλλικό ολισθητήρα 
και με πλαστικό πτερύγιο και κουμπιά, αποσπώμενο ή/και 
πτυσσόμενο κάλυμμα στον γιακά, γκρίζες και κόκκινες 
αντανακλαστικές ταινίες στο μπροστινό μέρος, προεξέχο-
ντες αγκώνες και πλευρική σχισμή με σούρα και φερμου-
άρ, εννέα εξωτερικές τσέπες, δύο από τις οποίες φέρουν 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ, δύο με φερμουάρ και ενισχυ-
μένο εσωτερικό, ένα με αναστρέψιμο κάτοχο εμβλήματος. 
Εσωτερικό: θήκη με επένδυση, γιακά, μικροσκοπική πλάτη 
πίσω και πιο ζεστό, αναπνεύσιμα ένθετα κάτω από τις μα-
σχάλες, κορδόνια περίσφιξης και εσωτερικό φερμουάρ για 
διευκόλυνση της εκτύπωσης και του κεντήματος.

Kapaklı metal kaydırmalı 8 mm’lik plastik bir fer-
muara sahip ve plastik düğmeli, kolları çıkartılabilir 
ergonomik kadın ceket. Çıkartılabilir ve/veya yakası 
kapatılabilir bir kapüşona sahiptir. Bilekleri ayarlana-
bilir. Ön ve arka kısmında gri reflektör şeritleri vardır. 
Dirsekleri önceden biçimlendirilmiştir. Yan cepleri 
ek parçalı ve fermuarlıdır. İkisi LOCK SYSTEM, ikisi 
fermuarlı ve içten takviyeli ve bir tanesi çıkartılabi-
lir yaka kartı tutucusu bulunan dokuz adet dış cebi 
vardır. İç kısmı kapitonedir. Yakası, sırt ve bel kısmı 
mikro yün dokumadan, koltuk altı ise nefes alabilir 
kumaştan yapılmıştır. Daha sade baskı ve nakış için 
bel kısmı ipli ve iç kısmı fermuarlı bir modeldir.

Κόκκινο
Kırmızı

Μπλε ναυτικό
Lacivert

Πράσινο
Yeşil

Χρώμα καπνού
Füme

Μπλε βασιλικού ναυτικού
Kraliyet mavisi

Μαύρο
Sıyah

Ρετρό / Arka
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185 g 1/5 pcs

M
an

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - -

200 g 1/10 pcs

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - -

M
an

Comfort Fit

Comfort Fit

[000201-0056] [000438-0051]

  ΖακετεςΖακετες    CeketlerCeketler

ParkatrisParkatris
Πάρκα τριπλής χρήσης που αποτε-
λείται από: εξωτερικό μπουφάν χωρίς 
επένδυση, με εμπρόσθιες και οπίσθιες 
αντανακλαστικές ταιμίες, κλειστή κου-
κούλα στον γιακά, τέσσερις τσέπες εκ 
των οποίων μία με αναστρέψιμη θήκη 
και κινητό τηλέφωνο. Αποσπώμενο 
εσωτερικό σακάκι με κουκούλα με δύο 
θήκες, αποσπώμενα μανίκια, εσωτερι-
κή επένδυση σε ύφασμα της Σκωτίας.

Üç farklı kullanıma sahip parka: Dışı 
ön ve arka kısmı reflektörlü, yakası 
kapatılabilen kapüşonlu, bir tanesi 
çift yüzlü yaka kartı tutucusu ve bir 
tanesi telefon tutucusu olmak üzere 
dört cepli kapitonesiz ceket. İçi ise iki 
cepli, çıkartılabilir kollu, İskoç kumaşı 
astarlı kapitone husky ile yapılmış çı-
kartılabilir ceket.

Ύφασμα 100% ΝΑΥΛΟΝ, ΝΑΥΛΟΝ OXFORD

Kumaş %100 NAYLON, NAYLON OXFORD

Μπλε ναυτικό / Lacivert

 Εσωτερικό μπουφάν / İç Ceket Ρετρό / Arka

Dört farklı kullanıma sahip parka: Dışı kapitonesiz, naylon astar-
lı, yakası, sırt ve bel kısmı mikro yün dokumadan ve koltuk altı 
nefes alabilir kumaştan yapılmış ceket. Kapaklı metal kaydırmalı 
8 mm’lik plastik bir fermuara sahip ve plastik düğmeli, çıkartıla-
bilir ve/veya yakası kapatılabilir bir kapüşona sahiptir. Bilekleri 
ayarlanabilir. Ön ve arka kısmında gri reflektör şeritleri vardır. 
Dirsekleri önceden biçimlendirilmiştir. Yan cepleri ek parçalı ve 
fermuarlıdır. İkisi LOCK SYSTEM, ikisi fermuarlı ve içten takviyeli 
ve bir tanesi çıkartılabilir yaka kartı tutucusu bulunan dokuz adet 
dış cebi vardır. Daha sade baskı ve nakış için bel kısmı ipli ve iç 
kısmı fermuarlı bir modeldir. İç ceket ise çıkartılabilir kollar, kapi-
tone, yüksek yoğunluklu astar ve sırt kısmı mikro yün dokuma ile 
tasarlanmıştır. Yakası kapatılabilir kapüşonludur. Bir tanesi yaka 
kartı tutucusu olmak üzere beş cebe sahiptir. Yakası kapatılabilir. 
Omuzları reflektör biyeli, sırt kısmı ve kapaklı cebi çift reflektör şe-
ritli, yakasının iç kısmı ribanadan ve iç cepli olarak tasarlanmıştır.

Tornado PlusTornado Plus
Πάρκα τεσσάρων χρήσεων αποτελούμενη από: αδιάβροχο εξωτε-
ρικό σακάκι, με επένδυση από νάιλον, με κολάρο, πλάτη και θερ-
μαινόμενα μικροσφαιρίδια και αναπνεύσιμα ένθετα κάτω από τον 
βραχίονα, πλαστικό φερμουάρ 8 mm με μεταλλικό ολισθητήρα και 
με πλαστικό πτερύγιο και κουμπιά, αποσπώμενο ή/και πτυσσόμενο 
κάλυμμα στον γιακά, γκρίζες και κόκκινες αντανακλαστικές ταινίες 
στο μπροστινό μέρος, προεξέχοντες αγκώνες και πλευρική σχισμή 
με σούρα και φερμουάρ, εννέα εξωτερικές τσέπες, δύο από τις 
οποίες φέρουν ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ, δύο με φερμουάρ και 
ενισχυμένο εσωτερικό, ένα με αναστρέψιμο κάτοχο εμβλήματος. 
Εσωτερικό σακάκι, αποσπώμενα μανίκια, επένδυση υψηλής επί-
στρωσης και επένδυση με μικροσκοπική επένδυση, κουκούλα που 
κλείνει στο κολάρο, πέντε θήκες, μία από τις οποίες με αναστρέψιμη 
προεξοχή, κλείσιμο λαιμού, αντανακλαστικές σωληνώσεις στους 
ώμους και διπλή αντανακλαστική ταινία στο θώρακα και στην πίσω 
τσέπη, στο εσωτερικό περιλαίμιο νεύρου, μια εσωτερική τσέπη.

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ, PONGEE RIPSTOP 240T

Kumaş %100 POLYESTER, YIRTILMAZ ÇİN İPEĞİ 240T

Μπλε ναυτικό / Lacivert Μπλε βασιλικού ναυτικού / Kraliyet mavisi

 Εσωτερικό μπουφάν / İç Ceket Ρετρό / Arka
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 Horizon R. 2.0, Horizon Lady R. 2.0

ΓΙΛΕΚΟ
YELEK
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105 g 1/20 pcs 105 g 1/20 pcs

M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL - Size - - S M L - - - - -

La
dy

Breathable Breathable

[001161-0343] [001163-0343]

YelekYelek    ΓιλεκοΓιλεκο  

Horizon R. 2.0Horizon R. 2.0
Ανδρικό γιλεκο, φερμουάρ 8mm σε αντίθεση, 
όλο ελαστικό, μανσέτες και μέση με χρώματα 
σημαιών, δύο εξωτερικές τσέπες στο εσωτερικό: 
γεμισμένο με μικροφλίς στο λαιμό και την πλά-
τη, τσέπη με φερμουάρ για κινητό τηλέφωνο με 
προδιάθεση καλωδίου, φερμουάρ και πίσω για 
να διευκολύνει την εκτύπωση και το κέντημα.

8 mm’lik kontrast renkte fermuarlı erkek yelek. 
Kaplama fermuarlı iki dış cebe sahiptir. İç kısmı 
kapitonesiz ve filelidir. Telefon kulaklığı ve kab-
lo girişine sahip fermuarlı bir adet cebi vardır. 
Daha sade baskı ve nakış için göğüs ve uç kısmı 
fermuarlıdır.

Ύφασμα 100% ΝΑΥΛΟΝ, ΝΑΥΛΟΝ TASLON 288T

Kumaş %100 NAYLON, NAYLON TASLON 288T

Μπλε ναυτικό / Lacivert

Μαύρο / Sıyah

Κόκκινο / Kırmızı

Horizon Lady R. 2.0Horizon Lady R. 2.0
Γυναικείο εργονομικό γιλέκο, φερμουάρ 8mm 
σε αντίθεση, όλο ελαστικό, μανσέτες και μέση με 
χρώματα σημαιών, δύο εξωτερικές τσέπες στο 
εσωτερικό: γεμισμένο με μικροφλίς στο λαιμό και 
την πλάτη, τσέπη με φερμουάρ για κινητό τηλέφω-
νο με προδιάθεση καλωδίου, φερμουάρ και πίσω 
για να διευκολύνει την εκτύπωση και το κέντημα.

8 mm’lik kontrast renkte fermuarlı, ergonomik 
kadın yelek. Kaplama fermuarlı iki dış cebe sa-
hiptir. İç kısmı kapitonesiz ve filelidir. Telefon 
kulaklığı ve kablo girişine sahip fermuarlı bir 
adet cebi vardır. Daha sade baskı ve nakış için 
göğüs ve uç kısmı fermuarlıdır.

Ύφασμα 100% ΝΑΥΛΟΝ, ΝΑΥΛΟΝ TASLON 288T

Kumaş %100 NAYLON, NAYLON TASLON 288T

Μπλε ναυτικό / Lacivert

Μαύρο / Sıyah

Κόκκινο / Kırmızı
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Breathable

M
an

105 g 1/10 pcs

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL - -

[001087-0343]

  ΓιλεκοΓιλεκο    YelekYelek

Μπλε ναυτικό
Lacivert

Μαύρο
Sıyah

South R. 2.0South R. 2.0
Γιλεκο γιούνισεξ, φερμουάρ 8mm σε αντίθεση, όλο ελαστικό, μανσέτες και μέση με χρώματα ση-
μαιών, δύο εξωτερικές τσέπες στο εσωτερικό: γεμισμένο με μικροφλίς στο λαιμό και την πλάτη, 
τσέπη με φερμουάρ για κινητό τηλέφωνο με προδιάθεση καλωδίου, φερμουάρ και πίσω για να 
διευκολύνει την εκτύπωση και το κέντημα.

8 mm’lik kontrast renkte fermuarlı unisex yelek. Beli lastiklidir. Kaplama fermuarlı iki dış cebe sa-
hiptir. İç kısmı kapitone, yakası ve sırt kısmı mikro yün dokumadan yapılmıştır. Telefon kulaklığı ve 
kablo girişine sahip fermuarlı bir adet cebi vardır. Daha sade baskı ve nakış için göğüs ve uç kısmı 
fermuarlıdır.

Ύφασμα 100% ΝΑΥΛΟΝ, ΝΑΥΛΟΝ TASLON 288T

Kumaş %100 NAYLON, NAYLON TASLON 288T
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200 g 1/5 pcs

Breathable

M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL - -

[000876-0051]

YelekYelek    ΓιλεκοΓιλεκο  

DaytonaDaytona
Γιλέκο γιούνισεξ, πλαστικό φερμουάρ 8 mm με μεταλλικό ολισθητήρα, δύο πλαϊνές τσέπες, μικρή 
θήκη στο στήθος. Εσωτερικό: γεμισμένο και με μικροφλίς για αντίθεση.

8 mm’lik metal kaydırmalı plastik fermuarlı unisex yelek. Yanları fermuarlı iki cebe ve kapaklı bir 
cebe sahiptir. İç kısmı kapitone ve kontrast mikro yün dokumadan yapılmıştır.

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ, PONGEE RIPSTOP 240T

Kumaş %100 POLYESTER, YIRTILMAZ ÇİN İPEĞİ 240T

Απαλό ναυτικό μπλε / Κόκκινο
Dress lacıvert / Kırmızı

Απαλό ναυτικό μπλε / Μπλε βασιλικού ναυτικού
Dress lacıvert / Kraliyet mavisi

Μαύρο / Κίτρινο
Sıyah / Sarı

Μαύρο / Μεταλλικό Γκρι
Sıyah / Çelik grısı

Μαύρο / Οξύ πράσινο
Sıyah / Asit yeşili

Χρώμα καπνού / Μαύρο
Füme / Sıyah

Κόκκινο / Μαύρο
Kırmızı / Sıyah

Μπλε βασιλικού ναυτικού / Απαλό ναυτικό μπλε
 Kraliyet mavisi / Dress lacıvert
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 Daytona  Daytona
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180 g 1/20 pcs

M
an

[000180-0049]

Size - - S M L XL XXL - - -

YelekYelek    ΓιλεκοΓιλεκο  

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ, PONGEE PVC 190T

Kumaş %100 POLYESTER, ÇİN İPEĞİ PVC 190T

Μαύρο
Sıyah

Χρώμα καπνού
Füme

Μπλε ναυτικό
Lacivert

Çift yüzlü, reflektör kaplamalı plastik fermuarlı, beli ipli ve dış kısmı üç cepli unisex yelek. Yün as-
tarlı, ribana örgü yakalı, iki cepli ve daha sade baskı ve nakış için kapağı fermuarlı iki cepli bir 
modeldir.

SpeedSpeed
Αναδιπλούμενο γιλέκο γιούνοσεξ, κάλυμμα από πλαστικό φερμουάρ με αντανακλαστικό προφίλ, 
μέση με κορδόνια περίσφιξης, τρεις εξωτερικές τσέπες. Στο εσωτερικό: φλις, πλεκτό κολάρο, δύο 
τσέπες και φερμουάρ για να διευκολύνουν την εκτύπωση και το κέντημα.
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65 g 1/20 pcs 65 g 1/20 pcs

M
an

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - - Size - - S M L - - - - -

La
dy

Breathable Breathable

[000186-0048] [000869-0048]

  ΓιλεκοΓιλεκο    YelekYelek

GateGate
Προσαρμοσμένο γιλέκο για άνδρες, παλμικό φερ-
μουάρ 8 mm με μεταλλικό ρυθμιστικό, πλευρικές 
σχισμές με κουμπιά, πέντε εξωτερικές τσέπες, δύο 
από τις οποίες φέρουν ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ. 
Εσωτερικό: επένδυση με μακρύ κολάν, μια τσέπη.

8 mm’lik metal kaydırmalı ve plastik fermuarlı 
kapitone erkek yelek. Yanları ceplidir. İki tanesi 
LOCK SYSTEM olmak üzere beş adet cebi vardır. 
İç kısmı kapitonedir, bir adet cebi vardır ve ya-
kası fitilli kadife ribanadan yapılmıştır.

Λευκό
Beyaz

Μπλε ναυτικό
Lacivert

Μπλε βασιλικού ναυτικού
Kraliyet mavisi

Μαύρο
Sıyah

Πράσινο
Yeşil

Κόκκινο
Kırmızı

Χρώμα καπνού
Füme

Ύφασμα 100% ΝΑΥΛΟΝ, ΝΑΥΛΟΝ 210T

Kumaş %100 NAYLON, NAYLON 210T

Gate LadyGate Lady
Προσαρμοσμένο εργονομικό γυναικείο γιλέκο, παλμι-
κό φερμουάρ 8 mm με μεταλλικό ρυθμιστικό, πλευρι-
κές σχισμές με κουμπιά, πέντε εξωτερικές τσέπες, δύο 
από τις οποίες φέρουν ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ. 
Εσωτερικό: επένδυση με μακρύ κολάν, μια τσέπη.

8 mm’lik metal kaydırmalı ve plastik fermuarlı 
kapitone ergonomik kadın yelek. Yanları cepli-
dir. İki tanesi LOCK SYSTEM olmak üzere beş adet 
cebi vardır. İç kısmı kapitonedir, bir adet cebi var-
dır ve yakası fitilli kadife ribanadan yapılmıştır.

Λευκό
Beyaz

Μπλε ναυτικό
Lacivert

Ύφασμα 100% ΝΑΥΛΟΝ, ΝΑΥΛΟΝ 210T

Kumaş %100 NAYLON, NAYLON 210T
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56 g 1/10 pcs

M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL - -

[001352-0399]

YelekYelek    ΓιλεκοΓιλεκο  

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ,
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ ΤΥΠΟΥ MEMORY

Kumaş %100 POLYESTER,
POLYESTER MEMORY

Kuş tüyü görünümlü kapitone polyesterden yapılmış erkek yelek. Kaplama plastik fermuarlıdır. 
Kaplama fermuarlı iki cebe sahiptir. İç kısmı kontrast renkte tasarlanmıştır.

MemoryMemory
Ανδρικό κάτω γιλέκο σε πολυεστέρα με επίστρωση φτερών, καλυμμένο πλαστικό φερμουάρ, δύο 
εξωτερικές τσέπες με καλυμμένα φερμουάρ, εσωτερικό σε αντίθεση με το χρώμα.

Κόκκινο / Μαύρο
Kırmızı / Sıyah

Μαύρο / Μεταλλικό Γκρι
Sıyah / Çelik grısı

Μπλε ναυτικό / Μπλε βασιλικού ναυτικού
Lacivert / Kraliyet mavisi

Χρώμα καπνού / Μαύρο
Füme / Sıyah

Μπλε βασιλικού ναυτικού / Μαύρο
Kraliyet mavisi / Sıyah
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M
an

58 g 1/20 pcs

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - -

[001324-0396]

TimeTime
Ανδρικό γιλέκο / κάτω μπουφάν, πλαστικό 
φερμουάρ SBS 5 χιλιοστών με μεταλλικό ρυθ-
μιστικό, λεπτές σωληνώσεις στη μέση, δύο 
εξωτερικές τσέπες. Εσωτερικό: πολυεστέρας 
επένδυσης με αφρό, δύο τσέπες.

Metal kaydırmalı plastik 5 mm SBS fermuarlı el-
yaf erkek yelek. Bel kısmı şeritlidir. İki adet dış 
cebe sahiptir. İç kısmı elyaf görünümlü polyes-
ter kapitonedir. İki adet cebi vardır.

Ύφασμα 100% ΝΥΛΟΝ, ΝΥΛΟΝ 320T

Kumaş %100 NAYLON, NAYLON 320T

Μπλε ναυτικό / Lacivert

Μαύρο / Sıyah
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38 g 1/20 pcs 38 g 1/20 pcs

M
an

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - - Size - - S M L XL - - - -

La
dy

[000388-0045][000387-0045]

YelekYelek    ΓιλεκοΓιλεκο  

CasualCasual
Ανδρικό γιλέκο / κάτω μπουφάν, 8 mm πλαστι-
κό φερμουάρ SBS με μεταλλικό ολισθητήρα, 
λεπτές σωληνώσεις στη μέση, δύο εξωτερικές 
τσέπες. Στο εσωτερικό: επίστρωση πολυεστέρα 
με επίστρωση φτερού, τρεις τσέπες.

Metal kaydırmalı plastik fermuarlı, 8 mm SBS 
fermuarlı elyaf erkek yelek. Bel kısmı şeritlidir. 
İki adet dış cebe sahiptir. İç kısmı elyaf görü-
nümlü polyester kapitonedir. Üç adet cebi var-
dır.

Ύφασμα 100% ΝΥΛΟΝ, ΝΥΛΟΝ 420T

Kumaş %100 NAYLON, NAYLON 420T

Κόκκινο / Γκρι
Kırmızı / Gri

Μπλε βασιλικού ναυτικού / Γκρι
Kraliyet mavisi / Gri

Μεταλλικό Γκρι / Γκρι
Çelik grısı / Gri

Μαύρο / Γκρι
Sıyah / Gri

Απαλό μπλε / Γκρι
Dress mavı / Gri

Casual LadyCasual Lady
Γυναικείο γιλεκο / κάτω σακάκι εργονομικό, 
φερμουάρ SBS 8mm από νάιλον, λεπτή μαν-
σέτα και ζώνη μέσης, δύο εξωτερικές τσέπες. 
Στο εσωτερικό: επίστρωση πολυεστέρα με επί-
στρωση φτερού, τρεις τσέπες.

Metal kaydırmalı plastik fermuarlı, 8 mm SBS 
fermuarlı elyaf ve vücuda oturan kadın yelek. 
Bel kısmı şeritlidir. İki adet dış cebe sahiptir. İç 
kısmı elyaf görünümlü polyester kapitonedir. 
Üç adet cebi vardır.

Ύφασμα 100% ΝΥΛΟΝ, ΝΥΛΟΝ 420T

Kumaş %100 NAYLON, NAYLON 420T

Κόκκινο / Γκρι
Kırmızı / Gri

Μεταλλικό Γκρι / Γκρι
Çelik grısı / Gri

Μαύρο / Γκρι
Sıyah / Gri

Απαλό μπλε / Γκρι
Dress mavı / Gri
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38 g 1/20 pcs 38 g 1/20 pcs

M
an

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - - Size - - S M L XL - - - -

La
dy

[000389-0045] [000390-0045]

YelekYelek    ΓιλεκοΓιλεκο  

ReplyReply
Ανδρικό γιλέκο / κάτω σακάκι, φερμουάρ από 
νάιλον, λεπτή μανσέτα και ζώνη μέσης, δύο 
εξωτερικές τσέπες. Στο εσωτερικό: επίστρωση 
πολυεστέρα με επίστρωση φτερού, τρεις τσέπες.

Reply LadyReply Lady
Γυναικείο εργονομικό γιλέκο / κάτω σακάκι, φερ-
μουάρ από νάιλον, λεπτή μανσέτα και ζώνη μέσης, 
δύο εξωτερικές τσέπες. Στο εσωτερικό: επίστρωση 
πολυεστέρα με επίστρωση φτερού, τρεις τσέπες.

Kontrast renkte naylon fermuarlı elyaf erkek ye-
lek. Bel kısmı şeritlidir. İki adet dış cebe sahiptir. 
İç kısmı elyaf görünümlü polyester kapitonedir. 
Üç adet cebi vardır.

Kontrast renkte naylon fermuarlı elyaf ve vü-
cuda oturan kadın yelek. Bel kısmı şeritlidir. İki 
adet dış cebe sahiptir. İç kısmı elyaf görünümlü 
polyester kapitonedir. Üç adet cebi vardır.

Ύφασμα 100% ΝΥΛΟΝ, ΝΥΛΟΝ 420T

Kumaş %100 NAYLON, NAYLON 420T

Ύφασμα 100% ΝΥΛΟΝ, ΝΥΛΟΝ 420T

Kumaş %100 NAYLON, NAYLON 420T

Μαύρο
Sıyah

Παραλλαγή / Μαύρο
Kamuflaj / Sıyah

Παραλλαγή / Μαύρο
Kamuflaj / Sıyah

Μπλε ναυτικό
Lacivert

Μπλε ναυτικό
Lacivert
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M
an

180 g 1/10 pcs

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - -

[001326-0049]

  ΓιλεκοΓιλεκο    YelekYelek

Μπλε ναυτικό
Lacivert

Χρώμα καπνού
Füme

Μαύρο
Sıyah

Arkası şekilli ve kapitone dolgulu yelek. Yüksek yoğunluklu bir astara sahiptir. Yakasının iç kısmı 
yünden yapılmıştır. Fermuarlı geniş iki dış cebe sahiptir. Göğüs kısmında telefon tutucusu olan bir 
cebi ve bir adet de iç cebi vardır.

StarStar
Καπιτονέ γιλέκο με διαμορφωμένη πλάτη και βάτες, τελειωμένο με επένδυση υψηλής πυκνότητας, 
εσωτερική επένδυση από φλις. Δύο μεγάλες τσέπες με φερμουάρ, τσέπη κινητού τηλεφώνου στο 
στήθος και εσωτερική τσέπη.

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ, PONGEE PVC 190T

Kumaş %100 POLYESTER, ÇİN İPEĞİ PVC 190T

Ρετρό / Arka
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180 g 1/10 pcs 170 g 1/10 pcs

M
an

M
an

BIG SIZE BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - - Size - - S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

[001031-0049] [001032-0050]

YelekYelek    ΓιλεκοΓιλεκο  

Radar 2.0Radar 2.0
Γιλέκο γιούνισεξ, 5 mm πλαστικό φερμουάρ με 
μεταλλικό ρυθμιστικό, διαμορφωμένο πίσω, 
δύο μεγάλες εξωτερικές τσέπες με φερμουάρ, 
δακτύλιο κατόχου εμβλήματος, αντανακλαστι-
κές σωληνώσεις στο στήθος και στην πλάτη. 
Εσωτερικό: επένδυση με καπιτονέ και τελειω-
μένη με επένδυση υψηλής πυκνότητας, εσωτε-
ρική κολλάρο, μία τσέπη.

5 mm’lik metal kaydırmalı plastik fermuarlı, ar-
kası şekilli unisex yelek. Fermuarlı geniş iki dış 
cepli. Göğüs ve sırt kısmı reflektör biyeli. İç kıs-
mı kapitone dolgulu ve yüksek yoğunluklu bir 
astara sahiptir. Yakasının iç kısmı yünden yapıl-
mıştır ve ceplidir.

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ, PONGEE PVC 190T

Kumaş %100 POLYESTER, ÇİN İPEĞİ PVC 190T

Ρετρό / Arka

Μπλε ναυτικό / Lacivert

Μαύρο / Sıyah

Azua 2.0Azua 2.0
Γιλέκο γιούνισεξ, 8 mm πλαστικό φερμουάρ με 
μεταλλικό ρυθμιστικό, διαμορφωμένο πίσω, δύο 
μεγάλες εξωτερικές τσέπες με φερμουάρ, μεγάλη 
τσέπη στο στήθος πολλαπλής χρήσης, δακτύλιο 
κατόχου εμβλήματος, αντανακλαστικές ταινίες 
στο στήθος και στην πλάτη. Εσωτερικό: επένδυ-
ση με καπιτονέ και τελειωμένη με επένδυση υψη-
λής πυκνότητας, εσωτερική κολλάρο, μία τσέπη.

8 mm’lik metal kaydırmalı plastik fermuarlı uni-
sex yelek. Arkası şekilli. Fermuarlı geniş dış cep-
li. Göğüs kısmında akıllı telefon tutucusu, ref-
lektör şeritler ve yaka kartı tutucu halkası olan 
çok işlevli geniş cepli. İç kısmı kapitone dolgulu 
ve yüksek yoğunluklu bir astara sahiptir. Yakası-
nın iç kısmı yünden yapılmıştır ve ceplidir.

Ύφασμα 80% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ + 20% ΒAMBAKI,
TEXNHTO BAMBAKI

Kumaş %80 POLYESTER + %20 PAMUK,
TEKNO PAMUK

Ρετρό / Arka

Μπλε ναυτικό / Lacivert

Χρώμα καπνού / Füme
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180 g 1/10 pcs 180 g 1/10 pcs

M
an

M
an

BIG SIZE BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL Size - - S M L XL XXL 3XL - -

[001029-0049] [001036-0049]

YelekYelek    ΓιλεκοΓιλεκο  

Airspace 2.0Airspace 2.0
Γιλέκο γιούνισεξ, 8 mm πλαστικό φερμουάρ με με-
ταλλικό ρυθμιστικό, διαμορφωμένο πίσω, δύο με-
γάλες εξωτερικές τσέπες με φερμουάρ, μεγάλη τσέ-
πη στο στήθος για το κινητό τηλέφωνο, δακτύλιο 
κατόχου εμβλήματος, αντανακλαστικές σωληνώ-
σεις στο στήθος και στην πλάτη. Εσωτερικό: επένδυ-
ση με καπιτονέ και τελειωμένη με επένδυση υψηλής 
πυκνότητας, εσωτερική κολλάρο, μία τσέπη.

8 mm’lik metal kaydırmalı plastik fermuarlı 
unisex yelek. Arkası şekilli. Fermuarlı geniş dış 
cepli. Göğüs kısmında akıllı telefon ve yaka kar-
tı tutucusu olan geniş cepli. Göğüs ve sırt kısmı 
reflektör biyeli. İç kısmı kapitone dolgulu ve 
yüksek yoğunluklu bir astara sahiptir. Yakasının 
iç kısmı yünden yapılmıştır ve ceplidir.

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ, PONGEE PVC 190T

Kumaş %100 POLYESTER, ÇİN İPEĞİ PVC 190T

Μπλε ναυτικό
Lacivert

Μαύρο
Sıyah

Μπλε βασιλικού ναυτικού
Kraliyet mavisi

Χρώμα καπνού
Füme

Λευκό
Beyaz

Ρετρό / Arka

Shuttle 2.0Shuttle 2.0
Γιλέκο γιούνισεξ, φερμουάρ 8 mm σε αντίθεση, 
πλαστικό με μεταλλικό ρυθμιστικό, διαμορφωμένο 
πίσω, δύο μεγάλες εξωτερικές τσέπες με φερμουάρ, 
μεγάλη τσέπη στο στήθος για το κινητό τηλέφωνο, 
δακτύλιο κατόχου εμβλήματος, αντανακλαστικές 
σωληνώσεις στο στήθος και στην πλάτη. Εσωτερικό: 
επένδυση με καπιτονέ και τελειωμένη με επένδυση 
υψηλής πυκνότητας, εσωτερική κολλάρο, μία τσέπη.

8 mm’lik metal kaydırmalı, kontrast renkte plas-
tik fermuarlı unisex yelek. Arkası şekilli. Fermu-
arlı geniş dış cepli. Göğüs kısmında akıllı telefon 
ve yaka kartı tutucusu olan geniş cepli. Göğüs ve 
sırt kısmı reflektör biyeli. İç kısmı kapitone dol-
gulu ve yüksek yoğunluklu bir astara sahiptir. 
Yakasının iç kısmı yünden yapılmıştır ve ceplidir.

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ, PONGEE PVC 190T

Kumaş %100 POLYESTER, ÇİN İPEĞİ PVC 190T

Ρετρό / Arka

Μπλε ναυτικό / Lacivert

Μαύρο / Sıyah
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200 g 1/10 pcs

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL - -
200 g 1/10 pcs

M
an

M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

[000873-0051] [001011-0051]

  ΓιλεκοΓιλεκο    YelekYelek

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ, PONGEE PVC 240T

Kumaş %100 POLYESTER, ÇİN İPEĞİ PVC 240T

WantedWanted
Γιλέκο γιούνισεξ, με πλαστικό φερμουάρ 8 mm 
με μεταλλικό ολισθητήρα, πτυσσόμενη κουκού-
λα στον γιακά, ελαστικό τελείωμα στα μανίκια, 
δύο μεγάλες μπροστινές τσέπες με ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ, δύο πλαϊνές τσέπες, μικρή θήκη 
στο στήθος. Εσωτερικό: γεμισμένο, φερμουάρ 
για διευκόλυνση της εκτύπωσης και κέντημα.

8 mm’lik metal kaydırmalı plastik fer-
muarlı unisex yelek. Ön kısmı LOCK-SYS-
TEM iki geniş cepli, yanları iki cepli, kapa-
klı telefon tutucusu. Daha sade baskı ve 
nakış için iç kısmı kapitone ve fermuarlıdır.

Χρώμα καπνού / Μαύρο
Füme / Sıyah

Απαλό ναυτικό μπλε / Μπλε βασιλικού ναυτικού
Dress lacıvert / Kraliyet mavisi

Μαύρο / Μεταλλικό Γκρι
Sıyah / Çelik grısı

Ρετρό / Arka

Πορτοκαλί / Μαύρο
Turuncu / Sıyah

Μπλε βασιλικού ναυτικού / Μαύρο
Kraliyet mavisi / Sıyah

Χρώμα καπνού / Μαύρο
Füme / Sıyah

Πράσινο / Οξύ πράσινο
Yeşil / Asit yeşili

Μπλε ναυτικό / Μπλε βασιλικού ναυτικού
Lacivert / Kraliyet mavisi

Μπορντώ / Μαύρο
Bordo / Sıyah

Μαύρο / Μεταλλικό Γκρι
Sıyah / Çelik grısı

Μπλε ναυτικό / Κόκκινο
Lacivert / Kırmızı

Χρώμα καπνού / Πορτοκαλί
Füme / Turuncu

Κόκκινο / Μαύρο
Kırmızı / Sıyah

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ, PONGEE RIPSTOP 240T

Kumaş %100 POLYESTER, YIRTILMAZ ÇİN İPEĞİ 240T

8 mm’lik kapaklı ve metal kaydırmalı plastik fermuarlı 
ve plastik düğmeli, arkası şekilli unisex yelek. İki LOCK 
SYSTEM dış cepli ve iki fermuarlı cepli model. Ellerin 
kolayca girmesi için cepler eğimlidir. Göğüs kısmında 
telefon tutucusu olan bir cep ve yaka kartı tutucusu 
bir halka vardır. Cep ve sırt kısmında reflektör şeritleri 
bulunur. İç kısmı kapitone, sırt ve yaka kısmı kontrast 
yünden yapılmıştır. Daha sade baskı ve nakış için 
cep li ve içten fermuarlıdır.

Mig 2.0Mig 2.0
Γιλέκο γιούνισεξ, πλαστικό φερμουάρ 8 mm με μεταλλικό 
ρυθμιστικό με πλαστικό κουμπιά και πλαστικά κουμπιά, σχή-
μα πίσω, δύο εξωτερικές τσέπες με ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ 
και δύο με φερμουάρ, κλίση στις τσέπες για να διευκολύνεται 
η είσοδος του χεριού, θήκη για κινητό τηλέφωνο και δακτύ-
λιο κατόχου σήματος, αντανακλαστικές λωρίδες στην τσέπη 
και στην πλάτη. Στο εσωτερικό: γεμισμένο, αντιδιασταλτικό 
στο πίσω μέρος και το λαιμό, μια τσέπη, εσωτερικό φερμου-
άρ για διευκόλυνση της εκτύπωσης και του κεντήματος.

Ρετρό / Arka
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200 g 1/10 pcs 200 g 1/10 pcs

M
an

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - - Size - XS S M L XL - - - -

La
dy

Comfort Fit Comfort Fit

[000184-0051] [000185-0051]

YelekYelek    ΓιλεκοΓιλεκο  

FlightFlight
Ανδρικό γιλέκο, πλαστικό φερμουάρ 8 mm με μεταλλι-
κό ολισθητήρα και με πλαστικό πτερύγιο και κουμπιά, 
αποσπώμενο ή/και πτυσσόμενο κάλυμμα στον γιακά, 
γκρίζες και κόκκινες αντανακλαστικές ταινίες στο μπρο-
στινό μέρος, πλάγια σχισμή με φερμουάρ και φερμου-
άρ, εννέα εξωτερικές τσέπες, δύο από τις οποίες φέρουν 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ, δύο με φερμουάρ και ενι-
σχυμένο εσωτερικό, ένα με αναστρέψιμο κάτοχο εμβλή-
ματος. Εσωτερικό: θήκη με επένδυση, γιακά, πλάτη και 
micro-fleece, κορδόνι στη μέση και εσωτερικό φερμου-
άρ για διευκόλυνση της εκτύπωσης και του κεντήματος.

Kapaklı metal kaydırmalı 8 mm’lik plastik bir 
fermuara sahip ve plastik düğmeli erkek ye-
lek. Çıkartılabilir ve/veya yakası kapatılabilir bir 
kapüşona sahiptir. Ön ve arka kısmında gri ref-
lektör şeritleri vardır. Yan cepleri ek parçalı ve 
fermuarlıdır. İkisi LOCK SYSTEM, ikisi fermuarlı ve 
içten takviyeli ve bir tanesi çıkartılabilir yaka kar-
tı tutucusu bulunan dokuz adet dış cebi vardır. İç 
kısmı kapitonedir. Yakası, sırt ve bel kısmı mikro 
yün dokumadan, daha sade baskı ve nakış için 
bel kısmı ipli ve iç kısmı fermuarlı bir modeldir.

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ, PONGEE PVC 240T

Kumaş %100 POLYESTER, ÇİN İPEĞİ PVC 240T

Μπλε βασιλικού ναυτικού
Kraliyet mavisi

Χρώμα καπνού
Füme

Μπλε ναυτικό
Lacivert

Πράσινο
Yeşil

Μαύρο / Μαύρο
Sıyah / Sıyah

Κόκκινο
Kırmızı

Μαύρο
Sıyah

Ρετρό / Arka

Flight LadyFlight Lady
Γυναικείο γιλέκο, πλαστικό φερμουάρ 8 mm με μεταλ-
λικό ολισθητήρα και με πλαστικό πτερύγιο και κουμπιά, 
αποσπώμενο ή/και πτυσσόμενο κάλυμμα στον γιακά, 
γκρίζες και κόκκινες αντανακλαστικές ταινίες στο μπρο-
στινό μέρος, πλάγια σχισμή με φερμουάρ και φερμου-
άρ, εννέα εξωτερικές τσέπες, δύο από τις οποίες φέρουν 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ, δύο με φερμουάρ και ενι-
σχυμένο εσωτερικό, ένα με αναστρέψιμο κάτοχο εμβλή-
ματος. Εσωτερικό: θήκη με επένδυση, γιακά, πλάτη και 
micro-fleece, κορδόνι στη μέση και εσωτερικό φερμου-
άρ για διευκόλυνση της εκτύπωσης και του κεντήματος.

Kapaklı metal kaydırmalı 8 mm’lik plastik bir fermu-
ara sahip ve plastik düğmeli ergonomik kadın ye-
lek. Çıkartılabilir ve/veya yakası kapatılabilir bir ka-
püşona sahiptir. Ön ve arka kısmında gri reflektör 
şeritleri vardır. Yan cepleri ek parçalı ve fermuarlıdır. 
İkisi LOCK SYSTEM, ikisi fermuarlı ve içten takviyeli 
ve bir tanesi çıkartılabilir yaka kartı tutucusu bulu-
nan dokuz adet dış cebi vardır. İç kısmı kapitone-
dir. Yakası, sırt ve bel kısmı mikro yün dokumadan, 
daha sade baskı ve nakış için bel kısmı ipli ve iç kıs-
mı fermuarlı bir modeldir.

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ, PONGEE PVC 240T

Kumaş %100 POLYESTER, ÇİN İPEĞİ PVC 240T

Μαύρο
Sıyah

Κόκκινο
Kırmızı

Μπλε βασιλικού ναυτικού
Kraliyet mavisi

Χρώμα καπνού
Füme

Μπλε ναυτικό
Lacivert

Πράσινο
Yeşil

Ρετρό / Arka
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190 g 1/20 pcs

Breathable

M
an

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

Comfort Fit

[000187-0054]

  ΓιλεκοΓιλεκο    YelekYelek

PocketPocket
Καλοκαιρινό γιλέκο, φερμουάρ, μετωπική σύνθεση πολλαπλών τσέπης με αναστρέψιμο κάτοχο εμβλημά-
των, αντανακλαστικές ταινίες στους ώμους και την πλάτη, ευρύ πίσω άνοιγμα, εσωτερικό: επένδυση ξηρής 
τεχνολογίας, σε αντιθέσεις χρώματος, ανοιχτό για διευκόλυνση της εκτύπωσης και των κεντημάτων.

Fermuarlı, ön kısmı çift yüzlü yaka kartı tutucusuna sahip yazlık yelek. Omuz ve sırt kısmı reflektör-
lü biyeye sahiptir. Arka kısmında geniş avcı cebi vardır. İç kısmı kontrast renkte dry-tech astarlı ve 
daha sade baskı ve nakış için açıktır.

Ύφασμα 80% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ + 20% ΒAMBAKI,
ΔΙΑΓΩΝΙΑ ΥΦΑΝΣΗ ΒΑΜΒΑΚΙ/ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ

Kumaş %80 POLYESTER + %20 PAMUK,
FİTİLLİ PAMUK/POLYESTER

Πράσινο χακί του στρατού / Asker yeşili

Χακί / Hakı

Μπλε βασιλικού ναυτικού / Kraliyet mavisi

Λευκό / Beyaz

Μπλε ναυτικό / Lacivert

Μαύρο / Sıyah

Παραλλαγή / Kamuflaj

Κόκκινο / Kırmızı

Χρώμα καπνού / Füme

Ρετρό / Arka
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 Mig 2.0, Renegade, Indianapolis, Flight Lady
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 Business, Business Lady, Fly

ΠΟΥΛΟΒΕΡ
KAZAKLAR
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M
an

280 g 1/20 pcs

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL - -

[000298-0081] / MELANGE [001125-0371]

KazaklarKazaklar    Πουλοβερ Πουλοβερ 

Μπλε ναυτικό / LacivertΜαύρο / Sıyah Γκρι της τέφρας υπόλευκο / Mleanj kül rengi

FlyFly
Γιούνισεξ πουλόβερ, κολάρο, μανίκια και κάτω άκρες με λεπτή πλευρά, ωραία ξυρισμένη κατα-
σκευή και πλεκτή συσκευασία χωρίς ραφές.

Yuvarlak yakalı unisex kazak. Yakası, bilekler ve alt kenarları ribanadan yapılmıştır. Düzleştirilmiş 
bir işçiliğe sahiptir. Dikişsiz dokuma iplikten bir ambalajı vardır.

Ύφασμα 90% ΒAMBAKI + 10% ΜΑΛΛΙ,
ΜΙΓΜΑ ΒΑΜΒΑΚΙ/LANA, 12G

Kumaş %90 PAMUK + %10 YÜN,
PAMUK/YÜN KARIŞIMI, 12G

50% Βambaki + 50% Acrilico GR
50% Pamuk + 50% Acrylic GR
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 Business  Business Lady
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280 g 1/30 pcs 280 g 1/30 pcs

M
an

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL Size - - S M L XL XXL - - -

La
dy

[000299-0081] / MELANGE [001126-0371] [001062-0081] / MELANGE [001127-0371]

KazaklarKazaklar    Πουλοβερ Πουλοβερ 

BusinessBusiness
Πουλόβερ για άνδρες με λαιμόκοψη, περιλαί-
μιο, μανσέτες και κάτω άκρες με ωραία νεύρα, 
ωραία ξυρισμένη κατασκευή και πλεκτή συ-
σκευασία χωρίς ραφή.

V yakalı erkek kazak. Yakası, bilekler ve alt ke-
narları ribanadan yapılmıştır. Düzleştirilmiş bir 
işçiliğe sahiptir. Dikişsiz dokuma iplikten bir 
ambalajı vardır.

Ύφασμα 90% ΒAMBAKI + 10% ΜΑΛΛΙ,
ΜΙΓΜΑ ΒΑΜΒΑΚΙ/LANA, 12G

Kumaş %90 PAMUK + %10 YÜN,
PAMUK/YÜN KARIŞIMI, 12G

Γκρι της τέφρας υπόλευκο / Mleanj kül rengi

Μαύρο / Sıyah

Μπορντώ / Bordo

Μπλε ναυτικό / Lacivert

50% Βambaki + 50% Acrilico GR
50% Pamuk + 50% Acrylic GR

Business LadyBusiness Lady
Γυναικείο πουλόβερ V, λαιμό, μανσέτες και κάτω 
άκρες σε λεπτές ραβδώσεις, λεπτή ξυρισμένη 
κατασκευή και πλεκτή συσκευασία χωρίς ρα-
φές.

V yakalı kadın kazak. Yakası, bilekler ve alt ke-
narları ribanadan yapılmıştır. Düzleştirilmiş bir 
işçiliğe sahiptir. Dikişsiz dokuma iplikten bir 
ambalajı vardır.

Ύφασμα 90% ΒAMBAKI + 10% ΜΑΛΛΙ,
ΜΙΓΜΑ ΒΑΜΒΑΚΙ/LANA, 12G

Kumaş %90 PAMUK + %10 YÜN,
PAMUK/YÜN KARIŞIMI, 12G

Γκρι της τέφρας υπόλευκο / Mleanj kül rengi

Μαύρο / Sıyah

Μπορντώ / Bordo

Μπλε ναυτικό / Lacivert

50% Βambaki + 50% Acrilico GR
50% Pamuk + 50% Acrylic GR
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280 g 1/20 pcs 280 g 1/20 pcs

M
an

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - - Size - - S M L XL XXL - - -

La
dy

[001063-0081] / MELANGE [001129-0371][000300-0081] / MELANGE [001128-0371]

  ΠουλοβερΠουλοβερ    KazaklarKazaklar

DeskDesk
Ανδρικό γιλέκο με λαιμό, κολάρο, άκρα βραχί-
ονα και λεπτές ραβδώσεις κάτω άκρες, λεπτή 
κοπή και άψογη δεμένη συσκευασία.

V yakalı erkek yelek. Yakası, kol oyukları ve alt 
kenarları ribanadan yapılmıştır. Düzleştirilmiş 
bir işçiliğe sahiptir. Dikişsiz dokuma iplikten bir 
ambalajı vardır.

Ύφασμα 90% ΒAMBAKI + 10% ΜΑΛΛΙ,
ΜΙΓΜΑ ΒΑΜΒΑΚΙ/LANA, 12G

Kumaş %90 PAMUK + %10 YÜN,
PAMUK/YÜN KARIŞIMI, 12G

50% Βambaki + 50% Acrilico GR
50% Pamuk + 50% Acrylic GR

Γκρι της τέφρας υπόλευκο / Mleanj kül rengi

Μπλε ναυτικό / Lacivert

Desk LadyDesk Lady
Γυναικείο πουλόβερ V, λαιμό, μανσέτες και 
κάτω άκρες σε λεπτές ραβδώσεις, λεπτή ξυρι-
σμένη κατασκευή και πλεκτή συσκευασία χω-
ρίς ραφές.

V yakalı kadın kazak. Yakası, bilekler ve alt ke-
narları ribanadan yapılmıştır. Düzleştirilmiş bir 
işçiliğe sahiptir. Dikişsiz dokuma iplikten bir 
ambalajı vardır.

Ύφασμα 90% ΒAMBAKI + 10% ΜΑΛΛΙ,
ΜΙΓΜΑ ΒΑΜΒΑΚΙ/LANA, 12G

Kumaş %90 PAMUK + %10 YÜN,
PAMUK/YÜN KARIŞIMI, 12G

50% Βambaki + 50% Acrilico GR
50% Pamuk + 50% Acrylic GR

Γκρι της τέφρας υπόλευκο / Mleanj kül rengi

Μπλε ναυτικό / Lacivert
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M
an

280 g 1/30 pcs

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL - -

[000297-0081] / MELANGE [001124-0371]

KazaklarKazaklar    Πουλοβερ Πουλοβερ 

Μπλε ναυτικό / LacivertΜαύρο / Sıyah Γκρι της τέφρας υπόλευκο / Mleanj kül rengi

BoardingBoarding
Γιούνισεξ πουλόβερ με πλήρες φερμουάρ με ωραία ραβδωτά μανίκια και κάτω άκρες, μπαλώματα 
αγκώνα, λεπτή ξυρισμένη κατασκευή και απρόσκοπτη δεμένη συσκευασία.

Fermuarlı unisex kazak. Bilekleri, alt kenarları ve dirsek eklemeleri ribanadan yapılmıştır. Düzleşti-
rilmiş bir işçiliğe sahiptir. Dikişsiz dokuma iplikten bir ambalajı vardır.

Ύφασμα 90% ΒAMBAKI + 10% ΜΑΛΛΙ,
ΜΙΓΜΑ ΒΑΜΒΑΚΙ/LANA, 12G

Kumaş %90 PAMUK + %10 YÜN,
PAMUK/YÜN KARIŞIMI, 12G

50% Βambaki + 50% Acrilico GR
50% Pamuk + 50% Acrylic GR
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 Trophy Lady, Trophy, Trophy Lady, Trophy

ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ
GÖMLEKLER
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125 g 1/20 pcs 125 g 1/20 pcs

M
an

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - - Size - - S M L XL - - - -

La
dy

[001021-0334][001020-0334]

GömleklerGömlekler    ΠουκαμισαΠουκαμισα  

ManagerManager
Ανδρικό πουκάμισο βαμβακερό με γιακά στο 
τελείωμα, ελαφρώς μεσάτη εφαρμογή, γιακάς 
ιταλικού τύπου, δύο κουμπιά και κουμπότρυπες 
στο καρπό, μπροστά με ορατή ραμμένη γάζα και 
ταιριαστό κουμπί. Πλάτη με πιέτες και βελάκια. 
Εύκολη φροντίδα του υφάσματος.

Taranmış ince pamuk dokumadan yapılmış 
erkek gömlek. Hafifçe vücuda oturan model. 
İtalyan tarzı yaka. İki düğmeli ve düğme delik-
li bilekler. Ön kısmı görünür dikişli ve tek renk 
düğmeli patlet. Arkası robalı ve pensli. Hafif ütü 
gerektiren kumaştan yapılmıştır.

Ύφασμα 100% ΒAMBAKI, ΕΥΚΟΛΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Kumaş %100 PAMUK, HAFİF ÜTÜ GEREKTİREN POPLİN

Λευκό / Beyaz

Μπλε γαλανό / Mavi

Manager LadyManager Lady
Γυναικείο πουκάμισο βαμβακερό με γιακά στο 
τελείωμα, ελαφρώς μεσάτη εφαρμογή, εμπρός 
και πίσω πιέτες με γυρίσματα, γιακάς ιταλικού 
τύπου, δύο κουμπιά και κουμπότρυπες στον 
καρπό, μπροστά με ορατή ραμμένη γάζα και 
ταιριαστό κουμπί, ζυγισμένο στη πίσω πλευρά. 
Εύκολη φροντίδα του υφάσματος.

Taranmış ince pamuk dokumadan yapılmış 
kadın gömlek. Vücuda oturan model. Önü ve 
arkası pensli. İtalyan tarzı yaka. İki düğmeli ve 
düğme delikli bilekler. Görünür dikişli ve tek 
renk düğmeli patlet. Arkası robalı. Hafif ütü ge-
rektiren kumaştan yapılmıştır.

Ύφασμα 100% ΒAMBAKI, ΕΥΚΟΛΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Kumaş %100 PAMUK, HAFİF ÜTÜ GEREKTİREN POPLİN

Λευκό / Beyaz

Μπλε γαλανό / Mavi

209

» Index

http://www.payperwear.com


 Brighton Lady  Brighton
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125 g 1/20 pcs 125 g 1/20 pcs

M
an

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - - Size - - S M L XL - - - -

La
dy

[000935-0332] [000936-0332]

GömleklerGömlekler    ΠουκαμισαΠουκαμισα  

BrightonBrighton
Ανδρικό πουκάμισο με όρθιο λεπτό γιακά, μακρύ 
και ελαφρώς μεσάτο, γιακάς ιταλικού τύπου, δύο 
κουμπιά και κουμπότρυπες στον καρπό, οπτικά 
ραμμένο κανόνι και κουμπιά που ταιριάζουν. 
Πλάτη: ομαλά ζυγισμένο, με πιέτες στη μέση της 
πλάτης. Εύκολη φροντίδα του υφάσματος.

Taranmış ince dokumadan yapılmış erkek göm-
lek. Hafifçe vücuda oturan model. İtalyan tarzı 
yaka. İki düğmeli ve düğme delikli bilekler. Gö-
rünür dikişli ve tek renk düğmeli patlet. Arkası 
robalı, sırtın ortasına kadar pensli. Hafif ütü ge-
rektiren kumaştan yapılmıştır.

Ύφασμα 65% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ + 35% ΒAMBAKI,
ΕΥΚΟΛΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Kumaş %65 POLYESTER + %35 PAMUK,
HAFİF ÜTÜ GEREKTİREN POPLİN

Μαύρο / Sıyah

Λευκό / Beyaz

Μπλε ναυτικό / Lacivert

Μπλε γαλανό / Mavi

Brighton LadyBrighton Lady
Γυναικείο πουκάμισο με όρθιο λεπτό γιακά, μα-
κρύ και ελαφρώς μεσάτο, γιακάς ιταλικού τύπου, 
δύο κουμπιά και κουμπότρυπες στον καρπό, οπτι-
κά ραμμένο κανόνι και κουμπιά που ταιριάζουν. 
Πλάτη: ομαλά ζυγισμένο, με πιέτες στη μέση της 
πλάτης. Εύκολη φροντίδα του υφάσματος.

Taranmış ince dokumadan yapılmış kadın göm-
lek. Vücuda oturan model. Önü ve arkası pensli. 
İtalyan tarzı yaka. İki düğmeli ve düğme delik-
li bilekler. Görünür dikişli ve tek renk düğmeli 
patlet. Arkası robalı. Hafif ütü gerektiren ku-
maştan yapılmıştır.

Ύφασμα 65% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ + 35% ΒAMBAKI,
ΕΥΚΟΛΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Kumaş %65 POLYESTER + %35 PAMUK,
HAFİF ÜTÜ GEREKTİREN POPLİN

Μαύρο / Sıyah

Λευκό / Beyaz

Μπλε ναυτικό / Lacivert

Μπλε γαλανό / Mavi
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 Image Lady, Image  Image Lady
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125 g 1/20 pcs 125 g 1/20 pcs

M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL Size - XS S M L XL XXL - - -

La
dy

[000938-0333] [000939-0333]

GömleklerGömlekler    ΠουκαμισαΠουκαμισα  

ImageImage
Ανδρικό πουκάμισο με πολύ λεπτό όρθιο γιακά, 
ελαφρώς μεσάτο, ιταλικό γιακά, δύο κουμπιά 
και κουμπότρυπα στον καρπό, οπτικό ραμμέ-
νο κανόνι και κουμπιά που ταιριάζουν. Πλάτη: 
ομαλά ζυγισμένο, βελάκια στη μέση της πλά-
της. Εύκολη φροντίδα του υφάσματος. 

Taranmış ince dokumadan yapılmış erkek göm-
lek. Hafifçe vücuda oturan model. İtalyan tarzı 
yaka. İki düğmeli ve düğme delikli bilekler. Gö-
rünür dikişli ve tek renk düğmeli patlet. Arkası 
robalı, sırtın ortasına kadar pensli. Hafif ütü ge-
rektiren kumaştan yapılmıştır. 

Ύφασμα 65% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ + 32% ΒAMBAKI
+ 3% ELASTAN, ΕΥΚΟΛΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Kumaş %65 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ + %32 ΒAMBAKI
+ %3 ELASTAN, HAFİF ÜTÜ GEREKTİREN POPLİN

Μαύρο
Sıyah

Μπλε ναυτικό
Lacivert

Μπλε γαλανό
Mavi

Μεταλλικό Γκρι
Çelik grısı

Λευκό
Beyaz

Μπορντώ
Bordo

Image LadyImage Lady
Γυναικείο πουκάμισο με πολύ λεπτό όρθιο γι-
ακά, ελαφρώς μεσάτο, ιταλικό γιακά, δύο κου-
μπιά και κουμπότρυπα στον καρπό, οπτικό 
ραμμένο κανόνι και κουμπιά που ταιριάζουν. 
Πλάτη: ομαλά ζυγισμένο, βελάκια στη μέση της 
πλάτης. Εύκολη φροντίδα του υφάσματος. 

Taranmış ince dokumadan yapılmış kadın göm-
lek. Vücuda oturan model. Önü ve arkası pensli. 
İtalyan tarzı yaka. İki düğmeli ve düğme delik-
li bilekler. Görünür dikişli ve tek renk düğmeli 
patlet. Arkası robalı. Hafif ütü gerektiren ku-
maştan yapılmıştır. 

Μαύρο
Sıyah

Μπλε ναυτικό
Lacivert

Μπλε γαλανό
Mavi

Μεταλλικό Γκρι
Çelik grısı

Λευκό
Beyaz

Μπορντώ
Bordo

Ύφασμα 65% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ + 32% ΒAMBAKI
+ 3% ELASTAN, ΕΥΚΟΛΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Kumaş %65 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ + %32 ΒAMBAKI
+ %3 ELASTAN, HAFİF ÜTÜ GEREKTİREN POPLİN
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M
an

125 g 1/20 pcs

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - -

[000937-0332]

  ΠουκαμισαΠουκαμισα    GömleklerGömlekler

Μπλε γαλανό / MaviΛευκό / Beyaz Μπλε ναυτικό / Lacivert

EleganceElegance
Ανδρικό πουκάμισο με λεπτό όρθιο γιακά, ελαφρώς μεσάτο, αγγλικού τύπου κούμπωμα στον για-
κά, με δύο στρογγυλά κουμπιά και κουμπότρυπα στον καρπό, ορατό ραμμένο κανόνι και κουμπιά 
τύπου πέρλα, τσέπη στο σημείο της καρδιά. Πλάτη: ομαλά ζυγισμένο. 

Taranmış ince dokumadan yapılmış erkek gömlek. Hafifçe vücuda oturan model. İngiliz tarzı düğ-
meli yaka. İki düğmeli ve düğme delikli yuvarlak bilekler. Görünür dikişli ve sedef düğmeli patlet. 
Göğsü cepli, arkası robalı. 

Ύφασμα 65% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ + 35% ΒAMBAKI,
ΕΥΚΟΛΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Kumaş %65 POLYESTER + %35 PAMUK,
HAFİF ÜTÜ GEREKTİREN POPLİN
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125 g 1/20 pcs

M
an

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - -

[001194-0334]
 Trophy

SpringSpring
Ανδρικό κοντομάνικο βαμβακερό πουκάμισο 
από την καλύτερη ποιότητα βάμβακος, ελα-
φρώς μεσάτη εφαρμογή, γιακάς ιταλικού τύ-
που, ολόσωμη γάζα και ταιριαστό κουμπί, μια 
τσέπη σε σχήμα καρδιάς. Ομαλά ζυγισμένο στη 
πίσω πλευρά με πιέτες. Εύκολη περιποίηση και 
φροντίδα υφάσματος.

Taranmış ince pamuk dokumadan yapılmış kısa 
kollu erkek gömlek. Hafifçe vücuda oturan mo-
del. İtalyan tarzı yaka. İki düğmeli ve düğme de-
likli bilekler. Görünür dikişli ve tek renk düğmeli 
patlet. Göğüs kısmı cepli. Arkası robalı ve pens-
li. Hafif ütü gerektiren kumaştan yapılmıştır.

Ύφασμα 100% ΒAMBAKI, ΕΥΚΟΛΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Kumaş %100 PAMUK, HAFİF ÜTÜ GEREKTİREN POPLİN

Λευκό / Beyaz

Μπλε γαλανό / Mavi
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Size - - S M L XL - - - -

125 g 125 g1/20 pcs 1/20 pcs

M
an

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - -

[000940-0334] [000941-0334]

La
dy

  ΠουκαμισαΠουκαμισα    GömleklerGömlekler

TrophyTrophy
Ανδρικό πουκάμισο με το καλύτερο βαμβακερό 
ύφασμα, ελαφρώς φαρδύ στο τελείωμα (κάτω μέ-
ρος), με διπλή ραφί στο μπροστινό μέρος, αντίθετες 
κουμπότρυπες και κουμπιά σε χρωματικές αντιθέ-
σεις, βάτες στους ώμους, δύο τσέπες με κάλυμμα 
και θέσεις για στυλό και μολύβια, πρακτικό τύλιγμα 
στα μανίκια. Το λευκό πουκάμισο δεν έχει κουμπιά 
σε χρωματική αντίθεση και τη διπλή ραφί στο μπρο-
στινό μέρος. Εύκολη φροντίδα του υφάσματος.

Trophy LadyTrophy Lady
Γυναικείο πουκάμισο με το καλύτερο βαμβακερό 
ύφασμα, ελαφρώς φαρδύ στο τελείωμα (κάτω μέ-
ρος), με διπλή ραφί στο μπροστινό μέρος, αντίθετες 
κουμπότρυπες και κουμπιά σε χρωματικές αντιθέ-
σεις, βάτες στους ώμους, δύο τσέπες με κάλυμμα 
και θέσεις για στυλό και μολύβια, πρακτικό τύλιγμα 
στα μανίκια. Το λευκό πουκάμισο δεν έχει κουμπιά 
σε χρωματική αντίθεση και τη διπλή ραφί στο μπρο-
στινό μέρος. Εύκολη φροντίδα του υφάσματος.

Taranmış ince pamuk dokumadan yapılmış er-
kek gömlek. Hafifçe vücuda oturan model. Önü 
robalı. Tek renk düğmeli ve kontrast renkte 
düğme delikli. Omuzları vatkalı. Göğsü kapak-
lı iki cepli ve kalem tutucu bölmeli. Pratik kol 
yuvarlaklığı için kol üzerinde düğmeli dokuma 
şeritli. Beyaz gömlek, kontrast düğme deliğine 
ve ön kısımda robaya sahip değildir. Hafif ütü 
gerektiren kumaştan yapılmıştır.

Taranmış ince pamuk dokumadan yapılmış ka-
dın gömlek. Hafifçe vücuda oturan model. Önü 
robalı. Tek renk düğmeli ve kontrast renkte 
düğme delikli. Omuzları vatkalı. Göğsü kapak-
lı iki cepli ve kalem tutucu bölmeli. Pratik kol 
yuvarlaklığı için kol üzerinde düğmeli dokuma 
şeritli. Beyaz gömlek, kontrast düğme deliğine 
ve ön kısımda robaya sahip değildir. Hafif ütü 
gerektiren kumaştan yapılmıştır.

Ύφασμα 100% ΒAMBAKI, ΕΥΚΟΛΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Kumaş %100 PAMUK, HAFİF ÜTÜ GEREKTİREN POPLİN

Ύφασμα 100% ΒAMBAKI, ΕΥΚΟΛΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Kumaş %100 PAMUK, HAFİF ÜTÜ GEREKTİREN POPLİN

Μπλε ναυτικό / Lacivert Μπλε ναυτικό / Lacivert

Πράσινο χακί του στρατού / Asker yeşili Πράσινο χακί του στρατού / Asker yeşili

Σκούρο καφέ / Ilık kahverengi Σκούρο καφέ / Ilık kahverengi

Λευκό / Beyaz Λευκό / Beyaz
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190 g 1/15 pcs

M
an

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - -

[001355-0402]

LabradorLabrador
Σκωτσέζικο πουκάμισο με μακρύ μανίκι με 
κουμπιά με μαργαριτάρι, αγγλικό κουμπωμένο 
κολάρο, πλάτη με ζυγό, δύο τσέπες στο στήθος 
με κλείσιμο με πτερύγιο και υποδοχή κουμπιού. 

Sedef düğmeli, uzun kollu İskoç gömlek. İngi-
liz tarzı düğmeli yaka ile tasarlanmıştır. Arkası 
biyelidir. Göğüs kısmı düğmeli, kalem tutuculu 
ve kapaklı iki cebe sahiptir. 

Ύφασμα 58% ΒAMBAKI + 42% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ

Kumaş %58 PAMUK + %42 POLYESTER

Μαύρο / λευκό καρώ
Sıyah/Beyaz karelı

Κόκκινο / μαύρο καρω
Kırmızı/Sıyah kareli
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 Classics, Classics

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ
PANTOLONLAR
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320 g 1/20 pcs 320 g 1/20 pcs

M
an

BIG SIZESize
IT

- - - 44 46 48 50 52 54

56/58 58/60 - 62/64 - - - - -
Size

IT
38 40 42 44 46 - - - -

- - - - - - - - -

La
dy

[000419-0388] [000420-0388]

PantolonlarPantolonlar    ΠαντελονιαΠαντελονια  

ClassicsClassics
Παντελόνια κλασικά ανδρικά πολυετή, με γαλ-
λικές τσέπες, μικρή τσέπη με φερμουάρ, δύο 
τσέπες στην πλάτη με το κουμπί. φερμουάρ και 
κλείσιμο κουμπιών, θηλιές ζώνης στη μέση και 
μπαλώματα σε πραγματικό δέρμα. Υψηλής πυ-
κνότητας διπλό στριμμένο βαμβάκι, χτενισμέ-
νο, ένζυμο πλύση.

Fransız tarzı ceplere sahip, dört mevsim erkek 
pantolon. Fermuarlı küçük bir cebe sahiptir. 
Arka kısmı fermuarlı ve düğmeli iki adet cep 
ile tasarlanmıştır. Bel kısmı kemer köprülü ve 
ek yerleri gerçek deriden yapılmıştır. Yüksek 
yoğunluklu, taranmış ve taşlanmış bükülü çift 
dikişlidir.

Ύφασμα 98% ΒAMBAKI + 2% ELASTAN,
ΔΙΑΓΩΝΙΑ ΥΦΑΝΣΗ ΣΟΥΕΤ

Kumaş %98 PAMUK + %2 ELASTAN,
FİTİLLİ STREÇ

Μπλε ναυτικό / Lacivert

Μαύρο / Sıyah

Ρετρό / Arka

Classics LadyClassics Lady
Παντελόνια από πολυετή θηλυκά γυναικεία, με 
γαλλικές τσέπες, μια μικρή τσέπη με φερμουάρ, 
δύο πίσω τσέπες με το κουμπί, κλείσιμο με φερ-
μουάρ και κουμπιά, ζώνες με ζώνη στη μέση 
και μπαλώματα σε πραγματικό δέρμα. υψηλής 
πυκνότητας διπλό στριμμένο βαμβάκι, χτενι-
σμένο, ένζυμο πλύση.

Fransız tarzı ceplere sahip, dört mevsim kadın 
pantolon. Fermuarlı küçük bir cebe sahiptir. 
Arka kısmı fermuarlı ve düğmeli iki adet cep 
ile tasarlanmıştır. Bel kısmı kemer köprülü ve 
ek yerleri gerçek deriden yapılmıştır. Yüksek 
yoğunluklu, taranmış ve taşlanmış bükülü çift 
dikişlidir.

Ύφασμα 98% ΒAMBAKI + 2% ELASTAN,
ΔΙΑΓΩΝΙΑ ΥΦΑΝΣΗ ΣΟΥΕΤ

Kumaş %98 PAMUK + %2 ELASTAN,
FİTİLLİ STREÇ

Μπλε ναυτικό / Lacivert

Μαύρο / Sıyah

Ρετρό / Arka
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220 g 1/20 pcs 220 g 1/20 pcs

M
an

BIG SIZESize
IT

- - - 44 46 48 50 52 54

56/58 58/60 - 62/64 - - - - -
Size

IT
38 40 42 44 46 - - - -

- - - - - - - - -

La
dy

[000295-0080] [000294-0080]

  ΠαντελονιαΠαντελονια    PantolonlarPantolonlar

Classic/Half SeasonClassic/Half Season
Παντελόνια ανδρικά, κλασικά κομμένα με γαλ-
λικές τσέπες, μικρή τσέπη με φερμουάρ, δύο 
τσέπες στο πίσω μέρος με το κουμπί. Φερμου-
άρ και κλείσιμο κουμπιών, θηλιές ζώνης στη 
μέση και μπαλώματα σε πραγματικό δέρμα. 
Υψηλής πυκνότητας διπλό στριμμένο βαμβάκι, 
χτενισμένο, ένζυμο πλύση

Fransız tarzı ceplere sahip, klasik kesim erkek 
pantolon. Fermuarlı küçük bir cebe sahiptir. 
Arka kısmı fermuarlı ve düğmeli iki adet cep 
ile tasarlanmıştır. Bel kısmı kemer köprülü ve 
ek yerleri gerçek deriden yapılmıştır. Yüksek 
yoğunluklu, taranmış ve taşlanmış bükülü çift 
dikişlidir.

Ύφασμα 98% ΒAMBAKI + 2% ELASTAN,
ΔΙΑΓΩΝΙΑ ΥΦΑΝΣΗ ΣΟΥΕΤ

Kumaş %98 PAMUK + %2 ELASTAN,
FİTİLLİ STREÇ

Μπλε ναυτικό / Lacivert

Μαύρο / Sıyah

Ρετρό / Arka

Classic Lady/Hseas.Classic Lady/Hseas.
Παντελόνια γυναικείων, κλασικά κομμένα με 
γαλλικές τσέπες, μικρή τσέπη με φερμουάρ, 
δύο πίσω τσέπες με το κουμπί, φερμουάρ και 
κλείσιμο κουμπιών, θηλιές ζώνης στη μέση και 
γνήσια δερμάτινα μπαλώματα. Combed διπλό 
στριμμένο βαμβάκι υψηλής πυκνότητας, ένζυ-
μο πλύσης.

Fransız tarzı ceplere sahip, klasik kesim kadın 
pantolon. Fermuarlı küçük bir cebe sahiptir. 
Arka kısmı fermuarlı ve düğmeli iki adet cep 
ile tasarlanmıştır. Bel kısmı kemer köprülü ve 
ek yerleri gerçek deriden yapılmıştır. Yüksek 
yoğunluklu, taranmış ve taşlanmış bükülü çift 
dikişlidir.

Ύφασμα 98% ΒAMBAKI + 2% ELASTAN,
ΔΙΑΓΩΝΙΑ ΥΦΑΝΣΗ ΣΟΥΕΤ

Kumaş %98 PAMUK + %2 ELASTAN,
FİTİLLİ STREÇ

Μπλε ναυτικό / Lacivert

Μαύρο / Sıyah

Ρετρό / Arka
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M
an

La
dy

280 g 1/20 pcs

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

280 g 1/20 pcs

Size - XS S M L XL XXL - - -

[000166-0066] [000167-0066]

PantolonlarPantolonlar    ΠαντελονιαΠαντελονια  

ForestForest
Ανδρικό παντελόνι, για κάθε εποχή, πλευρικά 
ελαστικά και βρόχους ζώνης στη μέση, μεταλλι-
κό φερμουάρ και κλείσιμο κουμπιών, δύο κλα-
σικές μπροστινές τσέπες, δύο πλαϊνές τσέπες 
με πτερύγιο και πιέτες, μία τσέπη με φερμου-
άρ στην αριστερή πλευρά, έναν ανασυρόμενο 
χάρακα στη δεξιά πλευρά, δύο πίσω τσέπες με 
κουμπάκι και κουμπί.

Yanları lastikli, bel kısmı kemer köprülü, fermu-
arlı ve metal düğmeli dört mevsim erkek pan-
tolon. Klasik kesimli ve iki ön ceplidir. Soldaki 
fermuarlı ve sağdaki katlama kapaklı olmak 
üzere yanlarında kapaklı ve çıtçıtlı iki cep var-
dır. Arkada ise düğme ve düğme delikli düz iki 
cebi vardır.

Μαύρο
Sıyah

Χακί
Hakı

Κόκκινο
Kırmızı

Μπλε ναυτικό
Lacivert

Μπλε βασιλικού ναυτικού
Kraliyet mavisi

Χρώμα καπνού
Füme

Πράσινο χακί του στρατού
Asker yeşili

Λευκό
Beyaz

Ύφασμα 100% ΒAMBAKI, ΔΙΑΓΩΝΙΑ ΥΦΑΝΣΗ

Kumaş %100 PAMUK, FİTİLLİ KUMAŞ

Ρετρό / Arka

Forest LadyForest Lady
Γυναικείο παντελόνι, κλασικής κοπής, πλευρικά 
ελαστικά και βρόχους ζώνης στη μέση, μεταλλι-
κό φερμουάρ και κλείσιμο κουμπιών, δύο κλα-
σικές μπροστινές τσέπες, δύο πλαϊνές τσέπες 
με πτερύγιο και πιέτες, μία τσέπη με φερμου-
άρ στην αριστερή πλευρά, έναν ανασυρόμενο 
χάρακα στη δεξιά πλευρά, δύο πίσω τσέπες με 
κουμπάκι και κουμπί.

Yanları lastikli, bel kısmı kemer köprülü, fermu-
arlı ve metal düğmeli dört mevsim kadın pan-
tolon. Klasik kesimli ve iki ön ceplidir. Soldaki 
fermuarlı ve sağdaki katlama kapaklı olmak 
üzere yanlarında kapaklı ve çıtçıtlı iki cep vardır. 
Arkada ise düğme ve düğme delikli düz iki cebi 
vardır.

Μπλε βασιλικού ναυτικού
Kraliyet mavisi

Χρώμα καπνού
Füme

Μπλε ναυτικό
Lacivert

Μαύρο
Sıyah

Ύφασμα 100% ΒAMBAKI, ΔΙΑΓΩΝΙΑ ΥΦΑΝΣΗ

Kumaş %100 PAMUK, FİTİLLİ KUMAŞ

Ρετρό / Arka
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 Forest Lady Stretch  Forest
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300 g 1/20 pcs 300 g 1/20 pcs

M
an

BIG SIZESize
IT

- - 42 44 46 48 50 52 54

56/58 58/60 60/62 62/64 64/66 66/68 68/70 70/72 72/74
Size

IT
38 40 42 44 - 46/48 - - -

- - - - - - - - -

La
dy

[001198-0376] [001197-0376]

PantolonlarPantolonlar    ΠαντελονιαΠαντελονια  

Forest StretchForest Stretch
Ανδρικό παντελόνι, για κάθε εποχή, πλευρικά 
ελαστικά και βρόχους ζώνης στη μέση, μεταλλι-
κό φερμουάρ και κλείσιμο κουμπιών, δύο κλα-
σικές μπροστινές τσέπες, δύο πλαϊνές τσέπες 
με πτερύγιο και πιέτες, μία τσέπη με φερμου-
άρ στην αριστερή πλευρά, έναν ανασυρόμενο 
χάρακα στη δεξιά πλευρά, δύο πίσω τσέπες με 
κουμπάκι και κουμπί.

Yanları lastikli, bel kısmı kemer köprülü, fermu-
arlı ve metal düğmeli dört mevsim streç erkek 
pantolon. Klasik kesimli ve iki ön ceplidir. Sol-
daki fermuarlı ve sağdaki katlama kapaklı ol-
mak üzere yanlarında kapaklı ve çıtçıtlı iki cep 
vardır. Arkada ise düğme ve düğme delikli düz 
iki cebi vardır.

Ύφασμα 98% ΒAMBAKI + 2% ELASTAN,
ΔΙΑΓΩΝΙΑ ΥΦΑΝΣΗ ΣΟΥΕΤ

Kumaş %98 PAMUK + %2 ELASTAN,
FİTİLLİ STREÇ

Μπλε ναυτικό / Lacivert

Μαύρο / Sıyah

Χρώμα καπνού / Füme

Ρετρό / Arka

Forest Lady StretchForest Lady Stretch
Γυναικείο παντελόνι, κλασικής κοπής, για κάθε 
εποχή, με πλευρικά ελαστικά και βρόχους ζώ-
νης στη μέση, μεταλλικό φερμουάρ και κλείσιμο 
κουμπιών, δύο κλασικές μπροστινές τσέπες, δύο 
πλαϊνές τσέπες με πτερύγιο και πιέτες, μία τσέπη 
με φερμουάρ στην αριστερή πλευρά, έναν ανα-
συρόμενο χάρακα στη δεξιά πλευρά, δύο πίσω 
τσέπες με κουμπάκι και κουμπί.

Yanları lastikli, bel kısmı kemer köprülü, fermu-
arlı ve metal düğmeli dört mevsim streç kadın 
pantolon. Klasik kesimli ve iki ön ceplidir. Solda-
ki fermuarlı ve sağdaki katlama kapaklı olmak 
üzere yanlarında kapaklı ve çıtçıtlı iki cep vardır. 
Arkada ise düğme ve düğme delikli düz iki cebi 
vardır.

Ύφασμα 98% ΒAMBAKI + 2% ELASTAN,
ΔΙΑΓΩΝΙΑ ΥΦΑΝΣΗ ΣΟΥΕΤ

Kumaş %98 PAMUK + %2 ELASTAN,
FİTİLLİ STREÇ

Μπλε ναυτικό / Lacivert

Χρώμα καπνού / Füme

Μαύρο / Sıyah

Ρετρό / Arka
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M
an

210 g 1/20 pcs

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

210 g 1/20 pcs

Size - XS S M L XL XXL - - -

[000169-0067] [000168-0067]

La
dy

  ΠαντελονιαΠαντελονια    PantolonlarPantolonlar

Forest/SummerForest/Summer
Ανδρικό παντελόνι, καλοκαιρινό, πλευρικά ελα-
στικά και βρόχους ζώνης στη μέση, μεταλλικό 
φερμουάρ και κλείσιμο κουμπιών, δύο κλασι-
κές μπροστινές τσέπες, δύο πλαϊνές τσέπες με 
πτερύγιο και πιέτες, μία τσέπη με φερμουάρ 
στην αριστερή πλευρά, έναν ανασυρόμενο 
χάρακα στη δεξιά πλευρά, δύο πίσω τσέπες με 
κουμπάκι και κουμπί.

Yanları lastikli, bel kısmı kemer köprülü, fermu-
arlı ve metal düğmeli yazlık erkek pantolon. 
Klasik kesimli ve iki ön ceplidir. Soldaki fermu-
arlı ve sağdaki katlama kapaklı olmak üzere 
yanlarında kapaklı ve çıtçıtlı iki cep vardır. Ar-
kada ise düğme ve düğme delikli düz iki cebi 
vardır.

Ύφασμα 100% ΒAMBAKI, RIPSTOP

Kumaş %100 PAMUK, YIRTILMAZ

Μαύρο
Sıyah

Χρώμα καπνού
Füme

Παραλλαγή
Kamuflaj

Χακί
Hakı

Μπλε ναυτικό
Lacivert

Ρετρό / Arka

Forest/Summer LadyForest/Summer Lady
Γυναικείο παντελόνι, κλασικής κοπής, καλο-
καιρινό, πλευρικά ελαστικά και βρόχους ζώνης 
στη μέση, μεταλλικό φερμουάρ και κλείσιμο 
κουμπιών, δύο κλασικές μπροστινές τσέπες, 
δύο πλαϊνές τσέπες με πτερύγιο και πιέτες, μία 
τσέπη με φερμουάρ στην αριστερή πλευρά, 
έναν ανασυρόμενο χάρακα στη δεξιά πλευρά, 
δύο πίσω τσέπες με κουμπάκι και κουμπί.

Yanları lastikli, bel kısmı kemer köprülü, fermu-
arlı ve metal düğmeli yazlık kadın pantolon. 
Klasik kesimli ve iki ön ceplidir. Soldaki fermuar-
lı ve sağdaki katlama kapaklı olmak üzere yan-
larında kapaklı ve çıtçıtlı iki cep vardır. Arkada 
ise düğme ve düğme delikli düz iki cebi vardır.

Ύφασμα 100% ΒAMBAKI, RIPSTOP

Kumaş %100 PAMUK, YIRTILMAZ

Παραλλαγή
Kamuflaj

Μπλε ναυτικό
Lacivert

Χακί
Hakı

Χρώμα καπνού
Füme

Μαύρο
Sıyah

Ρετρό / Arka
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M
an

M
an

300 g 280 g1/20 pcs 1/20 pcs

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

[000170-0068] [001114-0066]

PantolonlarPantolonlar    ΠαντελονιαΠαντελονια  

Forest/WinterForest/Winter
Ανδρικό παντελόνι, χειμωνιάτικο, πλευρικά 
ελαστικά και βρόχους ζώνης στη μέση, μεταλλι-
κό φερμουάρ και κλείσιμο κουμπιών, δύο κλα-
σικές μπροστινές τσέπες, δύο πλαϊνές τσέπες 
με πτερύγιο και πιέτες, μία τσέπη με φερμου-
άρ στην αριστερή πλευρά, έναν ανασυρόμενο 
χάρακα στη δεξιά πλευρά, δύο πίσω τσέπες με 
κουμπάκι και κουμπί.

Yanları lastikli, bel kısmı kemer köprülü, fermu-
arlı ve metal düğmeli kışlık erkek pantolon. Kla-
sik kesimli ve iki ön ceplidir. Soldaki fermuarlı 
ve sağdaki katlama kapaklı olmak üzere yanla-
rında kapaklı ve çıtçıtlı iki cep vardır. Arkada ise 
düğme ve düğme delikli düz iki cebi vardır.

Ύφασμα 100% ΒAMBAKI, ΔΙΑΓΩΝΙΑ ΥΦΑΝΣΗ ΛΕΠΙ 
ΨΑΡΙΟΥ

Kumaş %100 PAMUK, PEACHED FİTİLLİ KUMAŞ

Μπλε ναυτικό / Lacivert

Χρώμα καπνού / Füme

Μαύρο / Sıyah

Ρετρό / Arka

Forest PolarForest Polar
Ανδρικό παντελόνι, με χειμερινή επένδυση, 
πλευρικά ελαστικά και βρόχους ζώνης στη 
μέση, μεταλλικό φερμουάρ και κλείσιμο κου-
μπιών, δύο κλασικές μπροστινές τσέπες, δύο 
πλαϊνές τσέπες με πτερύγιο και πιέτες, μία τσέ-
πη με φερμουάρ στην αριστερή πλευρά, έναν 
ανασυρόμενο χάρακα στη δεξιά πλευρά, δύο 
πίσω τσέπες με κουμπάκι και κουμπί.

Yanları lastikli, bel kısmı kemer köprülü, fermu-
arlı ve metal düğmeli astarlı kışlık erkek pan-
tolon. Klasik kesimli ve iki ön ceplidir. Soldaki 
fermuarlı ve sağdaki katlama kapaklı olmak 
üzere yanlarında kapaklı ve çıtçıtlı iki cep var-
dır. Arkada ise düğme ve düğme delikli düz iki 
cebi vardır.

Ύφασμα 100% ΒAMBAKI, ΔΙΑΓΩΝΙΑ ΥΦΑΝΣΗ

Kumaş %100 PAMUK, FİTİLLİ KUMAŞ

Μπλε ναυτικό / Lacivert

Χρώμα καπνού / Füme

Μαύρο / Sıyah

Ρετρό / Arka
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M
an

280 g 1/20 pcs

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - -

[001252-0066]

  ΠαντελονιαΠαντελονια    PantolonlarPantolonlar

Στρατιωτικό πράσινο / Asker yeşili Παραλλαγή / Kamuflaj

UsairUsair
merne vrpce sa desne strane, dva džepa pozadi sa petljom i dugmetom. Sa tretmanom protiv 
Ανδρικό παντελόνι, για κάθε εποχή, πλευρικά ελαστικά και βρόχους ζώνης στη μέση, μεταλλικό 
φερμουάρ και κλείσιμο κουμπιών, δύο κλασικές μπροστινές τσέπες, δύο πλαϊνές τσέπες με πτε-
ρύγιο και πιέτες, μία τσέπη με φερμουάρ στην αριστερή πλευρά, έναν ανασυρόμενο χάρακα στη 
δεξιά πλευρά, δύο πίσω τσέπες με κουμπάκι και κουμπί.

Yanları lastikli, bel kısmı kemer köprülü, fermuarlı ve metal düğmeli dört mevsim erkek pantolon. 
Paçası fermuarlıdır. Klasik kesimli ve iki ön ceplidir. Soldaki fermuarlı ve sağdaki katlama kapaklı 
olmak üzere yanlarında kapaklı ve çıtçıtlı iki cep vardır. Arkada ise düğme ve düğme delikli düz iki 
cebi vardır.

Ύφασμα 100% ΒAMBAKI, ΔΙΑΓΩΝΙΑ ΥΦΑΝΣΗ

Kumaş %100 PAMUK, FİTİLLİ KUMAŞ

Ρετρό / Arka
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 West, San Francisco

ΝΤΕΝΙΜ
KOT
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300 g 1/20 pcs 300 g 1/20 pcs

M
an

BIG SIZESize
IT

- - 42 44 46 48 50 52 54

56/58 - 60/62 - 64/66 - 68/70 - 72/74
Size

IT
38 40 42 44 - 46/48 - - -

- - - - - - - - -

La
dy

[001206-0377] [001207-0377]

KotKot    ΝτενιμΝτενιμ  

San FranciscoSan Francisco
Παντελόνια πολλαπλών τσέπης για άντρες, τζιν με 
πέντε τσέπες, κλείσιμο από μέταλλο με φερμου-
άρ και κουμπί, ζώνες με ζώνη στη μέση, 1 θήκη κι-
νητού τηλεφώνου, στυλό και μπλοκ σημειώσεων, 
επεξεργασία πέτρας πλυσίματος, φθαρμένο και 
ξεθωριασμένο αποτέλεσμα. Ευθεία πόδι, αντιπα-
ραβαλλόμενη ραφή νήματος και τριπλό βελόνα 
εσωτερικό πόδι. Βάρος υφάσματος: 10.50 oz.

Beş cepli jeans model erkek pantolon. Metal 
fermuarlı ve düğmelidir. Bel kısmı kemer köp-
rülüdür. 1 adet metre taşıyıcı ve 1 adet kalem ve 
kesici alet tutucu cebe sahiptir. Soluk ve kulla-
nılmış görünümlü taşlanmış kot. Boru paça ba-
cak kısmı kontrast kalın dokumadan dikişlerle 
ve iç kısmı üçlü dikişlerle tasarlanmıştır. Kumaş 
ağırlığı: 10,50 ons.

Ύφασμα 72% DENIM + 26% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ
+ 2% ELASTAN, DENIM ΣΟΥΕΤ 10,5 OZ

Kumaş %72 KOT + %26 POLYESTER
+ %2 ELASTAN, KOT STREÇ 10,5 OZ

Μπλε ντένιμ / Kot mavisi

Μεταλλικό Γκρι / Çelik grısı

Ρετρό / Arka

San Francisco LadySan Francisco Lady
Παντελόνια με πολλαπλές τσέπες για γυναίκες, τζιν 
με πέντε τσέπες, κλείσιμο από μέταλλο με φερμου-
άρ και κουμπί, ζώνες με ζώνη στη μέση, 1 θήκη κι-
νητού τηλεφώνου, στυλό και μπλοκ σημειώσεων, 
επεξεργασία πέτρας πλυσίματος, φθαρμένο και 
ξεθωριασμένο αποτέλεσμα. Ευθεία πόδι, αντιπα-
ραβαλλόμενη ραφή νήματος και τριπλό βελόνα 
εσωτερικό πόδι. Βάρος υφάσματος: 10.50 oz.

Beş cepli jeans model kadın pantolon. Metal 
fermuarlı ve düğmelidir. Bel kısmı kemer köp-
rülüdür. 1 adet metre taşıyıcı ve 1 adet kalem ve 
kesici alet tutucu cebe sahiptir. Soluk ve kulla-
nılmış görünümlü taşlanmış kot. Boru paça ba-
cak kısmı kontrast kalın dokumadan dikişlerle 
ve iç kısmı üçlü dikişlerle tasarlanmıştır. Kumaş 
ağırlığı: 10,50 ons.

Ύφασμα 72% DENIM + 26% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ
+ 2% ELASTAN, DENIM ΣΟΥΕΤ 10,5 OZ

Kumaş %72 KOT + %26 POLYESTER
+ %2 ELASTAN, KOT STREÇ 10,5 OZ

Μπλε ντένιμ / Kot mavisi

Ρετρό / Arka
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340 g 1/20 pcs 340 g 1/20 pcs

M
an

BIG SIZESize
IT

- - - 44 46 48 50 52 54

56/58 58/60 - 62/64 - - - - -
Size

IT
38 40 42 44 46 - - - -

- - - - - - - - -

La
dy

[000240-0076] [000241-0076]

  ΝτενιμΝτενιμ    KotKot

MustangMustang
Αντρικό παντελόνι, κομμένα τζιν, κλείσιμο με 
μέταλλο και κουμπί με φερμουάρ, ζώνες με 
ζώνη στη μέση, πέτρινο πλύσιμο, φθαρμένο 
και ξεθωριασμένο αποτέλεσμα. Μεγάλη ραφή 
αντίθεση, διπλή ραφή στο πόδι, πόδι σωλήνα, 
καρφιά και μπαλώματα σε πραγματικό δέρμα. 
Βάρος υφάσματος: 12 oz.

Beş cepli jeans model erkek pantolon. Metal 
fermuarlı ve düğmelidir. Bel kısmı kemer köp-
rülüdür. Soluk ve kullanılmış görünümlü taşlan-
mış kot. Kontrast kalın dokumadan dikişlerle 
tasarlanmıştır. Boru paça bacakların iç kısmı çift 
dikişlidir. Bağlantı ve ek yerleri gerçek deriden 
yapılmıştır. Kumaş ağırlığı: 12 ons.

Ύφασμα 70% DENIM + 28% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ
+ 2% ELASTAN, DENIM ΣΟΥΕΤ 12 OZ/300D

Kumaş %70 KOT + %28 POLYESTER
+ %2 ELASTAN, KOT STREÇ 12 OZ/300D

Μαύρο / Sıyah

Μπλε ανοιχτό φωτεινό / Açik mavı

Βαθύ μπλε / Koyu mavı

Ρετρό / Arka

Mustang LadyMustang Lady
Γυναικείο παντελόνι, κομμένα τζιν, κλείσιμο 
με μέταλλο και κουμπί με φερμουάρ, ζώνες με 
ζώνη στη μέση, πέτρινο πλύσιμο, φθαρμένο 
και ξεθωριασμένο αποτέλεσμα. Μεγάλη ραφή 
αντίθεση, διπλή ραφή στο πόδι, πόδι σωλήνα, 
καρφιά και μπαλώματα σε πραγματικό δέρμα. 
Βάρος υφάσματος: 12 oz

Beş cepli jeans model kadın pantolon. Metal 
fermuarlı ve düğmelidir. Bel kısmı kemer köp-
rülüdür. Soluk ve kullanılmış görünümlü taşlan-
mış kot. Kontrast kalın dokumadan dikişlerle 
tasarlanmıştır. Boru paça bacakların iç kısmı çift 
dikişlidir. Bağlantı ve ek yerleri gerçek deriden 
yapılmıştır. Kumaş ağırlığı: 12 ons.

Ύφασμα 70% DENIM + 28% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ
+ 2% ELASTAN, DENIM ΣΟΥΕΤ 12 OZ/300D

Kumaş %70 KOT + %28 POLYESTER
+ %2 ELASTAN, KOT STREÇ 12 OZ/300D

Μαύρο / Sıyah

Μπλε ανοιχτό φωτεινό / Açik mavı

Βαθύ μπλε / Koyu mavı

Ρετρό / Arka
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M
an

La
dy

255 g 1/20 pcs 255 g 1/20 pcs

BIG SIZESize
IT

- - - 44 46 48 50 52 54

56/58 58/60 - 62/64 - - - - -
Size

IT
38 40 42 44 46 - - - -

- - - - - - - - -

[000244-0078] [000245-0078]

KotKot    ΝτενιμΝτενιμ  

Los AngelesLos Angeles
Αντρικό παντελόνι, κομμένα τζιν με πέντε τσέ-
πες, ελαστικά, κορδόνια περίσφιξης και ζώνες 
στη μέση, μέταλλο με φερμουάρ, φθαρμένο 
αποτέλεσμα, αντιπαραβαλλόμενες πλευρικές 
ραφές, διπλή εσωτερική ραφή στο πόδι, αδύ-
νατο πόδι, καρφιά και μπαλώματα σε πραγμα-
τικό δέρμα. Βάρος υφάσματος: 9 oz

Beş cepli, lastikli jeans model erkek pantolon. 
Metal fermuarlı, bel kısmı ipli ve kemer köprü-
lüdür. Kullanılmış görünümlü model. Kontrast 
kalın dokumadan dikişlerle tasarlanmıştır. SLIM 
kesim bacakların iç kısmı çift dikişlidir. Bağlantı 
ve ek yerleri gerçek deriden yapılmıştır. Kumaş 
ağırlığı: 9 ons.

Ύφασμα 84% DENIM + 15% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ + 1% ELASTAN,
DENIM ΣΟΥΕΤ ΓΑΛΛΙΚΟ ΤΕΡΥ 9 OZ

Kumaş %84 KOT + %15 POLYESTER + %1 ELASTAN,
9 ONS KOT STREÇ FRANSIZ HAVLU KUMAŞ

Μπλε ανοιχτό φωτεινό / Açik mavı

Βαθύ μπλε / Koyu mavı

Παραλλαγή / Kamuflaj

Ρετρό / Arka

Las VegasLas Vegas
Γυναικείο παντελόνι, κομμένα τζιν με πέντε 
τσέπες, ελαστικά, κορδόνια περίσφιξης και 
ζώνες στη μέση, μέταλλο με φερμουάρ, φθαρ-
μένο αποτέλεσμα, αντιπαραβαλλόμενες πλευ-
ρικές ραφές, διπλή εσωτερική ραφή στο πόδι, 
αδύνατο πόδι, καρφιά και μπαλώματα σε πραγ-
ματικό δέρμα. Βάρος υφάσματος: 9 oz

Beş cepli jeans model kadın pantolon. Metal 
fermuarlı ve düğmeli, bel kısmı kemer köprülü-
dür. Kullanılmış görünümlü model. Kontrast ka-
lın dokumadan dikişlerle tasarlanmıştır. SKINNY 
kesim bacakların iç kısmı çift dikişlidir. Bağlantı 
ve ek yerleri gerçek deriden yapılmıştır. Kumaş 
ağırlığı: 9 ons.

Ύφασμα 84% DENIM + 15% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ + 1% ELASTAN,
DENIM ΣΟΥΕΤ ΓΑΛΛΙΚΟ ΤΕΡΥ 9 OZ

Kumaş %84 KOT + %15 POLYESTER + %1 ELASTAN,
FRENCH TERRY KOT STREÇ 9 OZ

Μπλε ανοιχτό φωτεινό / Açik mavı

Βαθύ μπλε / Koyu mavı

Παραλλαγή / Kamuflaj

Ρετρό / Arka
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 Los Angeles, Las Vegas  Los Angeles
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300 g 1/20 pcs 300 g 1/20 pcs

M
an

BIG SIZESize
IT

- - 42 44 46 48 50 52 54

56/58 - 60/62 - 64/66 - 68/70 - 72/74
Size

IT
38 40 42 44 - 46/48 - - -

- - - - - - - - -

La
dy

[001201-0377] [001202-0377]

KotKot    ΝτενιμΝτενιμ  

Μπλε ντένιμ / Kot mavisi

WestWest
Παντελόνια με πολλαπλές τσέπες για άντρες, τζιν 
με πέντε τσέπες, κλείσιμο από μέταλλο με φερμου-
άρ και κουμπί, ζώνες με ζώνη στη μέση, 1 θήκη με 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ με εσωτερική ενίσχυση, 
1 τσέπη με φερμουάρ, 1 κάτοχος, 1 θήκη κινητού 
τηλεφώνου, στυλό και μπλοκ σημειώσεων, επεξερ-
γασία πέτρας πλυσίματος, φθαρμένο και ξεθωρια-
σμένο αποτέλεσμα. Ευθεία πόδι, αντιπαραβαλλό-
μενη ραφή νήματος και τριπλό βελόνα εσωτερικό 
πόδι. Βάρος υφάσματος: 10.50 oz.

Beş cepli jeans model ve çok cepli erkek pantolon. 
Metal fermuarlı ve düğmelidir. Bel kısmı kemer 
köprülüdür. Yan tarafına içten desteklenmiş LOCK 
SYSTEM bir cep eklenmiştir. 1 adet fermuarlı, 1 
adet metre taşıyıcı, 1 adet akıllı telefon tutucu, 1 
adet çekiç tutucu, 1 adet kalem ve kesici alet tutu-
cu cebe sahiptir. Soluk ve kullanılmış görünümlü 
taşlanmış kot. Boru paça bacak kısmı kontrast ka-
lın dokumadan dikişlerle ve iç kısmı üçlü dikişlerle 
tasarlanmıştır. Kumaş ağırlığı: 10,50 ons.

Ύφασμα 72% DENIM + 26% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ
+ 2% ELASTAN, DENIM ΣΟΥΕΤ 10,5 OZ

Kumaş %72 KOT + %26 POLYESTER
+ %2 ELASTAN, KOT STREÇ 10,5 OZ

Ρετρό / Arka

Μπλε ντένιμ / Kot mavisi

West LadyWest Lady
Παντελόνια για γυναίκες, τζιν με πέντε τσέπες, 
κλείσιμο από μέταλλο με φερμουάρ και κουμπί, 
ζώνες με ζώνη στη μέση, 1 θήκη με ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ με εσωτερική ενίσχυση, 1 τσέ-
πη με φερμουάρ, 1 κάτοχος, 1 θήκη κινητού 
τηλεφώνου, στυλό και μπλοκ σημειώσεων, επε-
ξεργασία πέτρας πλυσίματος, φθαρμένο και ξε-
θωριασμένο αποτέλεσμα. Ευθεία πόδι, αντιπα-
ραβαλλόμενη ραφή νήματος και τριπλό βελόνα 
εσωτερικό πόδι. Βάρος υφάσματος: 10.50 oz.

Beş cepli jeans model ve çok cepli kadın pantolon. 
Metal fermuarlı ve düğmelidir. Bel kısmı kemer 
köprülüdür. Yan tarafına içten desteklenmiş LOCK 
SYSTEM bir cep eklenmiştir. 1 adet fermuarlı, 1 
adet metre taşıyıcı, 1 adet akıllı telefon tutucu, 1 
adet çekiç tutucu, 1 adet kalem ve kesici alet tutu-
cu cebe sahiptir. Soluk ve kullanılmış görünümlü 
taşlanmış kot. Boru paça bacak kısmı kontrast ka-
lın dokumadan dikişlerle ve iç kısmı üçlü dikişlerle 
tasarlanmıştır. Kumaş ağırlığı: 10,50 ons.

Ύφασμα 72% DENIM + 26% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ
+ 2% ELASTAN, DENIM ΣΟΥΕΤ 10,5 OZ

Kumaş %72 KOT + %26 POLYESTER
+ %2 ELASTAN, KOT STREÇ 10,5 OZ

Ρετρό / Arka

Μεταλλικό Γκρι / Çelik grısı
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M
an

La
dy

340 g 1/20 pcs 340 g 1/20 pcs

BIG SIZESize
IT

- - - 44 46 48 50 52 54

56/58 58/60 - 62/64 - - - - -
Size

IT
38 40 42 44 46 - - - -

- - - - - - - - -

[000242-0076] [000243-0076]

KotKot    ΝτενιμΝτενιμ  

HummerHummer
Αντρικό παντελόνι, κομμένα τζιν τσέπης, δύο 
πλαϊνές τσέπες με ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ με 
ανοιχτούς φυσητήρες, μεταλλικό φερμουάρ και 
κλείσιμο κουμπιών, βρόχοι ζώνης στη μέση, πέ-
τρινο πλύσιμο, φθαρμένο και ξεθωριασμένο απο-
τέλεσμα. Μεγάλη ραφή αντίθεση, διπλή ραφή 
στο πόδι, πόδι σωλήνα, καρφιά και μπαλώματα 
σε πραγματικό δέρμα. Βάρος υφάσματος: 12 oz

Beş cepli jeans model erkek pantolon. Yan kı-
sımlarına LOCK SYSTEM hafif iki cep eklenmiştir. 
Metal fermuarlı ve düğmelidir. Bel kısmı kemer 
köprülüdür. Soluk ve kullanılmış görünümlü 
taşlanmış kot. Kontrast kalın dokumadan di-
kişlerle tasarlanmıştır. Boru paça bacakların iç 
kısmı çift dikişlidir. Bağlantı ve ek yerleri gerçek 
deriden yapılmıştır. Kumaş ağırlığı: 12 ons.

Μπλε ανοιχτό φωτεινό
Açik mavı

Μεταλλικό Γκρι
Çelik grısı

Βαθύ μπλε
Koyu mavı

Χακί
Hakı

Μαύρο
Sıyah

Ύφασμα 70% DENIM + 28% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ
+ 2% ELASTAN, DENIM ΣΟΥΕΤ 12 OZ/300D

Kumaş %70 KOT + %28 POLYESTER
+ %2 ELASTAN, KOT STREÇ 12 OZ/300D

Ρετρό / Arka

Hummer LadyHummer Lady
Γυναικείο παντελόνι, κομμένα τζιν τσέπης, δύο 
πλαϊνές τσέπες με ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ 
με ανοιχτούς φυσητήρες, μεταλλικό φερμουάρ 
και κλείσιμο κουμπιών, βρόχοι ζώνης στη μέση, 
πέτρινο πλύσιμο, φθαρμένο και ξεθωριασμένο 
αποτέλεσμα. Μεγάλη ραφή αντίθεση, διπλή ραφή 
στο πόδι, πόδι σωλήνα, καρφιά και μπαλώματα 
σε πραγματικό δέρμα. Βάρος υφάσματος: 12 oz.

Beş cepli jeans model kadın pantolon. Yan kısım-
larına LOCK SYSTEM hafif iki cep eklenmiştir. 
Metal fermuarlı ve düğmelidir. Bel kısmı kemer 
köprülüdür. Soluk ve kullanılmış görünümlü 
taşlanmış kot. Kontrast kalın dokumadan dik-
işlerle tasarlanmıştır. Boru paça bacakların iç 
kısmı çift dikişlidir. Bağlantı ve ek yerleri gerçek 
deriden yapılmıştır. Kumaş ağırlığı: 12 ons.

Μπλε ανοιχτό φωτεινό
Açik mavı

Βαθύ μπλε
Koyu mavı

Μαύρο
Sıyah

Ύφασμα 70% DENIM + 28% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ
+ 2% ELASTAN, DENIM ΣΟΥΕΤ 12 OZ/300D

Kumaş %70 KOT + %28 POLYESTER
+ %2 ELASTAN, KOT STREÇ 12 OZ/300D

Ρετρό / Arka
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M
an

280 g 5/20 pcs

[001214-0308]

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL - -

Eşofman altlari Eşofman altlari   ΠαντελονιαΠαντελονια  

Jogging+Jogging+
Ανδρικό παντελόνι σε φλις, ελαστική ζώνη μέσης με κορδόνι περίσφιξης και ταιριαστό κορδόνι, 
δύο μπροστινές τσέπες και μια μικρή τσέπη στο πίσω μέρος.

Eşofman altı erkek pantolon. Lastikli bel kısmı ipli ve aynı renkte şeritlidir. Ön kısmında iki cep, arka 
kısmında ise küçük bir cep vardır.

Ύφασμα 70% ΒAMBAKI + 30% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ, 
ΦΙΝΙΡΙΣΜΕΝΟ

Kumaş %70 PAMUK + %30 POLYESTER,
FIRÇALANMIŞ YÜN

Ρετρό / Arka

Μπλε ναυτικό / LacivertΧρώμα καπνού / Füme

Μπλε βασιλικού ναυτικού / Kraliyet mavisi Μαύρο / Sıyah

Γκρι υπόλευκό / Melanj gri
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300 g 5/20 pcs 300 g 5/20 pcs

M
an

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - - Size - XS S M L XL - - - -

La
dy

MATCH MATCH

[000391-0001] [000392-0001]

  ΠαντελονιαΠαντελονια    Eşofman altlariEşofman altlari

SeattleSeattle
Ανδρικό παντελόνι σε φλις, ελαστική νεύρωση 
στη μέση και στο κάτω μέρος του ποδιού, φερ-
μουάρ με κλαπέτο, κορδόνι με σχοινί με αντιπα-
ραβαλλόμενες ραφές και μεταλλικούς δακτυλί-
ους, δύο μπροστινές τσέπες με νεύρα και πίσω 
τσέπη, φερμουάρ και ενισχυμένες ραφές.

Beli ve paçası lastikli ribanadan yapılmış, kapaklı 
fermuarlı eşofman altı erkek pantolon. Kontrast 
dikişlerle uyumlu beyaz ipli ve metal halkalı, ön 
tarafı ribanadan iki cepli ve sağ tarafı küçük, fer-
muarlı, kapaklı ve takviye dikişli bir cep ile tasar-
lanmış model.

Κόκκινο
Kırmızı

Μαύρο
Sıyah

Λευκό
Beyaz

Γκρι υπόλευκό
Melanj gri

Χρώμα καπνού
Füme

Μπλε βασιλικού ναυτικού
Kraliyet mavisi

Πράσινο φωτεινό
Jel yeşili

Μπλε ναυτικό
Lacivert

Ύφασμα 70% ΒAMBAKI + 30% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ,
ΦΙΝΙΡΙΣΜΕΝΟ

Kumaş %70 PAMUK + %30 POLYESTER,
FIRÇALANMIŞ YÜN

Ρετρό / Arka

Seattle LadySeattle Lady
Γυναικείο παντελόνι σε φλις, ελαστική νεύρω-
ση στη μέση και στο κάτω μέρος του ποδιού, 
φερμουάρ με κλαπέτο, κορδόνι με σχοινί με 
αντιπαραβαλλόμενες ραφές και μεταλλικούς 
δακτυλίους, δύο μπροστινές τσέπες με φερ-
μουάρ και ενισχυμένες ραφές.

Beli ve paçası lastikli ribanadan yapılmış eşof-
man altı kadın pantolon. Kontrast dikişlerle 
uyumlu beyaz ipli ve metal halkalı, ön tarafı ri-
banadan ve takviye dikişli iki cep ile tasarlanmış 
model.

Κόκκινο
Kırmızı

Κόκκινο κοραλλί
Sıcak mercan

Μαύρο
Sıyah

Λευκό
Beyaz

Γκρι υπόλευκό
Melanj gri

Χρώμα καπνού
Füme

Πράσινο φωτεινό
Jel yeşili

Μπλε ναυτικό
Lacivert

Ύφασμα 70% ΒAMBAKI + 30% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ,
ΦΙΝΙΡΙΣΜΕΝΟ

Kumaş %70 PAMUK + %30 POLYESTER,
FIRÇALANMIŞ YÜN

Ρετρό / Arka
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280 g 5/20 pcs 280 g 5/20 pcs

M
an

Size - XS S M L - - - - -

La
dy

MATCH

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL 4XL -

MATCH

[001050-0358][001049-0358]

  ΠαντελονιαΠαντελονια    Eşofman altlariEşofman altlari

Freedom+Freedom+
Ανδρικό παντελόνι σε φλις, ελαστική ζώνη μέ-
σης και κάτω άκρου, μέση με κορδόνια, δύο 
μπροστινές τσέπες και μία τσέπη στο στήθος, 
φερμουάρ με πτερύγιο.

Beli ve paçası lastikli ribanadan yapılmış eşofman 
altı erkek pantolon. Beli ipli, önü iki cepli ve ka-
paklı küçük bir cep ile tasarlanmış model.

Γκρι υπόλευκό-Ιταλίας
Melanj gri-İtalya

Χρώμα καπνού
Füme

Μαύρο-Ιταλίας
Sıyah-İtalya

Μαύρο
Sıyah

Μπλε ναυτικό
Lacivert

Γκρι υπόλευκό
Melanj gri

Ύφασμα 80% ΒAMBAKI + 20% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ,
ΓΑΛΛΙΚΟ ΤΕΡΥ

Kumaş %80 PAMUK + %20 POLYESTER,
FRANSIZ HAVLU KUMAŞ

Ρετρό / Arka

Freedom+ LadyFreedom+ Lady
Γυναικέιο παντελόνι σε φλις, ελαστική ζώνη 
μέσης και κάτω άκρου, μέση με κορδόνια, δύο 
μπροστινές τσέπες και μία τσέπη στο στήθος, 
φερμουάρ με πτερύγιο.

Beli ve paçası lastikli ribanadan yapılmış eşof-
man altı kadın pantolon. Beli ipli, önü iki cepli 
ve küçük bir cep ile tasarlanmış model.

Γκρι υπόλευκό-Ιταλίας
Melanj gri-İtalya

Μαύρο-Ιταλίας
Sıyah-İtalya

Γκρι υπόλευκό
Melanj gri

Μαύρο
Sıyah

Μπλε ναυτικό
Lacivert

Χρώμα καπνού
Füme

Ύφασμα 80% ΒAMBAKI + 20% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ,
ΓΑΛΛΙΚΟ ΤΕΡΥ

Kumaş %80 PAMUK + %20 POLYESTER,
FRANSIZ HAVLU KUMAŞ

Ρετρό / Arka
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 Combat, Combat Lady

ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ
BERMUDA
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M
an

La
dy

200 g 1/20 pcs 200 g 1/20 pcs

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - - Size - - S M L XL - - - -

[000152-0072] [001293-0072]

BermudaBermuda    ΒερμουδεςΒερμουδες  

BoatBoat
Ανδρική βερμούδα, κλασική κοπή με γαλλικές 
τσέπες, φερμουάρ και κλείσιμο κουμπιών, μέση 
με βρόχους, δύο πίσω τσέπες με κουμπί.

Cepli ve klasik kesim erkek bermuda. Fermuarlı 
ve düğmeli modelin bel kısmı kemer köprülü 
ve arka kısmında düz ve düğmeli iki cebi vardır.

Ύφασμα 97% ΒAMBAKI + 3% ELASTAN,
ΒAMBAKI ΣΟΥΕΤ

Kumaş %97 PAMUK + %3 ELASTAN,
STREÇ PAMUK

Μαύρο / Sıyah

Λευκό / Beyaz

Χακί / Hakı

Μπλε ναυτικό / Lacivert

Ρετρό / Arka

SeaSea
Γυναικέια βερμούδα, κλασική κοπή με γαλλικές 
τσέπες, φερμουάρ και κλείσιμο κουμπιών, μέση 
με βρόχους, δύο πίσω τσέπες με κουμπί.

Cepli ve klasik kesim kadın bermuda. Fermuarlı 
ve düğmeli modelin bel kısmı kemer köprülü 
ve arka kısmında düz ve düğmeli iki cebi vardır.

Ύφασμα 97% ΒAMBAKI + 3% ELASTAN,
ΒAMBAKI ΣΟΥΕΤ

Kumaş %97 PAMUK + %3 ELASTAN,
STREÇ PAMUK

Μαύρο / Sıyah

Λευκό / Beyaz

Μπλε ναυτικό / Lacivert

Ρετρό / Arka
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M
an

La
dy

210 g 1/20 pcs 210 g 1/20 pcs

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL Size - XS S M L XL XXL - - -

[001193-0067] [001203-0067]

BermudaBermuda    ΒερμουδεςΒερμουδες  

Rimini SummerRimini Summer
Ανδρική βερμούδα, πλαϊνά ελαστικά και θηλιές 
ζώνης στη μέση, μέταλλο φερμουάρ και κλείσι-
μο κουμπιών, δύο κλασικές μπροστινές τσέπες, 
δύο πλευρικές τσέπες με πτερύγιο και πιέτες, 
αριστερή τσέπη με φερμουάρ, ανασυρόμενο 
χάρακα στη δεξιά πλευρά, δύο τσέπες πίσω με 
κουμπί και κουμπότρυπα.

Yanları lastikli, bel kısmı kemer köprülü, fermu-
arlı ve metal düğmeli erkek bermuda. Klasik 
kesimli ve iki ön ceplidir. Soldaki fermuarlı ve 
sağdaki katlama kapaklı olmak üzere yanların-
da kapaklı ve çıtçıtlı iki cep vardır. Arkada ise 
düğme ve düğme delikli düz iki cebi vardır.

Ύφασμα 100% ΒAMBAKI, RIPSTOP

Kumaş %100 PAMUK, YIRTILMAZ

Μπλε ναυτικό
Lacivert

Μπλε βασιλικού ναυτικού
Kraliyet mavisi

Μαύρο
Sıyah

Χρώμα καπνού
Füme

Χακί
Hakı

Παραλλαγή
Kamuflaj

Ρετρό / Arka

Rimini Summer LadyRimini Summer Lady
Γυναικεία βερμούδα, πλαϊνά ελαστικά και θη-
λιές ζώνης στη μέση, μέταλλο φερμουάρ και 
κλείσιμο κουμπιών, δύο κλασικές μπροστινές 
τσέπες, δύο πλευρικές τσέπες με πτερύγιο και 
πιέτες, αριστερή τσέπη με φερμουάρ, ανασυ-
ρόμενο χάρακα στη δεξιά πλευρά, δύο τσέπες 
πίσω με κουμπί και κουμπότρυπα.

Yanları lastikli, bel kısmı kemer köprülü, fermu-
arlı ve metal düğmeli kadın bermuda. Klasik 
kesimli ve iki ön ceplidir. Soldaki fermuarlı ve 
sağdaki katlama kapaklı olmak üzere yanların-
da kapaklı ve çıtçıtlı iki cep vardır. Arkada ise 
düğme ve düğme delikli düz iki cebi vardır.

Ύφασμα 100% ΒAMBAKI, RIPSTOP

Kumaş %100 PAMUK, YIRTILMAZ

Μπλε ναυτικό
Lacivert

Ρετρό / Arka
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M
an

200 g 1/20 pcs

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - -

[000154-0063]

  ΒερμουδεςΒερμουδες    BermudaBermuda

DensityDensity
Ανδρική βερμούδα, πλευρικά ελαστικά και βρόχους ζώνης στη μέση, μεταλλικό φερμουάρ και 
κλείσιμο κουμπιών, δύο κλασικές μπροστινές τσέπες, δύο πλευρικές θήκες με πτερύγιο, κουμπό-
τρυπα και κουμπιά, δύο πίσω τσέπες με πτερύγιο, κουμπότρυπα και κουμπί.

Yanları lastikli, bel kısmı kemer köprülü, fermuarlı ve metal düğmeli erkek bermuda. Klasik kesimli 
ve iki arka ceplidir. Yanlarında kapaklı iki cep, düğme ve düğme deliği ve arka kısmında iki kapaklı 
cep, düğme ve düğme deliği vardır.

Ύφασμα 100% ΒAMBAKI, ΔΙΑΓΩΝΙΑ ΥΦΑΝΣΗ

Kumaş %100 PAMUK, FİTİLLİ KUMAŞ

Χακί / Hakı Λευκό / Beyaz

Κόκκινο / Kırmızı Μπλε ναυτικό / Lacivert

Ρετρό / Arka
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M
an

235 g 1/20 pcs

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - -

[000151-0003]

BermudaBermuda    ΒερμουδεςΒερμουδες  

RiccioneRiccione
Ανδρική βερμούδα, πλευρικά ελαστικά και βρόχους ζώνης στη μέση, μεταλλικό φερμουάρ και 
κλείσιμο κουμπιών, δύο κλασικές μπροστινές τσέπες, σύνθεση πολλαπλών τσέπης, τρεις τσέπες 
με πλαϊνά πτερύγια, δύο πίσω τσέπες.

Yanları lastikli, bel kısmı kemer köprülü, fermuarlı ve metal düğmeli erkek bermuda. Klasik kesimli 
ve iki arka ceplidir. Çok cepli modelin yanlarında kapaklı üç cep ve arka kısmında iki kapaklı cep 
vardır.

Ύφασμα 100% ΒAMBAKI, ΚΑΜΒΑΣ

Kumaş %100 PAMUK, KANVAS

Μπλε ναυτικό / Lacivert Χακί ανοιχτό φωτεινό / Açik haki

Ρετρό / Arka
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M
an

340 g 1/20 pcs340 g 1/20 pcs

BIG SIZESize
IT

- - - 44 46 48 50 52 54

56/58 58/60 - 62/64 - - - - -
Size

IT
38 40 42 44 46 - - - -

- - - - - - - - -

La
dy

[000246-0076][000247-0076]

BermudaBermuda    ΒερμουδεςΒερμουδες  

JeepJeep
Αντρική βερμούδα, κομμένα τζιν τσέπης, δύο 
πλαϊνές τσέπες με ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ με 
ανοιχτούς φυσητήρες, μεταλλικό φερμουάρ και 
κλείσιμο κουμπιών, βρόχοι ζώνης στη μέση, πέ-
τρινο πλύσιμο, φθαρμένο και ξεθωριασμένο απο-
τέλεσμα. Μεγάλη ραφή αντίθεση, διπλή ραφή 
στο πόδι, πόδι σωλήνα, καρφιά και μπαλώματα 
σε πραγματικό δέρμα. Βάρος υφάσματος: 12 oz.

Beş cepli jeans model erkek bermuda. Yan kı-
sımlarına LOCK SYSTEM hafif iki cep eklenmiş-
tir. Metal fermuarlı ve düğmelidir. Bel kısmı 
kemer köprülüdür. Soluk ve kullanılmış görü-
nümlü taşlanmış kot. Kontrast kalın dokuma-
dan dikişlerle tasarlanmıştır. Bacakların iç kısmı 
çift dikişlidir. Bağlantı ve ek yerleri gerçek deri-
den yapılmıştır. Kumaş ağırlığı: 12 ons.

Ύφασμα 70% DENIM + 28% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ + 2% ELASTAN,
DENIM ΣΟΥΕΤ 12 OZ/300D

Kumaş %70 DENIM + %28 POLYESTER + %2 ELASTAN,
12 ONS/300 D KOT STREÇ

Χακί / Hakı

Μπλε ανοιχτό φωτεινό / Açik mavı

Μεταλλικό Γκρι / Çelik grısı

Ρετρό / Arka

CaliforniaCalifornia
Γυναικεία βερμούδα, κομμένα τζιν, κλείσιμο 
με μέταλλο και κουμπί με φερμουάρ, ζώνες με 
ζώνη στη μέση, πέτρινο πλύσιμο, φθαρμένο 
και ξεθωριασμένο αποτέλεσμα. Μεγάλη ραφή 
αντίθεση, διπλή ραφή στο πόδι, πόδι σωλήνα, 
καρφιά και μπαλώματα σε πραγματικό δέρμα. 
Βάρος υφάσματος: 12 oz.

Beş cepli jeans model kadın bermuda. Metal 
fermuarlı ve düğmelidir. Bel kısmı kemer köp-
rülüdür. Paçası kıvrımlıdır. Soluk ve kullanılmış 
görünümlü taşlanmış kot. Kontrast kalın doku-
madan dikişlerle tasarlanmıştır. Bacakların iç 
kısmı çift dikişlidir. Bağlantı ve ek yerleri gerçek 
deriden yapılmıştır. Kumaş ağırlığı: 12 ons.

Ύφασμα 70% DENIM + 28% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ + 2% ELASTAN,
DENIM ΣΟΥΕΤ 12 OZ/300D

Kumaş %70 DENIM + %28 POLYESTER + %2 ELASTAN,
12 ONS/300 D KOT STREÇ

Μπλε ανοιχτό φωτεινό / Açik mavı

Ρετρό / Arka
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M
an

155 g 1/60 pcs

Size XXS XS S M L XL - - - -

[000162-0038]

BermudaBermuda    ΒερμουδεςΒερμουδες  

GameGame
Αθλητική Βερμούδα γιούνισεξ, με κορδόνι περίσφιξης στη μέση, κλαπέτο με φερμουάρ, δύο πλα-
ϊνές τσέπες και διακοσμητικά τελειώματα.

Bel kısmı ipli, yanları kapaklı ve fermuarlı iki cepli, kontrast manşetli, unisex spor bermuda.

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ, ΞΗΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Kumaş %100 POLYESTER, DRY-TECH

Μπλε ναυτικό / Λευκό
Lacivert / Beyaz

Πράσινο prato / Λευκό
Grass yeşil / Beyaz

Λευκό / Μπλε ναυτικό
Beyaz / Lacivert

Μαύρο / Λευκό
Sıyah / Beyaz

Μπλε βασιλικού ναυτικού / Λευκό
Kraliyet mavisi / Beyaz

Κόκκινο / Λευκό
Kırmızı / Beyaz

Ρετρό / Arka
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 Combat Lady  Combat Lady
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M
an

La
dy

200 g 1/50 pcs 200 g 1/50 pcs

Size - - S M L XL XXL - - - Size - - S M L - - - - -

MATCH MATCH

[000158-0015] [000160-0015]

BermudaBermuda    ΒερμουδεςΒερμουδες  

CombatCombat
Ανδρική βερμούδα τύπου φλις, ελαστικό και κορδό-
νι περίσφιξης στη μέση, κλαπέτο με φερμουάρ, δύο 
μπροστινές τσέπες και διακοσμητική επένδυση.

Bel kısmı lastikli ve ipli, ön kısmı kapaklı ve fer-
muarlı iki cepli, kontrast manşetli, erkek eşof-
man altı bermuda.

Λευκό / Μπλε ναυτικό
Beyaz / Lacivert

Παραλλαγή / Κίτρινο φθορίζων
Kamuflaj / Floresan sarısı

Μπλε βασιλικού ναυτικού / Λευκό
Kraliyet mavisi / Beyaz

Μαύρο / Λευκό
Sıyah / Beyaz

Μπλε ναυτικό / Λευκό
Lacivert / Beyaz

Γκρι υπόλευκό / Λευκό
Melanj gri / Beyaz

Κίτρινο φθορίζων / Λευκό
Floresan sarısı / Beyaz

Ρετρό / Arka

Combat LadyCombat Lady
Γυναικεία βερμούδα τύπου φλις, ελαστικό και 
κορδόνι περίσφιξης στη μέση, δύο μπροστινές 
τσέπες και διακοσμητική επένδυση.

Bel kısmı lastikli ve ipli, ön kısmı iki cepli, kont-
rast manşetli, kadın eşofman altı bermuda.

Λευκό / Μπλε ναυτικό
Beyaz / Lacivert

Παραλλαγή / Φούξια φθορίζων
Kamuflaj / Floresan fuşya

Μπλε βασιλικού ναυτικού / Λευκό
Kraliyet mavisi / Beyaz

Μαύρο / Λευκό
Sıyah / Beyaz

Μπλε ναυτικό / Λευκό
Lacivert / Beyaz

Γκρι υπόλευκό / Λευκό
Melanj gri / Beyaz

Φούξια φθορίζων / Λευκό
Floresan fuşya / Beyaz

Ρετρό / Arka

Ύφασμα 100% ΒAMBAKI, FELPA ΓΑΛΛΙΚΟ ΤΕΡΥ

Kumaş %100 PAMUK, FRANSIZ HAVLU KUMAŞ 
SWEATSHIRT

Ύφασμα 100% ΒAMBAKI, FELPA ΓΑΛΛΙΚΟ ΤΕΡΥ

Kumaş %100 PAMUK, FRANSIZ HAVLU KUMAŞ 
SWEATSHIRT
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 Thermo Pro 160 SS, Thermo Pro 160 SS

ΒΑΣΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
TEMEL KATMANLAR
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M
an

160 g 1/30 pcs

Size S / M L / XL 2 / 3XL 4 / 5XL LIGHT: −5 °C / +15 °C

Breathable

[001531-0494]

BIG SIZE

Temel katmanlarTemel katmanlar    Βασικα επιπεδαΒασικα επιπεδα  

Μαύρο υπόλευκό
Melanj siyah

Μπλε βασιλικού ναυτικού υπόλευκό
Melanj kraliyet mavisi

Ρετρό / Arka

Thermo Pro 160 SSThermo Pro 160 SS
Αντρικά ισοθερμικά μπλουζάκια με λαιμόκοψη και κοντά μανίκια τύπου raglan (ρεγκλάν). Από μαλα-
κό και ελαστικό ύφασμα, με ελικοειδή ανάγλυφα μοτίβα στα πλευρά, ώστε να εξασφαλίζεται ο σω-
στός ρυθμός της αναπνοής και η σταθερή ρύθμιση της θερμοκρασίας. Τα στριφώματα στον λαιμό, 
στο τελείωμα και στις άκρες των μανικιών είναι από το ίδιο υλικό, για μεγαλύτερη άνεση. Εργονομική 
σωληνωτή δομή για την εξασφάλιση της τέλειας προσαρμογής στην φυσιογνωμία του σώματος.

Yuvarlak yakalı, reglan kısa kollu, erkek termal triko. Doğru şekilde nefes alabilir olmasını ve düzen-
li olarak ısının ayarlanmasını sağlamak amacıyla kenarları kabartmalı pervane desenli, yumuşak ve 
elastik kumaştan yapılmıştır. Yakası, uç kısmı ve kol kenarları daha rahat bir kullanım için aynı mal-
zemeden ribanalı olarak tasarlanmıştır. Vücut fizyonomisine ideal uygunlukta olmasını sağlamak 
amacıyla boru biçiminde ergonomik bir yapıya sahiptir.

Ύφασμα 65% ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΚΟ + 35% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ,
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΩΣ-ΒΑΡΟΣ

Kumaş %65 POLİAMİD + %35 POLYESTER, 
DİKİŞSİZ HAFİF AĞIR
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 Thermo Pro 240 LS  Thermo Pro Lady 240 LS 
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M
an

240 g 240 g1/30 pcs 1/30 pcs

Breathable Breathable

[001527-0493] [001529-0493]

La
dy

Size S / M L / XL 2 / 3XL 4 / 5XL Size XS / S M / L XL / 2XLWELTER: −20 °C / +5 °C WELTER: −20 °C / +5 °CBIG SIZE

Temel katmanlarTemel katmanlar    Βασικα επιπεδαΒασικα επιπεδα  

Thermo Pro 240 LSThermo Pro 240 LS
Αντρικά ισοθερμικά μπλουζάκια με λαιμόκοψη και 
μακριά μανίκια τύπου raglan (ρεγκλάν). Από μαλα-
κό και ελαστικό ύφασμα, με ιδιαίτερη ύφανση στο 
στήθος και την πλάτη, με ελικοειδή ανάγλυφα μο-
τίβα στα πλευρά, ώστε να εξασφαλίζεται ο σωστός 
ρυθμός της αναπνοής και η σταθερή ρύθμιση της 
θερμοκρασίας. Τα στριφώματα στον λαιμό, στο 
τελείωμα και στις άκρες των μανικιών είναι από 
το ίδιο υλικό, για μεγαλύτερη άνεση. Εργονομική 
σωληνωτή δομή με ειδικές ενισχυμένες νευρώσεις 
στους αγκώνες, για την εξασφάλιση της τέλειας 
προσαρμογής στην φυσιογνωμία του σώματος.

Thermo Pro Lady 240 LSThermo Pro Lady 240 LS
Γυναικεία ισοθερμικά μπλουζάκια με λαιμόκοψη 
και μακριά μανίκια τύπου raglan (ρεγκλάν). Από 
μαλακό και ελαστικό ύφασμα, με ιδιαίτερη ύφανση 
στο στήθος και την πλάτη, με ελικοειδή ανάγλυφα 
μοτίβα στα πλευρά, ώστε να εξασφαλίζεται ο σω-
στός ρυθμός της αναπνοής και η σταθερή ρύθμι-
ση της θερμοκρασίας. Τα στριφώματα στον λαιμό, 
στο τελείωμα και στις άκρες των μανικιών είναι από 
το ίδιο υλικό, για μεγαλύτερη άνεση. Εργονομική 
σωληνωτή δομή με ειδικές ενισχυμένες νευρώσεις 
στους αγκώνες, για την εξασφάλιση της τέλειας 
προσαρμογής στην φυσιογνωμία του σώματος.

Yuvarlak yakalı, reglan uzun kollu, erkek termal 
triko. Doğru şekilde nefes alabilir olmasını ve 
düzenli olarak ısının ayarlanmasını sağlamak 
amacıyla kenarları kabartmalı pervane desenli, 
göğüs ve sırt kısmı özel dokumadan yumuşak 
ve elastik bir kumaştan yapılmıştır. Yakası, uç 
kısmı ve kol kenarları daha rahat bir kullanım 
için aynı malzemeden ribanalı olarak tasarlan-
mıştır. Vücut fizyonomisine ideal uygunlukta 
olmasını sağlamak amacıyla boru biçiminde 
ergonomik bir yapıya sahiptir ve dirseklerinde 
gofraj tekniği uygulanmıştır.

Yuvarlak yakalı, reglan uzun kollu, kadın termal 
triko. Doğru şekilde nefes alabilir olmasını ve 
düzenli olarak ısının ayarlanmasını sağlamak 
amacıyla kenarları kabartmalı pervane desenli, 
göğüs ve sırt kısmı özel dokumadan yumuşak 
ve elastik bir kumaştan yapılmıştır. Yakası, uç 
kısmı ve kol kenarları daha rahat bir kullanım 
için aynı malzemeden ribanalı olarak tasarlan-
mıştır. Vücut fizyonomisine ideal uygunlukta 
olmasını sağlamak amacıyla boru biçiminde 
ergonomik bir yapıya sahiptir ve dirseklerinde 
gofraj tekniği uygulanmıştır.

Ύφασμα 66% ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΚΟ + 26% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ
+ 8% ΕΛΑΣΤΑΝ, ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΥΠΕΡ-ΒΑΡΟΣ

Kumaş %66 POLİAMİD + %26 POLYESTER
+ %8 ELASTAN, DİKİŞSİZ YARI ORTADAN HAFİF AĞIR

Ύφασμα 66% ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΚΟ + 26% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ
+ 8% ΕΛΑΣΤΑΝ, ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΥΠΕΡ-ΒΑΡΟΣ

Kumaş %66 POLİAMİD + %26 POLYESTER
+ %8 ELASTAN, DİKİŞSİZ YARI ORTADAN HAFİF AĞIR

Ρετρό / Arka Ρετρό / Arka

Μαύρο
Siyah

Μαύρο
Siyah
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M
an

280 g 1/30 pcs

Size S / M L / XL 2 / 3XL 4 / 5XL CRUISER: −30 °C / 0 °C

Breathable

[001526-0492]

BIG SIZE

  Βασικα επιπεδαΒασικα επιπεδα    Temel katmanlarTemel katmanlar

Ύφασμα 66% ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΚΟ + 26% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ
+ 8% ΕΛΑΣΤΑΝ, ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ-ΒΑΡΟΣ

Kumaş %66 POLİAMİD + %26 POLYESTER
+ %8 ELASTAN, DİKİŞSİZ YARI AĞIR

Thermo Pro 280 SSThermo Pro 280 SS
Αντρικά ισοθερμικά μπλουζάκια με λαιμόκοψη και κοντά μανίκια τύπου raglan (ρεγκλάν). Από 
μαλακό και ελαστικό ύφασμα, με ιδιαίτερη ύφανση στο στήθος και την πλάτη, με ελικοειδή ανά-
γλυφα μοτίβα στα πλευρά, ώστε να εξασφαλίζεται ο σωστός ρυθμός της αναπνοής και η σταθερή 
ρύθμιση της θερμοκρασίας. Τα στριφώματα στον λαιμό, στο τελείωμα και στις άκρες των μανικιών 
είναι από το ίδιο υλικό, για μεγαλύτερη άνεση. Εργονομική σωληνωτή δομή για την εξασφάλιση 
της τέλειας προσαρμογής στην φυσιογνωμία του σώματος.

Yuvarlak yakalı, reglan kısa kollu, erkek termal triko. Doğru şekilde nefes alabilir olmasını ve dü-
zenli olarak ısının ayarlanmasını sağlamak amacıyla kenarları kabartmalı pervane desenli, göğüs 
ve sırt kısmı özel dokumadan yumuşak ve elastik bir kumaştan yapılmıştır. Yakası, uç kısmı ve kol 
kenarları daha rahat bir kullanım için aynı malzemeden ribanalı olarak tasarlanmıştır. Vücut fiz-
yonomisine ideal uygunlukta olmasını sağlamak amacıyla boru biçiminde ergonomik bir yapıya 
sahiptir.

Λευκό
Beyaz

Μαύρο
Siyah

Ρετρό / Arka

258

» Index

http://www.payperwear.com


 Thermo Pro 280 SS
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M
an

280 g 1/30 pcs

[001525-0492]

Size S / M L / XL 2 / 3XL 4 / 5XL CRUISER: −30 °C / 0 °CBIG SIZE

 Thermo Pro 280 LS, Thermo Pro 280 LS 

Breathable

Μαύρο
Siyah

Ρετρό / Arka

Ύφασμα 66% ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΚΟ + 26% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ
+ 8% ΕΛΑΣΤΑΝ, ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ-ΒΑΡΟΣ

Kumaş %66 POLİAMİD + %26 POLYESTER
+ %8 ELASTAN, DİKİŞSİZ YARI AĞIR

Thermo Pro 280 LSThermo Pro 280 LS
Αντρικά ισοθερμικά μπλουζάκια με λαιμόκοψη και 
μακριά μανίκια τύπου raglan (ρεγκλάν). Από μαλα-
κό και ελαστικό ύφασμα, με ιδιαίτερη ύφανση στο 
στήθος και την πλάτη, με ελικοειδή ανάγλυφα μο-
τίβα στα πλευρά, ώστε να εξασφαλίζεται ο σωστός 
ρυθμός της αναπνοής και η σταθερή ρύθμιση της 
θερμοκρασίας. Τα στριφώματα στον λαιμό, στο 
τελείωμα και στις άκρες των μανικιών είναι από 
το ίδιο υλικό, για μεγαλύτερη άνεση. Εργονομική 
σωληνωτή δομή με ειδικές ενισχυμένες νευρώσεις 
στους αγκώνες, για την εξασφάλιση της τέλειας 
προσαρμογής στην φυσιογνωμία του σώματος.

Yuvarlak yakalı, reglan uzun kollu, erkek termal 
triko. Doğru şekilde nefes alabilir olmasını ve 
düzenli olarak ısının ayarlanmasını sağlamak 
amacıyla kenarları kabartmalı pervane desenli, 
göğüs ve sırt kısmı özel dokumadan yumuşak 
ve elastik bir kumaştan yapılmıştır. Yakası, uç 
kısmı ve kol kenarları daha rahat bir kullanım 
için aynı malzemeden ribanalı olarak tasarlan-
mıştır. Vücut fizyonomisine ideal uygunlukta 
olmasını sağlamak amacıyla boru biçiminde 
ergonomik bir yapıya sahiptir ve dirseklerinde 
gofraj tekniği uygulanmıştır.
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M
an

240 g 240 g1/30 pcs 1/30 pcs

Breathable Breathable

[001528-0493] [001530-0493]

Size S / M L / XL 2 / 3XL 4 / 5XL WELTER: −20 °C / +5 °CBIG SIZE

La
dy

Size XS / S M / L XL / 2XL WELTER: −20 °C / +5 °C

Temel katmanlarTemel katmanlar    Βασικα επιπεδαΒασικα επιπεδα  

Μαύρο
Siyah

Μαύρο
Siyah

Ρετρό / Arka Ρετρό / Arka

Ύφασμα 66% ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΚΟ + 26% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ
+ 8% ΕΛΑΣΤΑΝ, ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΥΠΕΡ-ΒΑΡΟΣ

Kumaş %66 POLİAMİD + %26 POLYESTER
+ %8 ELASTAN, DİKİŞSİZ YARI ORTADAN HAFİF AĞIR

Ύφασμα 66% ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΚΟ + 26% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ
+ 8% ΕΛΑΣΤΑΝ, ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΥΠΕΡ-ΒΑΡΟΣ

Kumaş %66 POLİAMİD + %26 POLYESTER
+ %8 ELASTAN, DİKİŞSİZ YARI ORTADAN HAFİF AĞIR

Thermo Pro 240 LPANTThermo Pro 240 LPANT
Ισοθερμικά ανδρικά παντελόνια με ελαστική 
μέση και ελαστικά κάτω άκρα. Με σούρα (ρί-
κνωση) στο μπροστινό και πίσω μέρος, προσαρ-
μόζεται επακριβώς κάτω από τον καβάλο, για 
μια τέλεια ανατομική εφαρμογή. Πιετάκια στο 
μπροστινό και στο πίσω μέρος των ποδιών ώστε 
να εξασφαλιστεί η σωστή διαπνοή των μυών.

Ισοθερμικά γυναικεία παντελόνια με ελαστική 
μέση και ελαστικά κάτω άκρα. Με σούρα (ρί-
κνωση) στο μπροστινό και πίσω μέρος, προσαρ-
μόζεται επακριβώς κάτω από τον καβάλο, για 
μια τέλεια ανατομική εφαρμογή. Πιετάκια στο 
μπροστινό και στο πίσω μέρος των ποδιών ώστε 
να εξασφαλιστεί η σωστή διαπνοή των μυών.

Bel ve paça kısmı elastik ribanadan tasarlanmış 
erkek termal pantolon. Anatomik olarak ideal bir 
görünüme sahip olması için ön ve arka kısmında 
gofraj tekniği uygulanmıştır ve pantolon ağının 
alt kısmı eklemelidir. Kas bölgesinin doğru şekil-
de nefes alabilir olmasını sağlamak amacıyla ba-
cakların ön ve arka kısmı dokumadan yapılmıştır.

Bel ve paça kısmı elastik ribanadan tasarlanmış 
kadın termal pantolon. Anatomik olarak ideal bir 
görünüme sahip olması için ön ve arka kısmında 
gofraj tekniği uygulanmıştır ve pantolon ağının 
alt kısmı eklemelidir. Kas bölgesinin doğru şekil-
de nefes alabilir olmasını sağlamak amacıyla ba-
cakların ön ve arka kısmı dokumadan yapılmıştır.

Thermo Pro Lady 240 LPANTThermo Pro Lady 240 LPANT
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 Thermo Pro 160 SS,  Thermo Pro 240 LPANT, Thermo Pro 280 SS, Thermo Pro Lady 240 LPANT, Thermo Pro 280 SS, Thermo Pro 240 LPANT
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 Thermo Pro Lady 240 LS Thermo Pro 280 LS
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 Sunset Kids, Sunset Kids, Sunset Kids, Sunset Kids

ΠΑΙΔΙΚΑ
ÇOCUK GİYİM
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Size 0/1 1/2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14

150 g 1/100 pcs

MATCH

0/1 0/1

[000467-0030] / MELANGE [000833-0252] / FLUO [000839-0253]

3/4

3/4

3/4

3/4

3/4 3/4

3/4

3/4

3/4

3/4

3/4 3/4

Çocuk gıyımÇocuk gıyım    ΠαιδικαΠαιδικα  

Sunset KidsSunset Kids
Παιδικό κοντομάνικο μπλουζάκι t-shirt με λαιμόκοψη, γιακά με ταινία spandex περιφερειακά πά-
χους 1,5 εκ. και με ραμμένη ραφή στο μπροστινό μέρος, ενισχυτική ταινία ώμου-πλάτης με χρώμα 
σε αντίθεση από το χρώμα που φαίνεται στο κολάρο, ραφή τεντώματος, πλευρική ραφή.

Yuvarlak yakalı ve kısa kollu çocuk tişört. Görünür kontrast renklerde ve omuzdan omuza streç 
takviye dikişli yaka kısmı 1,5 cm boyundadır ve ön kısmı bant dikişli olarak spandeks karışımlı 
ribanadan yapılmıştır. Yanları dikişlidir.

Φούξια φθορίζων / Floresan fuşya

Μπλε ναυτικό / Lacivert

Πορτοκαλί / Turuncu

Γκρι υπόλευκό / Melanj gri

Μαύρο / Sıyah Κόκκινο / Kırmızı

Βιολετί καλοκαιρινό / Yaz eflatunu Φούξια / Fuşya

Ροζέ σκούρο / Gölgeli pembe

Κίτρινο / Sarı

Μπλε βασιλικού ναυτικού / Kraliyet mavisiΜπλε γαλάζιο / Deniz yeşili

Λευκό / Beyaz

Πράσινο φωτεινό / Jel yeşiliΠαραλλαγή / Kamuflaj Οξύ πράσινο / Asit yeşili

93% Βambaki + 7% Βισκοζι
%93 Pamuk + %7 Viskoz

Ύφασμα 100% ΒAMBAKI, JERSEY

Kumaş %100 PAMUK, JARSE

65% Πολυεστερας + 35% Βambaki
%65 Polyester + %35 Pamuk
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Size - - - 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14

150 g 1/100 pcs

MATCH

Breathable

[000889-0028]

Çocuk gıyımÇocuk gıyım    ΠαιδικαΠαιδικα  

Runner KidsRunner Kids
Τεχνική αθλητική μπλούζα t-shirt με μανίκια ρεγκλάν, διπλή ραφή για καλύτερη προσαρμογή, ται-
νία στο λαιμό.

Reglan kısa kollu teknik-spor tişört. Daha rahat kullanım için yandan çift dikişli, uç kısmı kenar 
dikişli ve yakası şeritli olarak tasarlanmıştır.

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ, ΞΗΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Kumaş %100 POLYESTER, DRY-TECH

Λευκό / Beyaz Κόκκινο / Kırmızı Πράσινο φθορίζων / Floresan yeşili

Μπλε βασιλικού ναυτικού / Kraliyet mavisi Μπλε ναυτικό / Lacivert Μαύρο / Sıyah

Κίτρινο φθορίζων / Floresan sarısı Φούξια φθορίζων / Floresan fuşya Πορτοκαλί φθορίζων / Floresan turuncusu
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160 g 5/50 pcs200 g 5/50 pcs

MATCH MATCH

Size - - 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 Size - - - - 7/8 9/10 11/12 -

[000954-0305] [000265-0024]

Çocuk gıyımÇocuk gıyım    ΠαιδικαΠαιδικα  

Venice KidsVenice Kids
Παιδικό λεπτό κοντομάνικο μπλουζάκι πόλο με 3 
κουμπιά σε χρώμα μαργαριτάρι, ραβδωτό γιακά 
και άκρη μανικιών, πλαϊνές σχισμές, ραφές αντί-
θλιψης, ραφές αντίθεσης, πλαϊνή ταινία ενίσχυ-
σης, σχηματοποιημένη ενίσχυση του λαιμού.

Sedef görünümlü ve aynı renkte 3 düğmeli, riba-
nalı yaka ve kol şeridi ile tasarlanmış kısa kollu 
çocuk polo. Yuvarlak yaka kısmı güçlendirilmiş, 
yanlardan desteklenen bir şerit ile tasarlanmıştır. 
Streç şeritle kontrast oluşturan kaplama yaka di-
kişleri ve yan cepleri vardır.

Μπλε γαλάζιο
Deniz yeşili

Φούξια
Fuşya

Πράσινο φωτεινό
Jel yeşili

Μαύρο
Sıyah

Βιολετί καλοκαιρινό
Yaz eflatunu

Μπλε βασιλικού ναυτικού
Kraliyet mavisi

Μπλε ναυτικό
Lacivert

Μπλε θαλασσί
Mercan mavisi

Λευκό
Beyaz

Κόκκινο
Kırmızı

Ύφασμα 100% ΒAMBAKI, ΠΙΚΕ

Kumaş %100 PAMUK, PİKE

Nautic KidsNautic Kids
Παιδικό μπλουζάκι πόλο με κοντά μανίκια και με τρία 
κουμπιά σε χρώμα μαργαριταριού, με γιακά και από τη 
μία πλευρά με ρίγες σε αντίθεση από την άλλη με ρίγες 
φθορισμού ορατές μόνο εάν ανασηκωθεί, με γιακά και 
μανίκια με ραβδώσεις, με λεπτό ένθετο στη δεξιά πλευρά, 
με πλευρικές σχισμές και με ραφές στον λαιμό που καλύ-
πτονται με φθορίζουσα κορδέλα, ετικέτα μεταφοράς.

Sedef görünümlü ve tek renkli üç düğmeli, bir 
tarafı kontrast renkte çizgili diğer tarafı ise sa-
dece kaldırıldığında görünen floresan çizgili 
bir yakaya sahip kısa kollu çocuk polo. Yakası 
ve kol manşetleri ribanadan yapılmıştır. Sağ kol 
eklemelidir. Yanları ceplidir, floresan şeritli yaka 
dikişlerine ve transfer etiketine sahiptir.

Ύφασμα 100% ΒAMBAKI, JARSE DÜĞÜMLÜ İPLİK

Kumaş %100 PAMUK, JERSEY SLUB YARN

Λευκό / Μπλε ναυτικό - Λευκό / Κίτρινο φθορίζων
Beyaz / Lacivert - Beyaz / Floresan sarısı

Κόκκινο της φωτιάς / Λευκό - Κίτρινο φθορίζων
Aşk kirmizisi / Beyaz - Floresan sarısı

Μπλε βασιλικού ναυτικού / Λευκό - Κίτρινο φθορίζων
Denız kralıyet mavisi / Beyaz - Floresan sarısı

 Μπλε ντένιμ / Λευκό - Κίτρινο φθορίζων
Kot mavisi / Beyaz - Floresan sarısı
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Size - - 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14

210 g 5/50 pcs

MATCH

[001322-0021]

  ΠαιδικαΠαιδικα    Çocuk gıyımÇocuk gıyım

Florence KidsFlorence Kids
Μακρύ μανίκι μπλουζάκι πόλο με 3 ταιρισταά κουμπιά στο άνοιγμα του λαιμού, πλαϊνές σχισμές 
και στεφάνι πίσω από τον λαιμό.

Aynı renkte 3 düğmeli, yanları cepli ve boynun arka kısmında hilal şeklinde aralık bulunan uzun kollu 
polo.

Ύφασμα 100% ΒAMBAKI, ΠΙΚΕ

Kumaş %100 PAMUK, PİKE

Λευκό / Beyaz

Μαύρο / Sıyah

Κόκκινο / Kırmızı Μπλε ναυτικό / Lacivert

Μπλε βασιλικού ναυτικού / Kraliyet mavisi
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MATCH

Size - - - 5/6 7/8 9/10 11/12 -Size - 3/4 - 5/6 7/8 9/10 11/12 -

300 g280 g 1/20 pcs1/20 pcs

[000003-0001][001084-0308]

Çocuk gıyımÇocuk gıyım    ΠαιδικαΠαιδικα  

Ύφασμα 70% ΒAMBAKI + 30% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ,
ΦΙΝΙΡΙΣΜΕΝΟ

Kumaş %70 PAMUK + %30 POLYESTER,
FIRÇALANMIŞ YÜN

Zico+Zico+
Παιδικά φούτερ, το μισό φερμουάρ στο ίδιο 
χρώμα, από πλαστικό με μεταλλικό ολισθητή-
ρα, ρεγκλάν μανίκια, μανσέτες και μέση με ελα-
στικά πλευρά, ενισχυμένες ραφές.

Metal kaydırmalı plastik yarım fermuarlı, reglan 
kollu, bilekleri ve belli lastikli ribanadan, takviye 
dikişli çocuk sweatshirt.

Κόκκινο / Kırmızı

Γκρι υπόλευκό / Melanj gri

Μπλε ναυτικό / Lacivert

Μπλε βασιλικού ναυτικού / Kraliyet mavisi

Ύφασμα 70% ΒAMBAKI + 30% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ,
ΦΙΝΙΡΙΣΜΕΝΟ

Kumaş %70 PAMUK + %30 POLYESTER,
FIRÇALANMIŞ YÜN

Orlando KidsOrlando Kids
Παιδικό φούτερ, με λαιμόκοψη, καλαίσθητη 
V-ραφή στον λαιμό. Μανσέτες και μέση με ελα-
στικά πλευρά, ενισχυμένες ραφές.

Yuvarlak yakalı, yakası V şeklinde dikişli ve yu-
varlak kollu çocuk sweatshirt. Bilekleri ve belli 
lastikli ribanadan ve takviye dikişlidir.

Κόκκινο
Kırmızı

Πορτοκαλί
Turuncu

Πράσινο φωτεινό
Jel yeşili

Κίτρινο
Sarı

Μπλε ναυτικό
Lacivert

Μπλε θαλασσί
Mercan mavisi

Μπλε βασιλικού ναυτικού
Kraliyet mavisi
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Size - - 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 - Size - - 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 -

300 g 300 g1/20 pcs 1/20 pcs

MATCH MATCH

[000016-0001] [000023-0001]

3/4

3/43/4

Çocuk gıyımÇocuk gıyım    ΠαιδικαΠαιδικα  

Ύφασμα 70% ΒAMBAKI + 30% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ,
ΦΙΝΙΡΙΣΜΕΝΟ

Kumaş %70 PAMUK + %30 POLYESTER,
FIRÇALANMIŞ YÜN

Junior+Junior+
Παιδικά φούτερ, πλήρες φερμουάρ SBS από 
πλαστικό σε άλλο χρώμα για αντίθεση, με διπλό 
μεταλλικό ολισθητήρα. Κολάρο με νεύρο και με 
αντίθετο προφίλ από το κολάρο καθώς επίσης 
και από τις πλευρικές τσέπες, μανίκια στρογγυλο-
ποιήμενα, δύο εξωτερικές τσέπες με φερμουάρ, 
ελαστικές μανσέτες και μέση. Ενισχυμένες ραφές.

Metal çift kaydırmalı, kontrast renkli, plastik bir 
SBS fermuara sahip çocuk sweatshirt. Yakası 
ribanadan ve kontrast manşetlidir, yanları ise 
ceplidir. Yuvarlak kollu, kontrast fermuarlı iki 
dış cepli, bilekleri ve belli lastikli ribanadan ve 
takviye dikişlidir.

Γκρι υπόλευκό / Μπλε ναυτικό
Melanj gri / Lacivert

Μαύρο / Λευκό
Sıyah / Beyaz

Μπλε βασιλικού ναυτικού / Λευκό
Kraliyet mavisi / Beyaz

Μπλε ναυτικό / Λευκό
Lacivert / Beyaz

Κόκκινο / Λευκό
Kırmızı / Beyaz

Ύφασμα 70% ΒAMBAKI + 30% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ,
ΦΙΝΙΡΙΣΜΕΝΟ

Kumaş %70 PAMUK + %30 POLYESTER,
FIRÇALANMIŞ YÜN

Colorado+Colorado+
Παιδικά φούτερ, διπλής ραφής κουκούλα, λευ-
κό κορδόνι περίσφιξης με ραφές για να ται-
ριάζει με το μπλουζάκι, κλείσιμο με διπλούς 
μεταλλικούς δακτυλίους, ρεγκλάν μανίκια, κα-
λαίσθητη V-ραφή στον λαιμό, τσέπες καγκου-
ρό, τσέπη με φερμουάρ, μανσέτες και μέση με 
ελαστικά πλευρά, ενισχυμένες ραφές.

Metal çift halkayla kapatılan sweatshirt ile aynı 
renkte olan dikişlerle uyumlu beyaz ipli ve iki 
dikişli kapüşonlu, reglan kollu, yakası V şeklin-
de dikişli, fermuarlı kese cepli, bilekleri ve belli 
lastikli ribanadan ve takviye dikişli çocuk swe-
atshirt.

Κόκκινο
Kırmızı

Μπλε βασιλικού ναυτικού
Kraliyet mavisi

Μπλε ναυτικό
Lacivert

Γκρι υπόλευκό
Melanj gri

Μαύρο
Sıyah

Λευκό
Beyaz
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320 g 1/10 pcs

[001605-0355]

Breathable

Size - - 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 -

MATCH

  ΠαιδικαΠαιδικα    Çocuk gıyımÇocuk gıyım

Gale KidsGale Kids
WP/MM 8000 MVP/GR 3000 Εργονομικό παιδικό σακάκι, μανίκι ρεγκλάν, σχηματοποιήμενη κου-
κούλα με δύο ραφές και κορδόνι περίσφιξης, μακρύ κολλημένο φερμουάρ, ελαστικό με κούμπω-
μα velcro, δύο πλευρικές τσέπες με φερμουάρ.

WP/MM 8000 MVP/GR 3000 gizli uzun fermuarlı, iki dikişli ve ipli kapüşonlu, reglan kollu ergono-
mik çocuk ceket. Cırtcırt bilekleri lastiklidir ve fermuarlı iki dış cep ile tasarlanmıştır.

Μπλε ναυτικό
Lacivert

Κόκκινο
Kırmızı

Μπλε βασιλικού ναυτικού
Kraliyet mavisi

Μαύρο
Sıyah

Ύφασμα 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ,
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΣΑ ΜΕ ΜΑΛΑΚΙ

Kumaş %100 POLYESTER,
STREÇ MEKANİK SOFT-SHELL CEKET
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Size - - - 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14

105 g 1/20 pcs

MATCH

Breathable

[001164-0343]

Çocuk gıyımÇocuk gıyım    ΠαιδικαΠαιδικα  

Ύφασμα 100% ΝΥΛΟΝ, ΝΥΛΟΝ TASLON 288T

Kumaş %100 NAYLON, NAYLON TASLON 288T

Pacific Kids R. 2.0Pacific Kids R. 2.0
Παιδικό σακάκι, φερμουάρ 8mm σε αντίθεση, αναδιπλούμενη κουκούλα στον γιακά, ελαστική ζώνη, 
ελαστικές μανσέτες και προσαρμογή από καουτσούκ, δύο εξωτερικές τσέπες με κάλυμμα φερμουάρ. 
Στο εσωτερικό: επένδυση, μικροφλίς στο γιακά και στην πλάτη, τσέπη με φερμουάρ για smartphone με 
προδιάθεση καλωδίου, θήκη και πίσω φερμουάρ για διευκόλυνση της εκτύπωσης και του κεντήματος.

8 mm'lik kontrast renkte fermuarlı çocuk ceket. İki dikişli ve ipli kapüşonludur. Bilekleri, ayarla-
nabilir kauçuk bilek ipleri ve bel kısmı lastiklidir. Kaplama fermuarlı iki dış cebe sahiptir. İç kısmı 
kapitonesiz ve filelidir. Kablo girişine sahip telefon tutucu fermuarlı bir adet cebi vardır. Daha sade 
baskı ve nakış için göğüs ve sırt kısmı fermuarlıdır.

Κόκκινο / Kırmızı Μπλε ναυτικό / Lacivert Μπλε βασιλικού ναυτικού / Kraliyet mavisi
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 Pacific Kids R. 2.0  Pacific Kids R. 2.0
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Size - - - 5/6 7/8 9/10 11/12 -

105 g 1/10 pcs

MATCH

Breathable

[001015-0343]

Çocuk gıyımÇocuk gıyım    ΠαιδικαΠαιδικα  

Ύφασμα 100% ΝΥΛΟΝ, ΝΥΛΟΝ TASLON 288T

Kumaş %100 NAYLON, NAYLON TASLON 288T

North Kids 2.0North Kids 2.0
Παιδικό σακάκι, φερμουάρ 8mm, πλαστικό με μεταλλικό ολισθητήρα, γιακά με ρεβέρ, μανσέτες 
και μέση με χρώματα σημαιών, δύο εξωτερικές τσέπες στο εσωτερικό: γεμισμένο με μικροφλίς 
στο λαιμό και την πλάτη, τσέπη με φερμουάρ για κινητό τηλέφωνο με προδιάθεση καλωδίου, 
φερμουάρ και πίσω για να διευκολύνει την εκτύπωση και το κέντημα.

8 mm'lik metal kaydırmalı plastik fermuarlı çocuk ceket. Bilekleri ve bel kısmı lastik ribanadan ya-
pılmıştır. Kaplama fermuarlı iki dış cebe sahiptir. İç kısmı kapitone, yakası ve sırt kısmı mikro yün 
dokumadan yapılmıştır. Kablo girişine sahip telefon tutucu fermuarlı bir adet cebi vardır. Daha 
sade baskı ve nakış için göğüs ve sırt kısmı fermuarlıdır.

Μπλε ναυτικό / LacivertΜαύρο / Sıyah
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Size - 2/3 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14Size - - - 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14

280 g300 g 5/20 pcs5/20 pcs

MATCHMATCH

[001051-0358][001246-0001]

Çocuk gıyımÇocuk gıyım    ΠαιδικαΠαιδικα  

Ύφασμα 80% ΒAMBAKI + 20% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ,
ΓΑΛΛΙΚΟ ΤΕΡΥ ΜΕ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ

Kumaş %80 PAMUK + %20 POLYESTER,
POLYESTER FRANSIZ HAVLU KUMAŞ

Freedom+ KidsFreedom+ Kids
Παιδικό παντελόνι σε φλις, ελαστική ζώνη μέ-
σης και κάτω άκρου, μέση με κορδόνια, δύο 
μπροστινές τσέπες και μία τσέπη στο στήθος, 
φερμουάρ με πτερύγιο.

Beli ve paçası lastikli ribanadan yapılmış eşof-
man altı çocuk pantolon. Beli ipli, önü iki cepli 
ve kapaklı küçük bir cep ile tasarlanmış model.

Γκρι υπόλευκό-Ιταλίας
Melanj gri-İtalya

Μπλε ναυτικό
Lacivert

Χρώμα καπνού
Füme

Μαύρο
Sıyah

Ρετρό / Arka

Ύφασμα 70% ΒAMBAKI + 30% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ,
ΦΙΝΙΡΙΣΜΕΝΟ

Kumaş %70 PAMUK + %30 POLYESTER,
FIRÇALANMIŞ YÜN

Seattle KidsSeattle Kids
Παιδικό παντελόνι σε φλις, ελαστική νεύρωση 
στη μέση και στο κάτω μέρος του ποδιού, φερ-
μουάρ με κλαπέτο, κορδόνι με σχοινί με αντι-
παραβαλλόμενες ραφές και μεταλλικούς δα-
κτυλίους, δύο μπροστινές τσέπες με νεύρα και 
πίσω τσέπη, φερμουάρ και ενισχυμένες ραφές.

Beli ve paçası lastikli ribanadan yapılmış, ka-
paklı fermuarlı eşofman altı çocuk pantolon. 
Kontrast dikişlerle uyumlu beyaz ipli ve metal 
halkalı, ön tarafı ribanadan iki cepli ve sağ tarafı 
küçük, fermuarlı, kapaklı ve takviye dikişli bir 
cep ile tasarlanmış model.

Γκρι υπόλευκό
Melanj gri

Μπλε ναυτικό
Lacivert

Μπλε βασιλικού ναυτικού
Kraliyet mavisi

Μαύρο
Sıyah

Ρετρό / Arka
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Size - - - - 7/8 9/10 11/12 -

200 g 1/50 pcs

MATCH

[000161-0015]

Çocuk gıyımÇocuk gıyım    ΠαιδικαΠαιδικα  

Combat KidsCombat Kids
Παιδική βερμούδα τύπου φλις, ελαστικό και κορδόνι περίσφιξης στη μέση, κλαπέτο με φερμουάρ, 
δύο μπροστινές τσέπες και διακοσμητική επένδυση.

Bel kısmı lastikli ve ipli, ön kısmı kapaklı ve fermuarlı iki cepli, kontrast manşetli, çocuk eşofman 
altı bermuda.

Ύφασμα 100% ΒAMBAKI,
FELPA ΓΑΛΛΙΚΟ ΤΕΡΥ

Kumaş %100 PAMUK, 
RANSIZ HAVLU KUMAŞ SWEATSHIRT

Λευκό / Μπλε ναυτικό
Beyaz / Lacivert

Παραλλαγή / Κίτρινο φθορίζων
Kamuflaj / Floresan sarısı

Μπλε βασιλικού ναυτικού / Λευκό
Kraliyet mavisi / Beyaz

Γκρι υπόλευκό / Λευκό
Melanj gri / Beyaz

Μπλε ναυτικό / Λευκό
Lacivert / Beyaz

Ρετρό / Arka
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ΑΞΕΣΟΥΑΡ
AKSESUARLAR
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50/3500 pcs 50/3500 pcs

[001171-0374] [001172-0374]

AksesuarlarAksesuarlar    ΑξεσουαρΑξεσουαρ  

Badge HolderBadge Holder
Θήκη για κονκάρδα με κορδέλα σε συσκευασία 
των 50 τεμαχίων.

Emb-badge HolderEmb-badge Holder
Θήκη για κονκάρδα σήματος που στερεώνεται 
στο ρούχο με ραφή, σε συσκευασία 50 τεμαχίων.

50 adetlik paketlerde şeritli yaka kartı tutucusu. 50 adetlik paketlerde, kıyafete dikilerek sabitle-
nen yaka kartı tutucusu.

Μαύρο / Sıyah Μαύρο / Sıyah
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Flag
 24 

Print
 15 

Sunset
 16 

Rome
 43 

Italia
 54 

France
 55 

Aviazione
 57 

Verona
 44 

Running
 30 

Skipper
 50 

Nation
 58 

Long-Nation
 61 

Pineta
 23 

Sunrise
 20 

V-Neck
 31 

Free
 19 

Party
 26 

Sound+
 28 

Venice
 46 

Nautic
 53 

Florence
 48 

Runner
 29 

Όλες οι ομάδες, οι εταιρείες και οι ομάδες 
εργασίας έχουν την ανάγκη να ντύσουν τους 
ανθρώπους τους με μια ενιαία «στολή». Η ποι-
κιλία των διαθέσιμων μεγεθών είναι επομένως 
όλο και πιο σημαντική και η διαθεσιμότητα 
σε ακραίες είναι καθοριστική. Συγκεκριμένα, 
εκείνοι που φορούν μεγάλα μεγέθη έχουν, 
περισσότερο από άλλους, την ανάγκη να 
φορούν ένα πρακτικό, άνετο ένδυμα σχεδι-
ασμένο για τα δικά τους χαρακτηριστικά. Η 
Payper έδωσε μεγάλη προσοχή σε αυτούς 
τους εργαζόμενους και προτείνει τα ακόλου-
θα άρθρα, που αναφέρονται στον κατάλογο 
με το σύμβολο BIG SIZE, με διαθεσιμότητα 
επίσης στα μεγάλα μεγέθη. Για κάθε στοι-
χείο που αναγράφεται, είναι απαραίτητο να 
ελέγξετε τα ακριβή μεγέθη που διατίθενται 
στα διάφορα χρώματα που παρουσιάζο-
νται, ορισμένα είναι διαθέσιμα μέχρι 3XL, 
άλλα έως 4XL ή ακόμα και 5XL.

Tüm ekipler, şirketlerin ve çalışma grup-
larının, insanlarını tek bir “üniforma” ile 
giydirme ihtiyacı duyar. Mevcut beden bo-
yutları yelpazesi bu nedenle giderek daha 
çok önem arz eder ve belirleyici olan, aşırı 
olanların mevcudiyetidir. Özellikle, büyük 
beden giyenler, diğerlerinden daha faz-
la, kendi karakteristikleri için tasarlanmış 
pratik ve konforlu bir giysi giyme ihtiyacı 
duyarlar. Payper, bu çalışanlara büyük 
önem vermiş ve katalogda BIG SIZE 
sembolü ile listelenen ve aynı zaman-
da büyük boyutlarda bulunabilen ürün 
teklifinde bulunmuştur. Listelenen her 
bir malzeme kalemi için, sunulan çeşitli 
renklerde boyutların kesin olup olmadı-
ğını kontrol etmek gerekir, bazıları 3XL’e 
kadar, bazıları 4XL’e veya hatta 5XL’e ka-
dar mevcuttur.

T-SHIRT

ΠΟΛΟ
POLO
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Vancouver
 85 

New Orleans
 73 

Toronto
 96 

Houston
 87 

Rio
 85 

Maverick 2.0
 94 

Canada
 81 

Chic
 68 

Portland
 102 

Austin
 86 

Pirenei
 116 

Soft+
 115 

Dallas+
 104 

Hawaii+
 108 

Freestyle
 111 

Panama+
 88 

Class+
 93 

Nazionale
 92 

Malibu+
 78 

Mistral+
 76 

Training
 70 

Cambridge
 66 

Memphis
 62 

Prestige
 64 

Orlando
 75 

Miami+
 82 

Sydney
 91 

Atlanta+
 98 

N
ew

Aspen+
 121 

Easy+
 124 

Nepal
 118 

Dolomiti+
 117 

Norway
 119 

ΦΛΙΣ
YÜN

ΦΟΥΤΕΡ 
SWEATSHIRT

ΜΑΛΑΚΟ ΥΦΗΣ ΜΕ 
ΚΥΨΕΛΕΣ

SOFT-SHELL CEKET
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Bering
 138 

Storm
 134 

Wind
 151 

Freelance
 161 

Oregon
 141 

Ski
 158 

Indianapolis
 158 

Sailing R. 2.0
 157 

Freetime
 161 

North R. 2.0
 155 

Sailing 2.0
 157 

Maps
 153 

Galaxy
 164 

Orion 2.0
 166 

Warm 2.0
 165 

Atlantic 2.0
 143 

Pacific 2.0
 145 

Dublin
 128 

Glasgow
 137 

Alaska
 132 

Extreme
 136 

Trip
 140 

Renegade
 168 

Renegade Mid
 169 

Escape
 170 

Fighter FX Mid
 173 

Fighter 2.0
 173 

Phantom
 174 

Lancer
 174 

Informal
 162 

Pacific R. 2.0
 147 

North 2.0
 154 

Gale
 131 

Perth
 127 

4-ΕΠΟΧΕΣ
4 MEVSİM

ΖΑΚΕΤΕΣ
CEKETLER
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Azua 2.0
 193 

Shuttle 2.0
 195 

Star
 192 

Radar 2.0
 193 

Airspace 2.0
 195 

Parkatris
 178 

South R. 2.0
 182 

Pocket
 200 

Daytona
 183 

Flight
 199 

Memory
 187 

Fly
 203 

Time
 188 

Intercontinental+
 176 

Tornado
 177 

Thunder
 175 

Wanted
 196 

Mig 2.0
 196 

Tornado Plus
 178 

Casual
 189 

Reply
 191 

Business
 205 

Desk
 206 

Gate
 186 

Horizon R. 2.0
 181 

Boarding
 207 

Labrador
 217 

Trophy
 216 

Elegance
 214 

Brighton
 211 

Image
 213 

Manager
 209 

Spring
 215 

ΓΙΛΕΚΟ
YORGANLAR

ΠΟΥΛΟΒΕΡ
KAZAKLAR

ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ
GÖMLEKLER
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Forest/Winter
 225 

Usair
 226 

Forest Polar
 225 

Density
 245 

Jeep
 249 

Riccione
 247 

Los Angeles
 231 

Forest Stretch
 223 

San Francisco
 229 

Boat
 243 

Rimini Summer
 245 

Mustang
 230 

West
 233 

Hummer
 235 

Classic/Half Season
 220 

Classics
 219 

Forest
 221 

Forest/Summer
 224 

Jogging+
 237 

Seattle
 238 

Thermo Pro 160 SS
 255 

Thermo Pro 240 LPANT
 261 

Thermo Pro 280 SS
 258 

Thermo Pro 280 LS
 260 

Freedom+
 240 

Thermo Pro 240 LS
 257 

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ
PANTOLONLAR

ΝΤΕΝΙΜ
KOT

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ
EŞOFMAN ALTLARI

ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ
BERMUDA

ΒΑΣΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
TEMEL KATMANLAR
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MATCHINGMATCHING
LOOKLOOK

Sunrise / Sunrise Lady
 20 / 21 

Running / Running Lady
 30 / 30 

Sound+ / Sound+ Lady
 28 / 28 

Look Man / Look
 38 / 38 

Party / Party Lady
 26 / 26 

V-Neck / V-Neck Lady
 31 / 31 

Free / Free Lady
 19 / 19 

Pineta / Pineta Lady
 23 / 23 

Young / Young Lady
 27 / 27 

Sunset / Sunset Lady / Sunset Kids
 16 / 17 / 265 

Runner / Runner Lady / Runner Kids
 29 / 29 / 267 

T-SHIRT

Μια εξαιρετική παρουσίαση είναι συ-
νώνυμη με την οργάνωση και τον επαγ-
γελματισμό. Από αυτή την άποψη, το 
εμπορικό σήμα Payper προσφέρει δια-
φορετικές λύσεις για άνδρες, γυναίκες 
και παιδιά, από αθλητικά μέχρι κομψά.
Τα σύμβολα “Άνδρας+Γυναίκα+Παι-
διά” – “Άνδρας+Γυναίκα” – “Άνδρας+-
Παιδιά” που υπάρχουν στον κατάλογο 
υποδεικνύουν τους πιθανούς συνδυα-
σμούς. Παρακάτω υπάρχει μια συνοπτι-
κή φωτογραφική λίστα με τον αριθμό 
της σελίδας στην οποία μπορείτε να 
ανατρέξετε για τις πληροφορίες των 
διαφόρων ειδών.

Mükemmel bir sunum, organizasyon 
ve profesyonellik ile eş anlamlıdır.
Bu ihtiyaçtan dolayı, Payper markası, 
erkek, kadın ve çocuklarda sportiften 
şıklığa kadar farklı çözümler sunmak-
tadır. Katalogdaki “Man+Lady+Kids” 
- “Man+Lady” - “Man+Kids” sembol-
leri, olası kombinasyonları göster-
mektedir. 
Aşağıda, adanmış çeşitli mal kalem-
lerinin bilgilerini gözden geçirebile-
ceğiniz sayfa numarasını gösteren 
fotoğraf özeti bulunmaktadır.
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Prestige / Glamour
 64 / 65 

Memphis / Memphis Lady
 62 / 62 

Skipper / Skipper Lady
 50 / 51 

Nation / Nation Lady
 58 / 59 

Cambridge / Leeds
 66 / 66 

Long-Nation / Long-Nation Lady
 61 / 61 

Mistral+ / Mistral+ Lady
 76 / 77 

Malibu+ / Malibu+ Lady
 78 / 79 

Training / Training Lady
 70 / 70 

Orlando / Orlando Kids
 75 / 271 

Venice / Venice Lady / Venice Kids
 46 / 47 / 269 

Nautic / Nautic Lady / Nautic Kids
 53 / 53 / 269 

Florence / Florence Lady / Florence Kids
 48 / 49 / 270 

Miami+ / Miami+ Lady / Zico+
 82 / 83 / 271 

Panama+ / Panama+ Lady
 88 / 89 

ΠΟΛΟ
POLO

ΦΦΟΥΤΕΡ 
SWEATSHIRT
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Class+ / Class+ Lady
 93 / 93 

Derby / Derby Lady
 95 / 95 

Freestyle / Freestyle Lady
 111 / 111 

Dallas+ / Dallas+ Lady
 104 / 105 

Hawaii+ / Hawaii+ Lady
 108 / 109 

Boxer+ / Boxer+ Lady
 113 / 113 

Nevada / Kansas
 112 / 112 

Nazionale / Nazionale Lady
 92 / 92 

Norway / Norway Lady
 119 / 119 

Dublin / Dublin Lady
 128 / 128 

Perth / Perth Lady
 127 / 127 

Aspen+ / Aspen+ Lady
 121 / 121 

Easy+ / Easy+ Lady
 124 / 124 

Sydney / Melbourne / Junior+
 91 / 91 / 273 

Atlanta+ / Atlanta+ Lady / Colorado+
 98 / 99 / 273 

Gale / Gale Lady / Gale Kids
 131 / 131 / 274 

ΜΑΛΑΚΟ ΥΦΗΣ ΜΕ 
ΚΥΨΕΛΕΣ

SOFT-SHELL CEKET

ΦΛΙΣ
YÜN
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Trip / Trip Lady
 140 / 140 

Atlantic 2.0 / Atlantic Lady 2.0
 143 / 143 

Alaska / Sunny
 132 / 133 

Extreme / Extreme Lady
 136 / 136 

Pacific R. 2.0 / Pacific L. R. 2.0 / Pacific K. R. 2.0
 147 / 147 / 275 

North 2.0 / North L. 2.0 / North K. 2.0
 154 / 154 / 277 

Pacific 2.0 / Pacific Lady 2.0
 145 / 145 

Informal / Informal Lady
 162 / 162 

Tornado / Tornado Lady
 177 / 177 

Reply / Reply Lady
 191 / 191 

Casual / Casual Lady
 189 / 189 

Horizon R. 2.0 / Horizon L. R. 2.0
 181 / 181 

Gate / Gate Lady
 186 / 186 

Flight / Flight Lady
 199 / 199 

Business / Business Lady
 205 / 205 

4-ΕΠΟΧΕΣ
4 MEVSİM

ΖΑΚΕΤΕΣ
CEKETLER

ΓΙΛΕΚΟ
YELEK

ΠΟΥΛΟΒΕΡ
KAZAKLAR
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Forest / Forest Lady
 221 / 221 

Classics / Classics Lady
 219 / 219 

Mustang / Mustang Lady
 230 / 230 

Los Angeles / Las Vegas
 231 / 231 

San Francisco / San Francisco L.
 229 / 229 

Classic/Half S. / Classics L/ Hse.
 220 / 220 

Forest Stretch / Forest L. Stretch
 223 / 223 

Forest/Summer / Forest/Sum. L.
 224 / 224 

Hummer / Hummer Lady
 235 / 235 

West / West Lady
 233 / 233 

Desk / Desk Lady
 206 / 206 

Brighton / Brighton Lady
 211 / 211 

Image / Image Lady
 213 / 213 

Trophy / Trophy Lady
 216 / 216 

Manager / Manager Lady
 209 / 209 

Seattle / Seattle Lady / Seattle Kids
 238 / 238 / 279 

ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ
GÖMLEKLER

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ
PANTOLONLAR

ΝΤΕΝΙΜ
KOT

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ
EŞOFMAN ALTLARI
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Rimini Summer / Rimini Sum. L.
 245 / 245 

Boat / Sea
 243 / 243 

Combat / Combat Lady / Combat Kids
 253 / 253 / 281 

T. P. 240 LS / T. P. Lady 240 LS
 257 / 257 

T. P. 240 LPANT / T. P. Lady 240 LPANT
 261 / 261 

Freedom+ / Freedom+ L. / Freedom+ K.
 240 / 240 / 279 

ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ
BERMUDA

ΒΑΣΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
TEMEL KATMANLAR
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LOCKLOCK
SYSTEMSYSTEM

Fighter 2.0
 173 

Fighter FX Mid
 173 

Wanted
 196 

Mig 2.0
 196 

Escape
 170 

Tornado Plus
 178 

Renegade
 168 

Renegade Mid
 169 

Thunder
 175 

Phantom
 174 

Lancer
 174 

Flight
 199 

West
 233 

West Lady
 233 

Flight Lady
 199 

Tornado
 177 

Tornado Lady
 177 

ΖΑΚΕΤΕΣ
CEKETLER

ΓΙΛΕΚΟ
YORGANLAR

Το Σύστημα κλειδώματος προκύπτει από την ανά-
γκη να καταστούν οι τσέπες πιο λειτουργικές εφοδι-
ασμένες με πτερύγιο κλεισίματος. Ένα (τυχόν) πτε-
ρύγιο τσέπης έχει τη χρησιμότητα να εμποδίζει τα 
αντικείμενα που είναι αποθηκευμένα σε μια τσέπη 
να τυλιχτούν τυχαία, όμως όσοι πρέπει να φέρουν 
και να αποθηκεύουν ένα αντικείμενο αρκετές φο-
ρές μέσα στη τσέπη, πρέπει να το ανασηκώσουν 
συνεχώς, και αυτό μπορεί να είναι ταλαιπωρία, 
εάν δε, πρέπει να λειτουργείτε σε καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης, ή είστε σε δύσκολες θέσεις και 
υπάρχουν περιπτώσεις επισφαλούς ισορροπίας, 
το πτερύγιο μπορεί επίσης να γίνει ένα επικίνδυνο 
εμπόδιο. Η Payper έχει μελετήσει και κατοχυρώ-
σει με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μια συγκεκριμένη 
συσκευή, τόσο απλή όσο και πρωτότυπη, χάρη 
στα ελαφρώς στενά εξωτερικά πτερύγια κλεισί-
ματος της κάτω βάσης τσέπης, επιτρέποντάς την 
να εισάγεται και να ασφαλίζεται στο εσωτερικό, 
διατηρώντας πάντοτε την τσέπη ανοιχτή όποτε 
είναι απαραίτητο.

Lock System kapaklı cepleri daha işlevsel 
hale getirme ihtiyacından kaynaklanmakta-
dır. Kanat, bir cebe yerleştirilmiş nesnelerin 
kazara yapışmasını önleme avantajına sa-
hiptir. Ancak, bir nesneyi birkaç kez içine 
alıp saklamak zorunda olanlar için, sürekli 
olarak kaldırmak zorunda olmak ve acil du-
rumlarda, rahatsız edici pozisyonlarda ve 
denge bozucu durumlarda çalışmak, çek-
me işlemi de dahil olmak üzere, tehlikeli 
bir engel haline gelebilir. Payper, alt cep 
tabanının hafifçe daraltılmış dış kapama 
kapakları sayesinde içeriye yerleştirilip ki-
litlenmesini sağladığı için, gerektiğinde 
cebi daima açık tutacak şekilde, belirli bir 
çalışmayı araştırmış ve patentini almıştır.

ΝΤΕΝΙΜ
KOT
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Jeep
 249 

Hummer
 235 

Hummer Lady
 235 

ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ
BERMUDA

ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ (ΠΑΤΕΝΤΑ) ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ (ΠΑΤΕΝΤΑ) 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ
Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (πατέντα) Σύστημα κλειδώ-
ματος υπ’αριθ. 268903 κατατεθειμένο στην αρμόδια 
Αρχή CCIA της Ραβέννα, και ως εκ τούτου η πλήρης 
ή η μερική αντιγραφή αυτού του διπλώματος ευρεσι-
τεχνίας θα διωχθεί νομίμως.

LOCK SYSTEM PATENTİLOCK SYSTEM PATENTİ

268903 sayılı Lock System patenti, Ravenna CCIA (Ti-
caret Odası) bünyesinde dosyalanmıştır, bu nedenle 
bu patentin tamamı veya kısmi kopyası yasal olarak 
takip edilecektir.
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C

D

E

A

B

G

M
an

ΟΔΗΓΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 
ΓΙΑ ΤΑ ΓΙΑ ΤΑ 

ΜΕΓΕΘΗΜΕΓΕΘΗ

Είναι εύκολο να βρείτε το σωστό μέγεθος. Εάν θέλετε να αγοράσετε ένα ένδυμα που 
καλύπτει το πάνω μέρος του σώματός σας, πρέπει να ελέγξετε τις μετρήσεις σας στον 
πίνακα με την ένδειξη TOP (ΕΠΑΝΩ). Εάν, από την άλλη πλευρά, ενδιαφέρεστε να αγο-
ράσετε παντελόνια, τζιν ή βερμούδες (σορτς), πρέπει να δείτε τον πίνακα με την ένδει-
ξη ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ. Ανάλογα με το αντικείμενο που σκοπεύετε να αγοράσετε, υπάρχουν 
πολλά μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε άμεση επαφή με το σώμα. Εάν οι μετρήσεις δεν 
αντιστοιχούν ακριβώς σε ένα μέγεθος στον πίνακα, σας συμβουλεύουμε να επιλέξετε 

το ελαφρώς μεγαλύτερο μέγεθος για να επιτύχετε μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων.
Παράδειγμα = 
• Το περιθώριο ανοχής παραγωγής, σεβόμενο το μέγεθος του μεγέθους, μπορεί να 

είναι +/- 3%. 
• Τα βαμβακερά ενδύματα μπορούν να υποστούν φυσική αλλαγή διαστάσεων έως 

και 5% μετά το πλύσιμο, ακόμα και αν αυτά εκτελούνται σωστά σύμφωνα με τις 
οδηγίες στην εσωτερική ετικέτα. 

cm = εκατοστά / santimetre - in = ίντσες / inç

TOP (ΕΠΑΝΩ) / TOP
ΔΙΕΘΝΉ ΜΕΓΕΘΉ 
ULUSLARARASI BEDEN ÖLÇÜLERİ XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

IT - DE 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74
FR - ES 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
UK 29 30 31 33 34 36 38 39 41 42 44 46 47 48 50 52 53 55 56 58
(G) Λαιμός / Boyun - cm 37 37 38 38 39 39 40 40 41 41 42,5 42,5 44 44 45 45 46 46 47 47
(G) Λαιμός / Boyun - in 14 ½ 14½ 15 15 15½ 15½ 15¾ 15¾ 16 16 16¾ 16¾ 17¼ 17¼ 17¾ 17¾ 18 18 18½ 18½
(A) Στήθος / Göğüs - cm 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 148
(A) Στήθος / Göğüs - in 28 30 31 33 34 36 38 39 41 42 44 46 47 48 50 52 53 55 56 58
(B) Μέση / Bel - cm 64 68 72 74 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136
(B) Μέση / Bel - in 25 27 28 29 30 32 33 34 36 38 40 41 43 45 46 48 49 51 52 54
(E) Ύψος / Boy - cm 170/181 175/187 175/189
(E) Ύψος / Boy - in 67/71 69/73 69/75

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ / PANTOLONLAR
ΔΙΕΘΝΉ ΜΕΓΕΘΉ 
ULUSLARARASI BEDEN ÖLÇÜLERİ XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

IT - DE 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74
FR - ES 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
UK 29 27 28 29 30 32 33 34 36 38 40 41 43 45 46 48 49 51 52 54
(B) Μέση / Bel - cm 64 68 72 74 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136
(B) Μέση / Bel - in 25 27 28 29 30 32 33 34 36 38 40 41 43 45 46 48 49 51 52 54
(C) Γοφοί / Kalça - cm 80 84 88 90 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 148 152
(C) Γοφοί / Kalça - in 31 33 34 35 36 38 39 41 42 44 46 47 49 50 52 53 55 56 58 59
(D) Εσωτερικό ποδιού - cm
       Bacak İçi - cm

82 82 84 84 85 85 86 86 87 87 88 88 88 88 88 88 89 89 89 89

(D) Εσωτερικό ποδιού - in
       Bacak İçi - in

32 32 33 33 33 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 35 35 35 35

(E) Ύψος / Boy - cm 170/181 175/187 175/189
(E) Ύψος / Boy - in 67/71 69/73 69/75
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BEDEN BEDEN 
KILAVUZUKILAVUZU

Doğru beden ölçüsünü bulmak kolaydır. Vücudunuzun üst kısmını kapsayan bir giysi 
satın almak istiyorsanız, ölçümlerinizi TOP tablosunda kontrol etmeniz gerekmektedir. 
Bunun yanında pantolon, kot pantolon veya Bermuda şort almakla ilgileniyorsanız, 
PANTOLONLAR tablosuna bakmalısınız. Satın almak istediğiniz mal kalemine bağlı 
olarak, vücutla doğrudan temas halinde alınacak çeşitli önlemler vardır. Alınan ölçüm-
ler tablodaki bir boyuta tam olarak uymuyorsa, daha fazla hareket serbestliği elde et-
mek için biraz daha geniş bir boyut seçmenizi tavsiye ederiz.

NOT = 
• Beden ölçüsü büyüklüğüne göre, üretim tolerans marjı +/-%3 olabilir. 
• Pamuklu giysiler, iç etiketteki talimatlara göre doğru şekilde yapılmış olsalar bile, 

yıkamadan sonra %5’e kadar doğal boyutsal bir değişime uğrayabilir. 

cm = εκατοστά / santimetre - in = ίντσες / inç

TOP (ΕΠΑΝΩ) / TOP
ΔΙΕΘΝΉ ΜΕΓΕΘΉ 
ULUSLARARASI BEDEN ÖLÇÜLERİ XS S M L XL XXL 3XL

IT 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
FR - ES 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
DE 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
UK 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
(G) Λαιμός / Boyun - cm 36 36 37 37 38,5 38,5 39,5 39,5 41 41 42 42 43 43
(G) Λαιμός / Boyun - in 14 14 14½ 14½ 15 15 15½ 15½ 16 16 16½ 16½ 17 17
(A) Μπούστο / Gövde - cm 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124
(A) Μπούστο / Gövde - in 28 30 31 33 35 36 37 39 41 42 44 45 47 48
(B) Μέση / Bel - cm 54 58 62 66 70 74 76 80 84 88 92 96 100 104
(B) Μέση / Bel - in 21 23 24 26 27 29 30 31 33 35 36 38 39 41
(C) Γοφοί / Kalça - cm 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132
(C) Γοφοί / Kalça - in 31 33 35 36 38 39 41 42 44 45 47 48 50 51
(E) Ύψος / Boy - cm 160/175 168/185
(E) Ύψος / Boy - in 63/69 66/73

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ / PANTOLONLAR
ΔΙΕΘΝΉ ΜΕΓΕΘΉ 
ULUSLARARASI BEDEN ÖLÇÜLERİ XS S M L XL XXL 3XL

IT 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
FR - ES 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
DE 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
UK 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
(B) Μέση / Bel - cm 54 58 62 66 70 74 76 80 84 88 92 96 100 104
(B) Μέση / Bel - in 22 23 24 26 27 29 30 31 33 35 36 38 39 41
(C) Γοφοί / Kalça - cm 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132
(C) Γοφοί / Kalça - in 31 33 35 36 38 39 41 42 44 45 47 48 50 51
(D) Εσωτερικό ποδιού / Bacak İçi - cm 81 81 82 82 82 82 83 83 84 84 84 84 85 85
(D) Εσωτερικό ποδιού / Bacak İçi - in 32 32 32 32 32 32 32 32 33 33 33 33 34 34
(E) Ύψος / Boy - cm 160/175 168/185
(E) Ύψος / Boy - in 63/69 66/73
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Για τα στοιχεία “Παιδικά” δημιουργήσαμε έναν ενιαίο συνοπτικό πίνακα για να προσδιορίσουμε το σω-
στό μέγεθος. Οι συμβουλές είναι ίδιες με αυτές για τα ενήλικα είδη: αν οι μετρήσεις δεν αντιστοιχούν 
ακριβώς σε ένα μέγεθος στον πίνακα, σας συμβουλεύουμε να επιλέξετε το ελαφρώς μεγαλύτερο μέγε-
θος για να έχετε μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων.

Alt malzeme kalemleri için doğru beden ölçüsünü tanımlayan tek bir özet tablo oluşturduk. Yetişkinler 
için de aynı şekilde tavsiye edilir. Yapılan ölçümler tablodaki bir boyuta tam olarak uymuyorsa daha fazla 
hareket serbestliği elde etmek için biraz daha büyük bir boyut seçmenizi tavsiye ederiz.

ΠΑΙΔΙΚΑ / ÇOCUKLAR
ΉΛΙΚΙΑ
YAŞ 0-1 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14

ΔΙΕΘΝΉ ΜΕΓΕΘΉ 
ULUSLARARASI BEDEN ÖLÇÜLERİ 3XS XXS XS S M L XL XXL

(A) Στήθος / Göğüs - cm 47 52 58 64 69 75 80 84

(A) Στήθος / Göğüs - in 19 21 23 25 27 29 31 33

(C) Γοφοί / Kalça - cm 47 53 59 65 71 76 82 86

(C) Γοφοί / Kalça - in 19 21 23 25 28 30 32 33

(D) Εσωτερικό ποδιού / Bacak İçi - cm 31 34 39 48 54 61 67 72

(D) Εσωτερικό ποδιού / Bacak İçi - in 12 14 15 19 21 24 26 28

(E) Ύψος / Boy - cm 68/78 80/86 98/106 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164

(E) Ύψος / Boy - in 26/31 32/34 38/42 43/45 48/50 53/55 57/60 62/64

cm = εκατοστά / santimetre - in = ίντσες / inç
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 

Τα επίσημα σύμβολα συντήρησης δεν εμφανίζονται στις σελίδες 
του καταλόγου, αλλά κάθε στοιχείο Payper φέρει ετικέτα με τις 
σχετικές οδηγίες συντήρησης (ετικέτα φροντίδας). 
Ακολουθώντας αυτές τις οδηγίες αυξάνεται η διάρκεια ζωής των 
ενδυμάτων, καθώς οι ενδεικνυόμενες οδηγίες πλυσίματος, στε-

γνώματος και σιδερώματος θεωρούνται πάντοτε για τη φρο-
ντίδα του πιο ευαίσθητου μέρους κάθε ενδύματος. Ακολουθεί 
μια σύντομη επεξήγηση των διαφόρων συμβόλων. 

ÜRÜNÜN ÜRÜNÜN 
MUHAFAZASI VE MUHAFAZASI VE 

BAKIMI BAKIMI 
Resmi bakım sembolleri, katalog sayfalarında 
gösterilmemiştir, ancak her bir Payper malzeme 
kalemi, ilgili bakım talimatlarına sahip bir etiket 

(bakım etiketi) ihtiva eder. 
Bu talimatlara uyulması, belirtilen yıkama, ku-
rutma ve ütüleme kılavuzlarının, her elbise-
nin en hassas kısmının bakımı için her zaman 
göz önünde bulundurulması kıyafetlerin 
ömrünü uzatır. Aşağıda çeşitli sembollerin 

kısa bir açıklaması bulunmaktadır. 

302302

» Index

http://www.payperwear.com


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ
YIKAMA PROSEDÜRLERİ

Μέγιστη θερμοκρασία πλύσης 50 °C / 
Κανονική πλύση
Maksimum yıkama sıcaklığı 50°C / 
Normal döngü

Μέγιστη θερμοκρασία πλύσης 50 °C / 
Πλύση για ευαίσθητα
Maksimum yıkama sıcaklığı 50°C / 
Hassas döngü

Μέγιστη θερμοκρασία πλύσης 40 °C / 
Κανονική πλύση
Maksimum yıkama sıcaklığı 40°C / 
Normal döngü

Μέγιστη θερμοκρασία πλύσης 40 °C / 
Πλύση για ευαίσθητα
Maksimum yıkama sıcaklığı 40°C / 
Hassas döngü

Μέγιστη θερμοκρασία πλύσης 40 °C / 
Πλύση για πολύ ευαίσθητα
Maksimum yıkama sıcaklığı 40°C / 
Çok hassas döngü

Μέγιστη θερμοκρασία πλύσης 30 °C / 
Κανονική πλύση
Maksimum yıkama sıcaklığı 30°C / 
Normal döngü

Μέγιστη θερμοκρασία πλύσης 30 °C / 
Πλύση για ευαίσθητα
Maksimum yıkama sıcaklığı 30°C / 
Hassas döngü 

Μέγιστη θερμοκρασία πλύσης 95 °C / 
Κανονική πλύση
Maksimum yıkama sıcaklığı 95°C / 
Normal döngü

Μέγιστη θερμοκρασία πλύσης 30 °C / 
Πλύση για πολύ ευαίσθητα
Maksimum yıkama sıcaklığı 30°C / 
Çok hassas döngü

Μέγιστη θερμοκρασία πλύσης 70 °C / 
Κανονική πλύση
Maksimum yıkama sıcaklığı 70°C / 
Normal döngü

Μέγιστη θερμοκρασία πλύσης 60 °C / 
Κανονική πλύση
Maksimum yıkama sıcaklığı 60°C / 
Normal döngü

Μέγιστη θερμοκρασία πλύσης 60 °C / 
Πλύση για ευαίσθητα
Maksimum yıkama sıcaklığı 60°C / 
Hassas döngü

ΦΥΣΙΚΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ
DOĞAL KURUTMA

Τοποθέτηση 
Asma 

Στέγνωμα με στάγδην 
Damlama yoluyla kurutma 

ΛΕΥΚΑΝΣΗ
ÇAMAŞIR SUYU

ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΤΥΜΠΑΝΟ
DÖNER TAMBURLA KURUTMAYIN

Πλύση στο χέρι / Μέγιστη 
θερμοκρασία 40 °C
Elde yıkama / Maksimum yıkama 
sıcaklığı 40°C 

Όχι πλύσιμο στο νερό
Suda yıkamayın

Κάθε είδους λεύκανση
Herhangi bir çamaşır suyu

Οποιαδήποτε λεύκανση χωρίς χλώριο
Klorsuz herhangi bir çamaşır suyu

Όχι χλώριο
Ağartıcı eklemeyin

Στέγνωμα με τύμπανο / Κανονική 
θερμοκρασία, μέγιστη 80° C
Tamburla kurutma / Normal sıcaklık, 
maksimum 80C°

Στέγνωμα με τύμπανο / Χαμηλή 
θερμοκρασία, μέγιστη 60° C
Tamburla kurutma / Düşük sıcaklık, 
maksimum 60C°

Μην στεγνώνετε με περιστρεφόμενο 
τύμπανο
Döner tambur ile kurutmayın

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ
PROFESYONEL TEKSTİL BAKIMI

Στεγνό καθάρισμα με οποιονδήποτε 
διαλύτη
Herhangi bir solvent ile kuru temizleme

ΣΙΔΕΡΩΜΑ
ÜTÜLEME

Στέγνωμα σε επίπεδη επιφάνεια 
Düz bir yüzey üzerinde kurutma 

Στέγνωμα σε επίπεδη επιφάνεια με 
στάξιμο 
Damlama yoluyla düz bir yüzey 
üzerinde kurutma 

Τοποθέτηση στη σκιά 
Gölgeye asma 

Στέγνωμα με στάξιμο στη σκιά 
Gölgede damlama yoluyla kurutma 

Στέγνωμα σε μια επίπεδη επιφάνεια 
στη σκιά
Gölgede düz bir yüzey üzerinde 
kurutma

Στέγνωμα σε μια επίπεδη επιφάνεια με 
στάξιμο στη σκιά
Gölgede damlama yoluyla düz bir yüzey 
üzerinde kurutma 

Σιδέρωμα σε μέγιστη θερμοκρασία 200° C
Maksimum 200C° sıcaklıkta ütüleyin

Σιδέρωμα σε μέγιστη θερμοκρασία 150° C
Maksimum 150C° sıcaklıkta ütüleyin

Σιδέρωμα σε μέγιστη θερμοκρασία 110° 
C χωρίς ατμό
Maksimum 110C° sıcaklıkta, buharsız 
olarak ütüleyin

Χωρίς σιδέρωμα
Ütülemeyin

Στεγνό καθάρισμα με 
υπερχλωροαιθυλένιο, κανονική πλύση
Perkloretilen ile kuru temizleme, normal 
döngü

Στεγνό καθάρισμα με 
υπερχλωροαιθυλένιο, πλύση για ευαίσθητα
Perkloretilen ile kuru temizleme, hassas 
döngü

Στεγνό καθάρισμα με υδρογονάνθρακες, 
κανονική πλύση
Hidrokarbonlarla kuru temizleme, 
normal döngü

Στεγνό καθάρισμα με υδρογονάνθρακες, 
πλύση για ευαίσθητα
Hidrokarbonlarla kuru temizleme, 
hassas devir

Χωρίς στέγνωμα
Kuru temizleme yapmayın

Επαγγελματικό πλύσιμο με νερό, κανονική 
πλύση 
Su ile profesyonel yıkama, normal 
döngü 

Επαγγελματικό πλύσιμο με νερό, πλύση 
για ευαίσθητα
Su ile profesyonel yıkama, hassas döngü

Επαγγελματική πλύση με νερό, πλύση για 
πολύ ευαίσθητα
Su ile profesyonel yıkama, çok hassas 
döngü

Όχι επαγγελματική πλύση με νερό
Profesyonel su ile yıkamayın
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300 g

5/20 pcs

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ
Κάθε στοιχείο στον κατάλογο συνοδεύεται από μερικά γραφικά σύμβολα που δημιουργούνται από το γρα-
φείο E&A (Έρευνα & Ανάπτυξη] της Payper. Αυτά τα σύμβολα παρέχουν μια επισκόπηση των ιδιοτήτων του 
προϊόντος. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε σύμβολο.

ΒΑΡΟΣ: το βάρος σε γραμμάρια ανά τε-
τραγωνικό μέτρο του κύριου υφάσματος 
καθορίζεται για κάθε είδος.

COMFORT FIT: προσδιορισμός προϊόντος 
με ευρύτερη εφαρμογή από το Regular.

SLIM FIT: Προσδιορισμός προϊόντος με 
στενότερη εφαρμογή από το Regular.

WATER REPELLENT: Προσδιορισμός προ-
ϊόντος από ένα υλικό στο οποίο έχει γίνει 
μια υδατοαπωθητική επεξεργασία. Αυτό το 
χαρακτηριστικό δεν εγγυάται τη συνολική 
αδιαπερατότητα του προϊόντος και μπορεί 
να μην είναι μόνιμο μακροπρόθεσμα.

WATERPROOF FABRIC: Προσδιορισμός 
προϊόντος με βάση την αδιαπερατότητα 
του υλικού. Λάβετε υπόψη ότι κάθε υλικό 
έχει το δικό του επίπεδο αντίστασης στη 
διαπερατότητα του νερού και ότι το ένδυ-
μα έχει τελειώματα με ραφές, φερμουάρ, 
κουμπιά που μπορούν να επηρεάσουν 
την αδιαβροχοποίηση του ενδύματος.
WATERPROOF GARMENT: Προσδιορίζει 
ένα εντελώς αδιάβροχο προϊόν, τόσο το 
ύφασμα όσο και οι ραφές δεν επιτρέπουν 
τη διείσδυση νερού.

BREATHABLE: Προσδιορισμός της δυ-
νατότητας αναπνοής του υλικού. Αυτό το 
χαρακτηριστικό του υφάσματος επιτρέπει 
την πιο εύκολη απομάκρυνση της υγρασίας 
του ανθρώπινου σώματος μειώνοντας τη 
συμπύκνωση του ιδρώτα, αυξάνοντας την 
άνεση και τη θερμομόνωση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: για κάθε είδος προσδιορίζε-
ται η ποσότητα ενδυμάτων ίδιου μεγέθους 
που περιέχονται στο χαρτοκιβώτιο και η 
ελάχιστη ποσότητα που τυλίγεται και δεν 
ανασυσκευάζεται.

BIG SIZE: προσδιορίζει τη διαθεσιμότητα 
τουλάχιστον ενός μεγέθους μεγαλύτερο 
από το XXL.

MATCH MAN + LADY: προσδιορίζει τη δι-
αθεσιμότητα του ίδιου προϊόντος σε συν-
δυασμούς ανδρών και γυναικών.

MATCH MAN + KID: προσδιορίζει τη δια-
θεσιμότητα του ίδιου προϊόντος σε συν-
δυασμούς ανδρών και παιδιών.

MATCH MAN + LADY + KID: προσδιορι-
σμός της διαθεσιμότητας του ίδιου προ-
ϊόντος σε συνδυασμούς ανδρών, γυναι-
κών και παιδιών.
LOCK SYSTEM: προσδιορίζει την παρου-
σία μιας κατοχυρωμένης με δίπλωμα ευ-
ρεσιτεχνίας τσέπης LOCK SYSTEM.

REGULAR FIT: προσδιορισμός προϊόντος με 
κανονική εφαρμογή Payper. Το διάγραμμα 
μεγέθους αναπτύσσεται λαμβάνοντας υπό-
ψη έναν χώρο αφθονίας που προσφέρει τη 
σωστή ελευθερία κινήσεων και δίνει στην 
ενδυμασία πρακτικότητα και άνεση χρήσης.

AĞIRLIK: her kumaş için ana kumaşın 
metrekaresi başına gram cinsinden ağır-
lık belirtilir.

COMFORT FIT: regular’dan daha geniş bir 
ürünü tanımlar.

SLIM FIT: Regular’dan daha dar bir ürünü 
tanımlar.

WATER REPELLENT: Su geçirmez bir ma-
teryali tanımlar; bu özellik, ürünün top-
lam sızdırmazlığını garanti etmez ve uzun 
vadede kalıcı olmayabilir.

WATERPROOF FABRIC: Malzemenin su 
geçirmezliğini tanımlar; her malzeme-
nin, su geçirgenliğine karşı kendi direnç 
seviyesine sahip olduğunu ve giysinin, 
su geçirmezliğini etkileyebilecek dikişler, 
fermuarlar ve düğmelerle tamamlandığı-
nı dikkate alın.

WATERPROOF GARMENT: Hem kumaşın 
hem de ısı dikişlerinin suyun nüfuz etme-
sine izin vermediği, tamamen su geçir-
mez bir üründür.

BREATHABLE: Malzemenin nefes alabilir-
liğini tanımlar; kumaşın bu özelliği, insan 
vücudunun neminin, terlerin yoğunlaş-
masını azaltarak, konforu ve ısı yalıtımını 
artırarak daha kolay bir şekilde hava alın-
masını sağlar.

AMBALAJ: her ürün için, kartonda bu-
lunan aynı ebattaki giysilerin miktarı ve 
paketlenmiş ve ambalajlanamayan mini-
mum miktar belirtilir.

BIG SIZE: XXL’den daha büyük en az bir be-
den ölçüsünün kullanılabilirliğini tanımlar.

MATCH MAN + LADY: hem erkek hem 
de kadınlar için mevcut olan bir ürünü 
tanımlar.

MATCH MAN + KID: aynı ürünün kombi-
ne olarak erkek ve çocukta kullanılabilir-
liğini tanımlar.

MATCH MAN + LADY + KID: aynı ürünün 
kombine olarak erkeklerde, kadınlarda ve 
çocuklarda kullanılabilirliğini tanımlar.

LOCK SYSTEM: LOCK SYSTEM patentli bir 
cebin varlığını tanımlar.

REGULAR FIT: düzenli bir Payper uyumu-
nu ihtiva eden bir ürünü tanımlar. Beden 
ölçüsü tablosu, doğru hareket özgürlüğü 
sunan ve giysilere pratiklik ve kullanım 
rahatlığı veren bolluk boşluğu göz önüne 
alınarak geliştirilmiştir.
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WINDPROOF: Προσδιορίζει ένα αντιανε-
μικό υλικό. Η πλέξη και η υφή του υφάσμα-
τος δεν επιτρέπουν τη διέλευση του αέρα.

INSULATED 1: Προσδιορίζει ένα προϊόν 
με επαρκή θερμομόνωση.

WINDPROOF: Rüzgar geçirmez bir malze-
me tanımlar; kumaşın tutarlılığı ve doku-
su havanın geçişine izin vermez.

INSULATED 1: Yeterli bir ısı yalıtımı ihtiva 
eden bir ürünü tanımlar.

ÜRÜNLERİN ÖZELLİKLERİÜRÜNLERİN ÖZELLİKLERİ
Katalog kapsamındaki her ürüne, Payper AR-GE ofisinin oluşturduğu bazı grafik semboller eşlik eder. Bu sem-
boller, ürün özellikleri ile ilgili genel bir bakış açısı sunar. Bu sayfada her sembol hakkında daha fazla bilgi 
bulacaksınız. 

FLEXIBILITY: προσδιορίζει ένα υλικό που 
δεν είναι ελαστικό, αλλά ακόμα εύκαμπτο 
και άνετο.

THREE-NEEDLE STITCHING: προσδι-
ορίζει την τριπλή ραφή (με 3 ραφές) 
στο προϊόν που εγγυάται μεγαλύτερη 
αντίσταση και αντοχή.

EASY ZIPPER: προσδιορίζει ένα προϊόν 
που έχει διπλό ολισθητήρα σε ολόκληρο 
το φερμουάρ για εύκολο κλείσιμο.

NO LABEL: προσδιορισμός προϊόντων 
χωρίς ετικέτα Payper. Είναι προϊόντα κα-
τάλληλα για μεγαλύτερη προσαρμογή 
των πελατών.

TEAR-AWAY: προσδιορίζει προϊόντα με 
αποσπώμενη κύρια ετικέτα.

INSULATED 2: προσδιορίζει ένα προϊόν 
με διακριτή θερμομόνωση.

SBS: προσδιορίζει ένα προϊόν εξοπλισμέ-
νο με φερμουάρ SBS.

INSULATED 3: προσδιορίζει ένα προϊόν 
με καλή θερμομόνωση.

EASY CARE: προσδιορίζει ένα προϊόν που 
είναι εύκολο στη συντήρηση και δεν απαι-
τεί ειδικές επεξεργασίες όταν πλένεται.

LIGHT: προσδιορίζει ένα ελαφρύ ένδυμα 
(160 gr), ιδανικό για θερμοκρασίες από −5 
°C έως +10 °C.

WELTER: προσδιορίζει ένα ενδιάμεσο έν-
δυμα (240 gr), ιδανικό για θερμοκρασίες 
από −20 °C έως +5 °C.

CRUISER: προσδιορίζει ένα βαρύ ένδυμα 
(280 gr), ιδανικό για θερμοκρασίες από 
−30 °C έως 0 °C.

EASY IRON: προσδιορίζει ένα προϊόν που 
είναι εύκολο να σιδερωθεί χάρη στις επεξερ-
γασίες που έγιναν πάνω στο υλικό. Ωστόσο, 
αυτό το χαρακτηριστικό δεν είναι μόνιμο.

STRETCH: προσδιορίζει ένα τουλάχιστον 
μερικώς ελαστικό υλικό που κάνει το προ-
ϊόν πιο εύκαμπτο και άνετο.

FLEXIBILITY: elastik olmayan fakat esnek 
ve rahat bir malzemeyi tanımlar.

THREE-NEEDLE STITCHING: üründe daha 
fazla direnç ve dayanıklılık sağlayan 3 iğ-
neli dikişi tanımlar.

EASY ZIPPER: kolay kapanabilen, tam çift 
kaydırmalı fermuar olan bir ürünü tanımlar.

NO LABEL: Payper etiketi olmayan ürün-
leri tanımlar; daha fazla müşteri özel is-
tekleri için uygun ürünlerdir.

TEAR-AWAY: çıkartılabilir marka etiketine 
sahip ürünleri tanımlar.

INSULATED 2: ihtiyatlı bir ısı yalıtımı ihti-
va eden bir ürünü tanımlar.

SBS: SBS menteşeli bir ürünü tanımlar.

INSULATED 3: iyi bir ısı yalıtımı ihtiva 
eden bir ürünü tanımlar.

EASY CARE: yıkanması kolay ve yıkandı-
ğında özel işlem gerektirmeyen bir ürünü 
tanımlar.

LIGHT: −5°C ila +10°C arasındaki sıcak-
lıklar için ideal olan hafif giysiyi (160 gr) 
tanımlar.

WELTER: −20°C ila +5°C arasındaki sıcak-
lıklar için ideal olan orta ağırlıktaki giysiyi 
(240 gr) tanımlar.

CRUISER: −30°C ila 0°C arasındaki sıcak-
lıklar için ideal olan ağır giysiyi (280 gr) 
tanımlar.

EASY IRON: malzemede yapılan işlemler 
sayesinde ütüsü kolay bir üründür; ancak, 
bu özellik kalıcı değildir.

STRETCH: ürünü daha esnek ve rahat kı-
lan en azından kısmen elastik bir malze-
meyi tanımlar.
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ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 
Προσδιορίζει ένα προϊόν του οποίου το σχέδιο ή το μοντέλο έχει 
καταχωρηθεί με την l’EUIPO, Γραφείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την πνευματική ιδιοκτησία.

TESCİLLİ TOPLULUK MODELİ 
Fikri Mülkiyet Avrupa Birliği Ofisi tasarımı veya modeli EUIPO’da 
tescil edilmiş bir ürünü tanımlar.

Το καταχωρημένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα 
(DCR) είναι αποκλειστικό δικαίωμα που παρέχε-
ται για την εξωτερική εμφάνιση ενός προϊόντος ή 
μέρους του, το οποίο προκύπτει από τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των γραμμών, των περιγραμμά-
των, των χρωμάτων, τα σχήματα, τη δομή της επι-
φάνειας, τα υλικά ή/και το στολίδι της. Παρέχει το 
αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του σχεδίου και 
απαγορεύει τη χρήση του από τρίτους σε οποια-
δήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο κάτοχος τίτλου της DCR προστατεύεται 
τόσο από την κακόβουλη απομίμηση του 
δικού του σχεδίου ή μοντέλου όσο και από 
την αυτόνομη ανάπτυξη ενός παρόμοιου 
σχεδίου ή μοντέλου. Τα δικαιώματα αφορούν 
ειδικότερα την κατασκευή, την προσφορά, 
την εμπορία, την εισαγωγή, την εξαγωγή ή τη 
χρήση ενός προϊόντος που ενσωματώνει το 
σχέδιο ή υπόδειγμα στο οποίο εφαρμόζεται, 
καθώς και η κατοχή αυτού του προϊόντος για 
τους προαναφερθέντες σκοπούς.

Tescilli Topluluk tasarımı (DCR), özellikle çiz-
giler, kontürler, renkler, şekiller, yüzey yapısı, 
malzemeler ve/veya süslemesi açısından, bir 
ürünün veya özelliklerinden kaynaklanan bir 
kısmının dış görünümü için verilen münhasır 
bir haktır; herhangi bir Avrupa Birliği ülkesin-
de tasarımı kullanma ve üçüncü taraflarca 
kullanılmasını yasaklama hakkını münhasır 
olarak verir. 

DCR’nin sahibi hem kendi tasarımının ya da 
modelinin kötü niyetli taklit edilmesinden 
hem de benzer bir tasarım ya da modelin 
bağımsız gelişiminden korunmaktadır. Bu 
haklar, tasarım veya model ya da üzerine uy-
gulandığı ve yukarıda belirtilen amaçlar için 
böyle bir ürünün elde tutulmasını ihtiva eden, 
özellikle bir ürünün imalatı, teklif edilmesi, 
pazarlanması, ithalatı, ihracatı veya kullanımı 
ile ilgilidir.
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ΜΑΠΜΑΠ
Ορισμένα άρθρα και στοιχεία Εταιρικά της Payper έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2016/425 για τα ΜΑΠ (Μέσα Ατομικής Προστασίας) που ισχύει από τις 21 Απριλίου του 2018 ή 
σύμφωνα με την προηγούμενη ευρωπαϊκή οδηγία 89/686 / ΕΟΚ, η οποία καταργήθηκε μεν, αλλά 
ισχύει έως τις 21 Απριλίου 2023 για τα προϊόντα που κυκλοφορούν ήδη στην αγορά.

KKEKKE
Bazı Kurumsal Payper kalemleri 21 Nisan 2018 tarihinden bu yana yürürlükte bulunan, KKE (Kişisel 
Koruyucu Ekipman) hakkındaki 2016/425 sayılı (AB) Yönetmeliği veya 89/686 / EEC sayılı yürürlük-
teki önceki Avrupa Direktifi uyarınca onaylanmıştır, ancak halihazırda piyasada bulunan ürünler, 
21 Nisan 2023 tarihine kadar geçerlidir.

ΜΑΠ / KKE
ΚΑΤΉΓΟΡΙΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
RİSK KATEGORİLERİ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
RİSK SEVİYESİ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΉΣΉΣ
SERTİFİKASYON YÖNTEMLERİ

ΣΉΜΑΝΣΉ
MARKALANDIRMA

Κατηγορία I
Kategori I

Μόνο για ελάχιστους κινδύνους (Επιφανειακές μηχανικές βλάβες, επαφή με προϊόντα καθαρισμού που δεν 
είναι επιθετική ή παρατεταμένη επαφή με το νερό, επαφή με θερμές επιφάνειες που δεν υπερβαίνουν τους 

50° C, ατμοσφαιρικές συνθήκες μη ακραίας φύσης)
Αυτο-πιστοποίηση CE

Sadece minimum seviyedeki riskler için (yüzeysel mekanik yaralanmalar, az agresif olan temizlik ürünleriyle 
temas veya suyla uzun süre temas, 50°C’yi aşmayan sıcak yüzeylerle temas, aşırı olmayan hava şartları)

Otosertifikasyon CE

Κατηγορία II
Kategori II

Για τους ενδιάμεσους κινδύνους
Πιστοποίηση που εκδίδεται από εξουσιοδοτημένο, ανεξάρτητο και 

πιστοποιημένο φορέα, μετά από δοκιμές στο ένδυμα
CE + εικονόγραμμα

Orta seviyedeki riskler için
Giysiler üzerinde yapılan testlerin ardından yetkili, bağımsız ve 

tescilli bir kuruluş tarafından verilen sertifika
CE + piktogram

Κατηγορία ΙΙΙ
Kategori III

Για μη αναστρέψιμους ή θανάσιμους κινδύνους ή επί σοβαρών και μόνιμων τραυματισμών
Πιστοποίηση που εκδίδεται από εξουσιοδοτημένο, ανεξάρτητο και 

πιστοποιημένο φορέα, μετά από δοκιμές στο κεφάλι και επαλήθευση 
του ποιοτικού ελέγχου του κατασκευαστή

CE + αριθ. μονάδας + εικονόγραμμα

Geri dönüşü olmayan veya ölümcül olan riskler için veya ağır ve kalıcı yaralanmalar
Giysiler üzerinde gerçekleştirilen testleri takip ederek ve üreticinin 

kalite kontrolünü doğrulayan, yetkili, bağımsız ve tescilli bir kuruluş 
tarafından verilen sertifika

CE + kurum numarası + piktogram
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

• Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των ενδυμάτων Payper έχουν επιλεγεί προ-
σεκτικά για να εγγυηθούν την ποιότητα, την αντοχή και την άνεση χρήσης.

• Δεδομένης της κανονικής φθοράς, για να διατηρηθεί η ακεραιότητα και να διατηρηθεί η ανθε-
κτικότητα του ενδύματος, είναι απαραίτητο να έχετε συγκεκριμένες προσεγγίσεις χειρισμού και 
χρήσης και να ακολουθείτε σχολαστικά τις οδηγίες πλύσης στην εσωτερική ετικέτα.

• Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα βαμβακερά προϊόντα τείνουν να αποχρωματίζονται όταν εκτίθενται 
στον ήλιο και στο φως και αυτό το φαινόμενο επιδεινώνεται όταν η χρήση του προϊόντος στον ήλιο γίνε-
ται από άτομα που είναι αφιερωμένα σε έντονες δραστηριότητες και υπόκεινται σε έντονη εφίδρωση.

• Για τα βαμβακερά ενδύματα είναι φυσικό να υπάρχει ελαφρά μείωση στο μέγεθος και ελαφρά 
απώλεια χρώματος όταν πλένονται πρώτα. Επομένως, συνιστάται να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
στην τήρηση των θερμοκρασιών πλύσης, στη διαίρεση των χρωμάτων, στη χρήση κατάλληλων 
απορρυπαντικών και στην ξήρανση του προϊόντος.

• Οποιεσδήποτε διακυμάνσεις μεγαλύτερες από αυτές που καθορίζονται οφείλονται σε ανεπαρκή 
χρήση ή/και έκπλυση του προϊόντος.

• Τα φερμουάρ που τοποθετούνται στα ενδύματα ελέγχονται από τους κατασκευαστές με δοκιμές 
εφελκυσμού για να εγγυώνται αντοχή στην κανονική χρήση.

• Η συχνή χρήση ενός ενδύματος, ιδίως στον κόσμο της εργασίας, φέρνει το φερμουάρ σε μια σημαντική 
προσποίηση. Για να εξασφαλιστεί η ανθεκτικότητά του, είναι απλά απαραίτητο να υπάρχει η σωστή φρο-
ντίδα στη χρήση, ιδιαίτερα με την παρουσία του διπλού ολισθητήρα που λειτουργεί σε έναν πιο λεπτό 
μηχανισμό από τον μοναδικό. Αναγκάζοντας τους αγωγούς να αλλάξουν τον ολισθαίνοντα μηχανισμό.

• Τα βάρη που εμφανίζονται στον κατάλογο έχουν ένα περιθώριο ανοχής μερικών ποσοστιαίων μονάδων.
• Τα χρώματα που αναπαράγονται στον κατάλογο και στο WEB (Διαδίκτυο) πρέπει να θεωρηθούν 

ενδεικτικά, μπορεί να μην αναπαράγουν πιστά τον πραγματικό τόνο χρώματος του υλικού.
• Η συνεχής μελέτη, ανάπτυξη και τελειοποίηση των προϊόντων μπορεί να οδηγήσει σε διακυ-

μάνσεις των τεχνικών προδιαγραφών από εποχή σε εποχή, είναι σημαντικό να ενημερωθείτε για 
τυχόν ενημερώσεις που γίνονται στα προϊόντα πριν τις παρουσιάσετε.

• Λόγω των φυσικών αιτιών και των τεχνικών βαφής, ο χρωματικός τόνος στις διαφορετικές πα-
ραγωγές ενός προϊόντος δεν είναι ποτέ ο ίδιος. στην πραγματικότητα, εμφανίζονται συχνά ανε-
παίσθητες διακυμάνσεις, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρούνται ελαττώματα.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
Όλα τα ενδύματα είναι προσαρμόσιμα. Καλό είναι, ωστόσο, να συνεννοούμαστε με τους επαγγελματί-
ες του κλάδου ώστε να προσδιορίσουμε τη μέθοδο που ταιριάζει περισσότερο με τον τύπο του υλικού. 
Κατά την προσαρμογή, παρακαλούμε να δώσετε μεγάλη προσοχή στην παρουσία του φερμουάρ, για 
να αποφύγετε θραύσεις λόγω της πίεσης ή/και των υψηλών θερμοκρασιών των μηχανημάτων.

FAYDALI BİLGİLERFAYDALI BİLGİLER

• Payper kıyafetlerini gerçekleştirmek için kullanılan malzemeler, kaliteyi, dayanıklılığı ve kulla-
nım rahatlığını garanti etmek için özenle seçilmiştir.

• Giysinin normal aşınma ve yıpranma durumunu ve bütünlüğünü korumak ve dayanıklılığını 
muhafaza etmek için, belli kullanım ve özene sahip olmak ve iç etiket üzerinde belirtilen yıka-
ma talimatlarıne titizlikle riayet etmek gerekmektedir.

• Pamuktan imal edilmiş ürünlerinin güneşe ve ışığa maruz kaldıkları zaman, renk solma eği-
liminde olmaları dolayısıyla ve bu mamulün güneşe maruz bir ortamda, yorucu faaliyetlere 
adanmış ve yoğun terlemeye maruz kalan denekler tarafından kullanılması halinde vurgulan-
ması gerekmektedir.

• Pamuklu giysiler için, ilk yıkandıklarında hafif bir küçülmeye ve hafif bir renk kaybına uğra-
maları doğaldır; bu nedenle, yıkama sıcaklıklarına, renklilerin ayrılmasına, uygun deterjanların 
kullanımına ve ürünün kurutulmasına azami özen gösterilmesi tavsiye edilir.

• Belirtilenden farklı olumsuz bir durum ya da herhangi bir değişiklik, ürünün uygun olmayan 
bir kullanımı ve/veya yıkanmasından kaynaklanır.

• Giysilere eklenen fermuarlar, normal kullanıma karşı direnci garanti etmek için üreticiler tara-
fından çekme testi uygulanır.

• Bir giysinin, özellikle de iş ortamında sıkça kullanılması, fermuar kullanılmasını arttırır. Daya-
nıklılığını sağlamak için kullanımında, özellikle de tek olandan daha hassas bir mekanizma 
üzerinde çalışan çift kaydırıcının var olması, doğru bakımın yapılmış olmasını gerektirir. Zorla-
malar, kayma mekanizmasının değişmesine neden olur.

• Katalogda gösterilen ağırlıklar birkaç puanlık tolerans marjını ihtiva eder.
• Katalogda ve WEB’de belirtilmiş olan renkler örnek niteliğindedir. Malzemenin gerçek renk to-

nunu doğru bir şekilde ifade etmeyebilir.
• Ürünlerin sürekli incelenmesi, geliştirilmesi ve rafine edilmesi, teknik özelliklerin mevsimden 

mevsime değişmesine sebep olabilir. Bu nedenle, ürünleri sunmadan önce ürünlerde yapılan 
güncellemelerin araştırılması önem kazanır.

• Doğal nedenler ve boyama teknikleri yüzünden bir ürünün farklı üretimlerindeki renk tonu 
asla aynı değildir. Aslında, çoğu zaman kusur olarak görülmemesi gereken ve algılanamayan 
farklılıklar ortaya çıkmaktadır.

ÖZELLEŞTİRMEÖZELLEŞTİRME
Tüm giysiler özelleştirilebilir: Bununla birlikte, malzeme türüne en uygun yöntemi belirlemek 
için ticari uzmanlarla birlikte çalışmak önerilir. Özelleştirme aşamasında, makinenin basıncı 
ve/veya yüksek sıcaklıklarından kaynaklanan kırılmaları önlemek için, fermuar kısmına özen 
gösterin.
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ΑΝΑΓΛΥΦΗ
BASKI

ΣΦΡΑΓΙΔΑ
NAKIŞ
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A
AIRSPACE 2.0 195

ALASKA 132

ASPEN+ 121

ASPEN+ LADY 121

ATLANTA+ 98

ATLANTA+ LADY 99

ATLANTIC 2.0 143

ATLANTIC LADY 2.0 143

AUSTIN 86

AVIAZIONE 57

AZUA 2.0 193

B
BACKFIRE 32

BADGE HOLDER 283

BERING 138

BEVERLY 34

BOARDING 207

BOAT 243

BOXER+ 113

BOXER+ LADY 113

BRIGHTON 211

JOGGING+ 237

JUNIOR+ 273

K
KANSAS 112

L
LABRADOR 217

LANCER 174

LAS VEGAS 231

LEEDS 66

LONG-NATION 61

LONG-NATION LADY 61

LOOK 38

LOOK MAN 38

LOS ANGELES 231

M
MALIBU+ 78

MALIBU+ LADY 79

MANAGER 209

MANAGER LADY 209

MAPS 153

MAVERICK 2.0 94

MELBOURNE 91

MEMORY 187

MEMPHIS 62

MEMPHIS LADY 62

MIAMI+ 82

BRIGHTON LADY 211

BUSINESS 205

BUSINESS LADY 205

C
CALIFORNIA 249

CAMBRIDGE 66

CANADA 81

CASUAL 189

CASUAL LADY 189

CHIC 68

CLIMBER 125

CLASS+ 93

CLASS+ LADY 93

CLASSIC/HALF SEASON 220

CLASSIC LADY/HSEAS. 220

CLASSICS 219

CLASSICS LADY 219

COLORADO+ 273

COMBAT 253

COMBAT KIDS 281

COMBAT LADY 253

D
DALLAS+ 104

DALLAS+ LADY 105

DAYTONA 183

DENSITY 246

DERBY 95

DERBY LADY 95

DESK 206

DESK LADY 206

DOLOMITI+ 117

DUBLIN 128

DUBLIN LADY 128

E
EASY+ 124

EASY+ LADY 124

ELEGANCE 214

EMB-BADGE HOLDER 283

ESCAPE 170

EXTREME 136

EXTREME LADY 136

F
FENCER 32

FIGHTER 2.0 173

FIGHTER FX MID 173

FLAG 24

FLEXTOP 31

FLIGHT 199

FLIGHT LADY 199

FLORENCE 48

FLORENCE KIDS 270

FLORENCE LADY 48

FLORIDA 34

FLY 203

FOREST 221

FOREST LADY 221

FOREST LADY STRETCH 223

FOREST POLAR 225

FOREST STRETCH 223

FOREST/SUMMER 224

FOREST/SUMMER LADY 224

FOREST/WINTER 225

FRANCE 55

FREE 19

FREE LADY 19

FREEDOM+ 240

FREEDOM+ KIDS 279

FREEDOM+ LADY 240

FREELANCE 161

FREESTYLE 111

FREESTYLE LADY 111

FREETIME 161

G
GALAXY 164

GALE 131

GALE KIDS 274

GALE LADY 131

GAME 251

GATE 186

GATE LADY 186

GLAMOUR 65

GLASGOW 137

H
HAWAII+ 108

HAWAII+ LADY 109

HORIZON LADY R. 2.0 181

HORIZON R. 2.0 181

HOUSTON 87

HUMMER 235

HUMMER LADY 235

I
IMAGE 213

IMAGE LADY 213

INDIANAPOLIS 158

INFORMAL 162

INFORMAL LADY 162

INTERCONTINENTAL+ 176

ITALIA 54

J
JEEP 249

ΕΥΡΕΣΗ ΕΥΡΕΣΗ 
ΑΡΘΡΟΥ (-ΩΝ)ΑΡΘΡΟΥ (-ΩΝ)
Ο πλήρης αλφαβητικός κατάλογος, για να 
προσδιορίσετε το προϊόν που ψάχνετε.

ÜRÜNÜRÜN
ADIADI
Aradığınız ürünü tanımlamak için tam al-
fabetik liste.
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ORLANDO KIDS 271

OSLO 125

P
PACIFIC 2.0 145

PACIFIC KIDS R. 2.0 275

PACIFIC LADY 2.0 145

PACIFIC LADY R. 2.0 147

PACIFIC R. 2.0 147

PANAMA+ 88

PANAMA+ LADY 89

PARKATRIS 178

PARTY 26

PARTY LADY 26

PERTH 127

PERTH LADY 127

PHANTOM 174

PINETA 23

PINETA LADY 23

PIRENEI 116

POCKET 200

PORTLAND 102

PRESTIGE 64

PRINT 15

R
RADAR 2.0 193

RENEGADE 168

RENEGADE MID 169

REPLY 191

REPLY LADY 191

RICCIONE 247

RIMINI SUMMER 245

RIMINI SUMMER LADY 245

RIO 85

ROME 43

RUNNER 29

RUNNER KIDS 267

RUNNER LADY 29

RUNNING 30

RUNNING LADY 30

S
SAILING 2.0 157

SAILING R. 2.0 157

SAN FRANCISCO 229

SAN FRANCISCO LADY 229

SEA 243

SEATTLE 238

SEATTLE KIDS 279

SEATTLE LADY 238

SHEFFIELD 69

SHORE 35

SHUTTLE 2.0 195

SKI 158

SKIPPER 50

SKIPPER LADY 51

SMASH 37

SOFT+ 115

SOUND+ 28

SOUND+ LADY 28

SOUTH R. 2.0 182

MIAMI+ LADY 83

MIG 2.0 196

MISTRAL+ 76

MISTRAL+ LADY 77

MUSTANG 230

MUSTANG LADY 230

N
NATION 58

NATION LADY 59

NAUTIC 53

NAUTIC KIDS 269

NAUTIC LADY 53

NAZIONALE 92

NAZIONALE LADY 92

NEPAL 118

NEVADA 112

NEW ORLEANS 73

NORTH 2.0 154

NORTH KIDS 2.0 277

NORTH LADY 2.0 154

NORTH R. 2.0 155

NORWAY 119

NORWAY LADY 119

O
OREGON 141

ORION 2.0 166

ORLANDO 75

TROPHY 216

TROPHY LADY 216

U
USAIR 226

V
VANCOUVER 85

VENICE 46

VENICE KIDS 269

VENICE LADY 47

VERONA 44

V-NECK 31

V-NECK LADY 31

W
WANTED 196

WARM 2.0 165

WEST 233

WEST LADY 233

WIND 151

Y
YOUNG 27

YOUNG LADY 27

Z
ZICO+ 271

SPEED 185

SPORT 94

SPRING 215

STAR 192

STORM 134

SUNNY 133

SUNRISE 20

SUNRISE LADY 21

SUNSET 16

SUNSET KIDS 265

SUNSET LADY 17

SYDNEY 91

T
THERMO PRO 160 SS 255

THERMO PRO 240 LPANT 261

THERMO PRO 240 LS 257

THERMO PRO 280 LS 260

THERMO PRO 280 SS 258

THERMO PRO LADY 240 LPANT 261

THERMO PRO LADY 240 LS 257

THUNDER 175

TIME 188

TORNADO 177

TORNADO LADY 177

TORNADO PLUS 178

TORONTO 96

TRAINING 70

TRAINING LADY 70

TRIP 140

TRIP LADY 140

311311

» Index

http://www.payperwear.com






payperwear.com

http://www.payperwear.com
http://www.payperwear.com

