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uu o. 46

 Merítsen  
ihletet!

Cool felszolgáló  
munkaruházat
melles kötény Dario

darabért csak

5499
(o. 36)
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Foto (wg. Überklebung des Covers) dieses Jahr NICHT verschoben (wg. fehlendem Rücken/

He�ung des Katalogs) – Auch auf der U2 nichts gemacht!

A JOBELINE csapata

jó ok
a 100% -os elégedettségért8

*Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 9:00-től 17:00 óráig, péntek 9:00-től 16:00 óráig.

www.gasztro-palazzo.hu E-mail: info@gasztro-palazzo.hu 
Telefon +36 70 886 5856*

Elégedett alkalmazottak

Az alkalmazottak elégedettsége a ruhá-
zattól is függ. Ezért a mi öltözékeink stíluso-
sak, kényelmesek és rafinált gasztronómiai 
elemeket tartalmaznak. Az alkalmazottai 
elégedettek lesznek és így lenyűgözik ven-
dégeit kiváló szervízzel.

Egy olyan egyéni márka, mint Ön 

Burger hipszter stí lusban, elegáns hotel 
vagy rusztikus étterem: a nagy színvá-
lasztékkal és a számtalan kombinációval 
felöltöztetheti személyzetét a megfelelő 
stílusban.

Megszemélyesítés 

Saját logóval az alkalmazottai öltözetén 
nagyobb eséllyel különböztetheti meg 
személyzetét a vendégektől és egyesíti 
a csapatot. Szívesen vállaljuk ruházata 
logózását.

WERIN® TEC – forradalom a  
kényelemben 

A különbség a részletekben rejlik. A funk-
cionális anyagunk: WERIN® TEC könnyű, 
kényelmes, szellős és hűtő hatású. Rövi-
den: a WERIN® TEC anyag lehetővé teszi 
a csúcsteljesítményeket.

Termék visszaküldése 

A megvásárolt terméket visszaküldheti, 
amennyiben nem felel meg az elvárása-
inak vagy a termék mérete. A ruházatát 
díjmentesen kicseréljük.

Minél többet vásárol, annál  többet 
takarít meg. 

Az ön vásárlása a mennyiségi kedvez-
ményekkel olcsóbb lesz. Lépjen velünk 
kapcsolatba és mi szívesen tájékoztatjuk 
megtakarítási lehetőségeinkről.

Nagy méretek

Divatos munkaruhák nagy méretekben 
is. Az ár minden méretnél egyforma.

Magán vásárlás az alkalmazottai  
számára 

Szeretnék az alkalmazottai megvásárolni 
a kedvenc termékeiket? Semmi gond!

A 2020-as év a COVID-19 járvány miatt mindannyiunk számára elő-
re nem látható eseményekkel járt, számos kihívások jelentkeztek. A 
2021-es évben is még érezni fogjuk a következményeit. Továbbra 
is különlegesen fontos: a higiénia! Ezért is található az új JOBELINE 
éves katalógusban számos védő termék széles választéka - többek 
között a szájmaszk kollekciónk is. Megvédi velük önmagát és máso-
kat, és egyben aláhúzza a trendi megjelenését is! Természetesen 
az új izgalmas termékekre és a sok bevált kedvencre is számíthat. 
Mint mindig, továbbra is érvényes: a munkaruházatot a funkcio-
nalitás, a stílus és a csúcs minőség jellemzi!

2021-es év erősítése a vendéglátásba
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Sebastian Frank pro� szakács
„2018 legjobb séfe Európában”

Itt lehet  
az Ön logója!

uu o. 68

uu o. 65

uu o. 39

uu o. 63

uu o. 21

uu o. 37
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uu Cipők a 16. oldaltól.

Vadonatúj, rendkívül stílusos és szuper biztonsá-
gos: megérkeztek a JOBELINE profi cipők! Hogy mit  
kínálnak? A számos funkcionális részlet biztosítja, 
hogy biztonságosan fogja magát érezni a munka-
helyén. Ezt megerősítik az EN ISO 20345:2011 és az 
EN ISO 20347:2012 szabványok is, amelyek szerint 
teszteltük munkacipőinket. Tökéletesek szakácsok, 
felszolgálók, szobalányak számára!

Fedezze fel a  
JOBELINE  
professzionális  
cipőket!

ELLENŐRZÖTT 

BIZTONSÁG

EN ISO által

20345:2011

20347:2012

a

A JOBELINE-ról o. 6

Minden egy helyen - márkáink o. 6

Az új szájmaszkok o. 10

Így jön létre a JOBELINE stílus o. 12

Szabások/Megszemélyesítés o. 14/15

Felszolgáló ruházat o. 26

Inspirációk o. 28

Kötények és melles kötények o. 32

Pólók o. 46

Blúzok és ingek o. 50

Mellények o. 56

Nadrágok o. 58

Kiegészítők o. 60

Jó tudni o. 86

Karbantartási javaslatok és mérettáblázat o. 86

Gyors termék kereső: Tartalom o. 88

Általános üzleti feltételek o. 90

Szakács ruházat o. 62

Szakácskabátok o. 62

Szakácsnadrágok o. 72

Tartozékok és kiegészítők o. 81

Housekeeping  
& Szobalányak o. 82

Blúzok o. 82

Nadrágok o. 85

Cipők o. 16
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Tökéletes összhang a gasztronómia  
és a szállodaipar között.
Minőség a szakemberek számára és minden, amire vendéglátóként  
szüksége lehet, hogy örömére szolgálja vendégeit - erre utal a három  
márka, a VEGA, JOBELINE és az Erwin M. A legmagasabb szintű  
tanácsadással és szolgáltatási szakértelemmel inspiráló tapasztalatokat 
és minden lehetőséget megadunk Önnek a termékek testreszabásához. 
Bízhat termékeinkbe, amelyeket egyes termékcsoportokban megtalál.  
A recepciótól az executive lakosztályig, a konyhától a vendégszobáig.

 It’s team time.
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Korlátlan inspirációk.
A gasztronómia és a szállodaipar komplex egységet alkotnak. 

Sok tényezőnek kell tökéletes összhangban lennie, hogy egy 

kellemes és kényelmes környezetet hozzon létre. Az étkezési 

igények vezető platformjaként innovatív termékeket hozunk létre, 

magas színvonalú tervezéssel. Ez olyan tematikus világokat hoz 

létre, amelyek inspirálnak.

Mindig úton

új irányban:

A JOBELINE-ban minden 
passzol.
A munkaruhának a szállodaiparban és a vendéglátóiparban ké-

nyelmesnek és jó minőségűnek, valamint modernnek és funkci-

onálisnak kell lennie - elvégre az alkalmazottai ezt a ruházatot 

viselik nap mint nap. Nem csak jól érezniük kell magukat a mun-

karuházatukban, de azonosulniuk is kell vele.

Minden ami passzol

egyetlen kattintással:

Stílusos textil.
Az ágytól, fürdőszobai textíliáktól és asztalterítőktől kezdve a kül-

téri termékekig egészen a szállodai ágyakig és matracokig - az 

ERWIN M-nél pontosan megtalál mindent, amire szüksége lehet 

szállodájában. Mert egy követelmény mindannyiunknál közös: A 

vendégnek jól kell éreznie magát.

 

Inspirációk a tökéletes

környezet érdekében:

Olcsón is lehetséges.
100%-os minőség alacsony áron, hatalmas vendéglátóipari kínálat, egyszerűen és gyorsan: ez a Pulsiva 
termékcsaládunk! Győződjön meg róla most!

  > ODISSEO tálalókocsi a www.gasztro-palazzo.hu oldalon található

  > PREMIUM boxspring ágy-szett a www.gasztro-palazzo.hu oldalon található

Melles kötény  
BEN

3299-től
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Melles kötény Bristol
163,90 € (www.gasztro-palazzo.hu)

Női blúz Delano
42,89-től € (www.gasztro-palazzo.hu)

Kötény Nando
8,24-től € (o. 43)

Férfi ing Chambray
43,99 € (o. 27)

Tál  
Nessa 

659-től

Fotel  
Ventura

30690

Pohár  
Ronja 

186-tól

Tányér magas peremmel  
Skady 

549-től

Vizespohár  
Ava 

604-től

Szék  
Enora

13090

Tányéralátét
Tana

384

Szalvéta
Glan

439

Dekoratív párnahuzat
Nova Rose

989

Dekoratív párnahuzat
Glan

989

Konyharuha
Gloss

494
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Kéz a  
kézben!

Partnerünk VEGA: ott 

kaphat MARLENE bo-

rospoharat és még sok 

minden mást a gaszt-

ronómia és a szállo-

daipar számára.
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Állítható orrmerevítővel a 
kényelmesebb viseletért.

Higiénia magas
légáteresztéssel,
belső zsebbel  
a cserélhető  
szűrőbetét részére.

Textil gumiszalag
egyéni hossz szabályozóval.

Ergonomikusan tervezett  
az áll részén a legjobb  
passzolás érdekében.
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chambray kék 30089748fehér 30089504 fekete 30089502

KÉNYELMES SZÁJMASZKOK
Új viselési kényelem: A jól átgondolt textil szájmaszk a 
stílusos válaszunk a higiéniára! Három tényező biztosítja a 
legjobb kényelmet: kiváló minőségű, rugalmas alumínium-
ból készült orrmerevítő, ergonomikusan tervezett állrész és  
állítható gumiszalag. Top higiénikusság: kétrétegű masz-
kok belső zsebbel a cserélhető szűrőbetét részére. Válto-
zatos dizájn: Az összes JOBELINE outfit-hez megfelelő 
maszkot is talál - neutrális valamint színes tónusokban is.

  > különböző színek és minták a 91. oldalon találhatók

Textil szájmaszk 

6,

59

bordó 30106508 szürkéskék 30106510

www.gasztro-palazzo.hu
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Így jön létre 
a JOBELINE

stílus
A 2021-es évre ismét sok új modellt fejlesztettünk ki. Kiállításokon, éttermekben és 

konyhákban jártunk Európa szerte, hogy nyomon kövessük a jelenlegi trendeket 

és az új funkciós elemeket.

Mindig a gasztronómia pulzusán.
Inspirációkat az Európa szakmai és divat 

kiállításain merítünk, valamint a minden-

napi gasztronómiában. Ennek alapján ki-

dolgozzuk stílusainkat, meghatározzuk az 

anyagokat, a színeket és a részleteket.

Minőségi szabványaink.
Az összes termék legalább egy vagy 

két mintavételi körön megy keresztül. 

Ellenőrizzük az illeszkedésüket a meg-

felelő modelleken és az összes termék 

részleteit.

Könnyen gondozható komfort. 
Az ügyfeleink igényeik kielégítésére fej-

lesztjük az új megfelelő szabásokat és mé-

reteket. Különösen fontos: a kivitelezésre, az 

anyagra, a funkcionalitásra és a kezelési tu-

lajdonságokra vonatkozó követelményeink.

Szívre és vesére tesztelt.
A mosás és a laboratóriumi vizsgálatok 

mellett a termékeknek gyakorlati tesz-

tet is kell teljesíteniük a mindennapi 

munka közben. A kiválasztott ügyfeleink 

ellenőrzik termékeink gasztro-alkalmas-

ságát. A ruhadarab csak akkor megy 

gyártásba, ha mindenki elégedett.
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Hagyja magát inspirálni!
Inspirációk és a legmodernebb stí lusok a személyzete 

számára. Szintén itt találja: sok attraktív komplett outfit 

tippet!

Funkcionális anyagok.
Csak azoknak, akik jól érzik magukat, van erejük a konyha és 

a vendégek számára. Ezért támaszkodunk olyan anyagokra, 

amelyeket kizárólag az Ön számára fejlesztettünk ki. Mint példá-

ul a WERIN® TEC és a WERIN® TEC LIGHT funkcionális szövetek 

szakácskabátok számára – hűtési hatással és gyorsan száradó 

felülettel (további információk a www.werin-tec.de oldalon), 

vagy a galléros pólók Sanitized® higiéniai funkcióval a leg-

jobb teljesítményekhez a vendégei kiszolgálásában (o. 46-47.).

 u Szakácskabát Advanced o. 68

 u Blúz / ing Chambray o. 27

 u Biztonsági cipő Trainer Pro alumínium cipőorral o. 21
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A gasztronómiában minden nap fontos, hogy a ruházat tényleg jól passzoljon. Nem szabad, hogy húzzon, 

hogy irritálja a bőrt vagy elvonja a figyelmet a munkától. Fontos az ingek, blúzok és pólók szabása is. Slim Fit 

vagy Regular Fit: válassza ki a megfelelő szabást, mely az Ön számára a legkényelmesebb. Csak így fog tudni 

maximálisan a vendégeire koncentrálni. 

A Slim Fit modern és testhezálló   

szabás. Az anyag vagy szűkített 

vagy szűkre szabott. Ez a stílus olyan 

személyeknek alkalmas, akik a  

szűk, passzentos szabást részesítik 

előnyben. 

női

női

férfi

SLIM FIT

A Regular Fit kényelmes, csak eny-

hén szűkített vagy egyenes szabású. 

Minden testalkat típushoz alkalmas. 

Aki a klasszikus stílust részesíti előny-

ben, annak ez a szabás az ideális.

férfi

REGULAR FIT

HOGY A LEGJOBBAN ILLJEN!
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További információk a www.gasztro-palazzo.hu oldalon.

A logózott munkaruházattal növeli a 

megkülönböztethetőséget az alkalma-

zottai és vendégei közt. A következő 

lehetőségeket kínáljuk Önnek a lo-

gózás megjelenítéséhez.

Logó kivarrása

  minőségi megjelenítés

  nagy színválaszték

 hosszan tartó

  nincs minimális rendelési  
mennyiség

Rávarrás

  minőségi megjelenítés

  újra felhasználható

 hosszan tartó

  minimális mennyiség 50 darab

Monogram kivarrása

  minőségi megjelenítés

  nagy szín és betűtípus válasz-
tásának lehetősége

  nincs minimális mennyiség

Nyomtatás

  modern megjelenítés

  világító színek

  nincs minimális rendelési  
mennyiség

Lézeres kiégetés

  modern megjelenítés

  legalkalmasabb farmer 
anyaghoz, gyapjúhoz és egyéb 
anyagokhoz magas műszövet 
tartalommal

 hosszan tartó

  nincs minimális rendelési 
mennyiség

 Egyszerűen 
teljesen
 egyedi!
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uu o. 22

uu o. 19

ÚJDONSÁG: Fedezze fel a

profi cipőket
a JOBELINE-tól!
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Egész nap lábakon állva, futva, kerülgetni a kiömlött folyadékot: 
a „normál” sportcipő nem tud lépést tartani ezzel. A JOBELINE 
profi cipőket kifejezetten a felszolgálás, a konyha, az üzlet és a 
szállodai gondoskodás igényeihez fejlesztették ki. Első pillantásra 
alig különböznek a többi cipőtől. De csak az első pillantásra ...

Cipők
Felszolgáló • Konyha • Üzlet • Gondoskodás

fehér

Professzionális cipő  
Performance
pár csak

7699

Professzionális cipő Performance
Professzionális női és férfi bőr cipők, klasszikus Sneakers kinézetével. Megfelel az EN ISO 20347:2012 szabványnak. Felsőrész: 
100% bőr. Bélés: 100% kecskebőr. Vízálló, fényvisszaverő fűzővel és bőrbéléssel a kényelmes viseletért. Kivehető, mosható 
talpbetét az OrthoLite®-tól az optimális ívtartás érdekében. A csúszásgátló gumitalp EVA-maggal a nagyobb kényelem érdeké-
ben megfelel az SRC szabványnak. Optimális tapadást biztosít nedves és csúszós padlón, antisztatikus hatással rendelkezik, 
ellenáll az olajoknak és a zsíroknak. Fekete vagy fehér színben kapható. Szállítás cipőkanállal, cipőzsákkal, cipő tisztítóval és 
kiegészítő cipőfűzővel fekete vagy fehér színben.
Felsőrész és bélés: bőr. 
¢¢ Szín:  fekete, fehér
¢¢ Méretek:  36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

 127180 pár: 76,99

vízálló

kivehető  
talpbetét

antisztatikus

uu o. 21
SRC tanúsítással ellátott gumi talp

TESZTELT 

BIZTONSÁG

az EN ISO szerint

20345:2011

20347:2012

a
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1

S2

alumínium betétes
cipőorral

Biztonsági cipő
Performance Pro
pár csak

7499

➔ konyha
➔ üzlet
➔ felszolgálás

PROFI

¢¢ bőr béléssel

¢¢ OrthoLite ® talpbetét

¢¢ csúszásgátló, SRC bizonyítvány

¢¢ vízálló

018-019_JL_0321_UU_019-019_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.LV.LT.IS.IE.IP.indd   18 27.01.21   15:33
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2

+36 70 886 5856 www.gasztro-palazzo.hu

Legyen extra biztonságban, amikor 

szükség van rá: A fekete modell az 

alumínium biztonsági cipőorral is 

elérhető.

INFO

Biztonságosabb, mint egy

 fekete

fehér

@

Professzionális cipő
Performance
pár csak

7699

alumínium betétes  
cipőorral vagy az nélkül

antisztatikus

     tornacipő!

 2  Professzionális cipő Performance
Professzionális női és férfi bőr cipők, klasszikus Sneakers kiné-
zetével. Megfelelnek az EN ISO 20347:2012 szabványnak. Felső-
rész: 100% bőr. Bélés: 100% kecskebőr. Vízálló, fényvisszaverő 
fűzővel és bőrbéléssel a kényelmes viseletért. Kivehető, mosható 
talpbetét az OrthoLite®-tól az optimális ívtartás érdekében. A 
csúszásgátló gumitalp EVA-maggal a nagyobb kényelem érdeké-
ben megfelel az SRC szabványnak. Optimális tapadást biztosít 
nedves és csúszós padlón, antisztatikus hatással rendelkezik, 
ellenáll az olajoknak és a zsíroknak. Fekete vagy fehér színben 
kapható. Szállítás cipőkanállal, cipőzsákkal, cipőtisztítóval és 
kiegészítő cipőfűzővel fekete vagy fehér színben.
Felsőrész és bélés: bőr. 
¢¢ Szín:  fekete, fehér
¢¢ Méretek:  36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

alumínium betétes cipőorr nélkül 127180 pár: 76,99

 1  Biztonsági cipő Performance Pro
Női és férfi fekete bőr biztonsági cipők. Az EN ISO 20345:2011 
szabvány szerinti biztonsági alumínium betétes cipőorral. Felső-
rész: 100% bőr. Bélés: 100% kecskebőr. Vízálló, reflexes fűzőkkel 
és bőrbéléssel a kényelmes viselet érdekében. Kivehető, mosható 
talpbetét az OrthoLite®-tól az optimális ívtartás érdekében. A 
csúszásgátló gumitalp EVA-maggal a nagyobb kényelem érdeké-
ben megfelel az SRC szabványnak. Optimális tapadást biztosít 
nedves és csúszós felületen, antisztatikus hatással rendelkezik, 
ellenáll az olajoknak és a zsíroknak. Szállítás cipőkanállal, cipő- 
zsákkal, talptisztítóval és fekete cipőfűzővel.
Felsőrész és bélés: bőr. 
¢¢ Szín:  fekete
¢¢ Méretek:  36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

alumínium betétes cipőorral 127181 pár: 82,49
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A cipők megfelelő gondozása:  
ápolási t ippek i t t :  
www.gasztro-palazzo.hu

vízálló

SRC tanúsítással ellátott gumitalp

018-019_JL_0321_UU_019-019_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.LV.LT.IS.IE.IP.indd   19 28.01.21   10:30



20

1

 1  Professzionális cipő Slip On
Bőrből készült fekete professzionális cipők hölgyek és urak számára egyaránt. Megfelelnek az EN ISO 
20347:2012 szabványnak. Felsőrész: 100% bőr. Bélés: 100% kecskebőr. A belső rugalmas szalagok-
nak köszönhetően könnyedén be- és kibújhat a cipőből. Vízálló, eltávolítható, mosható OrthoLite® 
talpbetéttel és bőrbéléssel az optimális lábtartás érdekében. A csúszásgátló gumitalp EVA maggal 
a nagyobb kényelem érdekében megfelel az SRC szabványnak. Optimális tapadást biztosít nedves és 
csúszós felületen, antisztatikus hatással rendelkezik, ellenáll az olajoknak és a zsíroknak. Szállítás 
cipőkanállal, cipőtisztítóval és cipőzsákkal.
Felsőrész és bélés: bőr.
¢¢ Szín:  fekete
¢¢ Méretek:  36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

127185 pár: 82,49

SRC tanúsítással 
ellátott gumitalp

könnyen belebújható 
a belső rugalmas 
szalagoknak 
köszönhetően

OrthoLite® Eco 
talpbetét 

antisztatikus

Professzionális cipő  
Slip On
pár csak

8249

➔ konyha
➔ üzlet
➔ felszolgálás

PROFI

Hogy biztos legyen 
a lépése: a maga-
san csúszásgátló 
cipőtalp az SRC és 
az EN ISO 20347:2012 
szabványok szerint 
tanúsított.

INFO

020-021_JL_0321_UU_021-018_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.LV.LT.IS.IE.IP.indd   20 27.01.21   15:36
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Az optimális véde-
lem érdekében: az 
SRC tanúsítvánnyal 
rendelkező cipőtalp 
csúszásgátló és  
ellenálló olajok és 
zsírok ellen.

INFO
alumínium betétes 
cipőorral  
vagy az nélkül

¢¢ alumínium betétes cipőorral  
vagy az nélkül

¢¢ csúszásgátló, SRC bizonyítvány

¢¢ vízálló

¢¢ antisz tatikus

 2  Biztonsági cipő Trainer Pro
Fekete női vagy férfi velúr biztonsági cipők. Az EN ISO 20345:2011 szabvány szerinti biztonsági 
alumínium betétes cipőorral. Felsőrész: 100% bőr. Bélés: 100% kecskebőr. Vízálló. Anatómiai bőr 
talpbetéttel az optimális kényelem érdekében. Kivehető, mosható talpbetét az OrthoLite®-tól az 
optimális ívtartás érdekében. A csúszásgátló gumitalp EVA-maggal a nagyobb kényelem érdekében 
megfelel az SRC szabványnak. Optimális tapadást biztosít nedves és csúszós felületen, antisztatikus 
hatással rendelkezik, ellenáll az olajoknak és a zsíroknak. Szállítás cipőkanállal, cipő-
zsákkal és cipőfűzővel fekete színben.
Felsőrész és bélés: bőr. 
¢¢ Szín:  fekete
¢¢ Méretek:  36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

alumínium betétes cipőorral 127187 pár: 87,99

 3  Professzionális cipő Trainer
Fekete női vagy férfi velúr professzionális cipők. Megfelelnek az EN ISO 20347:2012 szabványnak. 
Felsőrész: 100% bőr. Bélés: 100% kecskebőr. Vízálló. Anatómiai bőr talpbetéttel az optimális kénye-
lem érdekében. Kivehető, mosható talpbetét az OrthoLite®-tól az optimális ívtartás érdekében. A 
csúszásgátló gumitalp EVA-maggal a nagyobb kényelem érdekében megfelel az SRC szabványnak. 
Optimális tapadást biztosít nedves és csúszós felületen, antisztatikus hatással rendelkezik, ellen-
áll az olajoknak és a zsíroknak. Szállítás cipőkanállal, cipőzsákkal és cipőfűzővel fekete színben.
Felsőrész és bélés: bőr. 
¢¢ Szín:  fekete
¢¢ Méretek:  36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

alumínium betétes cipőorr nélkül 127186 pár: 82,49

➔ konyha
➔ üzlet
➔ felszolgálás

PROFI

Professzionális cipő  
Trainer Pro
pár csak

8799
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Azért, hogy cool maradjon:  
a Coolmax®-bélés optimálisan  
vezeti el a nedvességet és 
nagyon légáteresztő.

INFO

➔ konyha
➔ üzlet
➔ felszolgálás
➔ gondoskodás

PROFI

feketesötétkék

antracit

 1  Professzionális cipő Breeze 
Divatos professzionális cipők hölgyek és urak számára egyaránt. Megfelelnek az EN ISO 20347:2012 szabványnak. Felsőanyag: könnyen 
kezelhető szintetikus szál. Bélés: légáteresztő és nedvességszabályozó Coolmax®-bélés. A kivehető talpbetétnek anatómiai lábazata 
van. Lábtámasztó hatást gyakorol az ívre, rezgéseket elnyelő hatást gyakorol a sarokra és az elülső lábrészre, és masszázshatást 
kínál. A csúszásgátló gumitalp EVA maggal megfelel az SRC szabványnak. Optimális tapadást biztosít nedves és csúszós felületen, 
antisztatikus hatással rendelkezik, ellenáll az olajoknak és a zsíroknak. Négy színben kapható. Cipőkanállal és cipőzsákkal szállítjuk.
Felsőrész: 55% háló, 30% termoplasztik poliuretán, 15% poliuretán.  
Cipőtalp: 85% Eva-műanyag, 15% gumi.
¢¢ Szín:  antracit, sötétkék, fekete
¢¢ Méretek:  36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

127189 pár: 65,99

légáteresztő  
Coolmax®-bélés

rezgéscsillapító az elülső és  
a sarki részen

könnyű és légáteresztő háló

antisztatikus

Professzionális cipő  
Breeze
pár csak

6599
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SRC tanúsítással ellátott gumitalp

tökéletes illeszkedés 
a rugalmas és stabil 
fonatnak köszönhetően

hurok a könnyű 
és gyors cipő 
felhúzásához 

➔ felszolgálás
➔ gondoskodás
➔ üzlet

PROFI

Professzionális cipő  
Liberty Knit
pár csak

6599

Azért, hogy mindig kényelmes  
legyen: a Liberty Knit olyan,  
mint egy zokni, és ugyanakkor  
stabil tartást kínál.

INFO
 2  Professzionális cipő Liberty Knit
Modern professzionális cipők erős kötött anyagból hölgyek és urak számára egyaránt. Megfelelnek az EN ISO 20347:2012 szabványnak. 
Felsőrész: 100% poliészter. Bélés: 100% poliészter. A sarkon lévő fül segítségével könnyű felhúzni. A kivehető talpbetétnek anatómiai 
lábazata van. Lábtámasztó hatást gyakorol az ívre, rezgéseket elnyelő hatást gyakorol a sarokra és az elülső lábrészre, és masszázsha-
tást kínál. A csúszásgátló gumitalp EVA maggal megfelel az SRC szabványnak. Optimális tapadást biztosít nedves és csúszós felületen, 
antisztatikus hatással rendelkezik, ellenáll az olajoknak és a zsíroknak. A cipő tökéletesen alkalmazkodik a lábához, nagyon kényelmes 
és szuper könnyű: egyszerűen csak csúsztassa bele lábait és mehet is! Cipőkanállal és cipőzsákkal szállítjuk.
Felsőrész és bélés: 100% poliészter. Cipőtalp: 85% Eva-műanyag, 15% gumi.
¢¢ Szín:  fekete
¢¢ Méretek:  36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

127178 pár: 65,99
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szuper biztonságos
Szuper stílusos,

➔ gondoskodás
➔ konyha
➔ üzlet

PROFIPántos papucs  
Happy
pár csak

6599

Annak érdekében, hogy kényel- 
mesen álljon: A kissé megemel 
kedett sarok teszi a hosszú 
állást és a járást kényelmessé.

INFO
 1  Pántos papucs Happy
Pántos papucsok, amelyek örömet okoznak az alkalmazottainak! Divatos női papucsok. Megfelelnek az EN ISO 20347:2012 szabványnak. 
Felsőrész: 100% bőr. Bélés: szintetikus szál. Vízálló. Anatómiai bőr talpbetéttel az optimális kényelem érdekében. Egyénileg állítható 
sarokpántokkal. A csúszásgátló talp megfelel az SRC szabványnak. Optimális tapadást biztosít nedves és csúszós padlón, antisztatikus 
hatással rendelkezik, ellenáll az olajoknak és a zsíroknak. Antracit színben illetve színes virágmintával kapható. Cipőzsákkal szállítjuk.
Felsőrész: bőr. Bélés: 50% poliuretán, 50% poliamid. Cipőtalp: 85% EVA-műanyag, 15% gumi.
¢¢ Szín:  antracit, színes,
¢¢ Méretek:  36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

127167 pár: 65,99

¢¢ állí tható sarokpánt

¢¢ antisz tatikus

¢¢ SRC-szabványnak 
megfelelő talp

színes

antracit
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vízálló

Pántos papucs 
Easy
pár csak

4399

 2  Pántos papucs Easy
Női és férfi pántos papucs. Megfelel az EN ISO 20347:2012 szabványnak. Felsőrész: 100% bőr. Bélés: szintetikus szál. Vízálló, ana-
tómiai bőr talppal az optimális kényelem érdekében. Egyénileg állítható sarokpántokkal. A csúszásmentes gumitalp megfelel az SRC 
szabványnak. Optimális tapadást biztosít nedves és csúszós padlón, antisztatikus hatással rendelkezik, ellenáll az olajoknak és a 
zsíroknak. Fehér vagy fekete színben kapható. Cipőzsákkal szállítjuk.
Felsőrész: bőr. Bélés: 50% poliuretán, 50% poliamid. Cipőtalp: 100% poliuretán.
¢¢ Szín:  fekete, fehér
¢¢ Méretek:  36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

127173 pár: 43,99

Annak érdekében, hogy  
a cipő biztosítsa a szükséges  
támogatást: 
Állítsa be a cipő hosszúságát az 
állítható pántnak segítségével.

INFO

professzionális cipő az EN ISO 20347:2012 szerint biztonsági cipő az EN ISO 20345:2011 szerint

biztonsági szint

csúszásgátlóság ** (SRA/SRB/SRC) P P P P P
acél cipőorr     P P
zárt sarok lehetséges a nyitott 

sarok is P P P P
cipőtalp ellenállása (FO) P P
antisztatikus tulajdonságok (A) P P P P
energiaelnyelés a sarok  
területén (E) P P P P
vízállóság

*P *P

VÉDELMI OSZTÁLY

*minimálisan 80 percig nincs vízbehatolás    ** SRC (SRA + SRC) csúszásállóság a kerámialapokon, tisztítószereken, acéllemezeken és glicerinen

Így lehet megtalálni  

  a megfelelő  
 professzionális cipőt!

C
ip

ők
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uu kötény Bristol (www.gasztro-palazzo.hu)

A stílus és a funkció kéz a kézben jár. Mivel a JOBELINE divatos meg-
jelenést és praktikus részleteket kölcsönöz a felszolgáló ruházata 
számára. A legjobb példa: blúz és ing CHAMBRAY. Illenek a kedvelt 
farmer trendhez és szuper könnyű a karbantartásuk.

Felszolgáló 
ruházat

Így szeretünk dolgozni!

Blúz/ing Chambray
Blúz és ing denim kinézettel, mellzsebbel, mandzsettás ujjakkal és kere-
kített alsó résszel. A női blúz enyhén szűkített.
100 % pamut. 40° mosás. 
Háthossz - női: 66 cm 36-os méretnél. 
Háthossz - férfi: 77 cm 39/40-es méretnél.
¢¢ Szín:  kék, szürke
¢¢ Női méretek: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
¢¢ Férfi méretek: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48

hosszú ujjú női 117499 darab: 43,99
hosszú ujjú férfi 117503 darab: 43,99

kék szürke

férfi

női

¢¢ mellkaszseb női és fér fi 
kiv i telben is

¢¢ modern gombos gallér

¢¢ kiváló minőségű chambray-
szövet

Blúz/ing  
Chambray
darabért csak

4399

Inspirációk o. 28

Kötények és melles kötények o. 32

Pólók o. 46

Blúzok és ingek o. 50

Mellények o. 56

Nadrágok o. 58

Kiegészítők o. 60

026-027_JL_0321_UU_028-029_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.LV.LT.IS.IE.IP.indd   27 27.01.21   16:41
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the look
Shop Egy speciális kezelés révén a BEN kötény és melles kötény cool 

megjelenésű. Divatos és praktikus egyaránt: a melles kötény 
levehető pántokkal. Kombinálja a BEN kötényt a Dover farmert 
és az OLIVER galléros pólót és egy nagyon kényelmes felszolgáló 
out�tet hoz létre.

uu Professzionális cipő Breeze o. 22 

uu Flin sapka a 60. oldalon

elasztánnal

az optimális munkahelyi 
mozgásszabadságért

a Sanitized® higiéniai funkció

tartósan megakadályozza a szagokat 
(több információ a 46. o.)
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Kötény  
Ben
darabonként

2749

 3  Galléros póló Oliver
Modern galléros póló, női és férfi változatban, könnyen karban-
tartható anyagból, mely göbösödés mentes. Az integrált Saniti-
zed® higiéniai funkció megbízhatóan védi az anyagot a baktériu-
mokkal szemben, és ezzel garantálja a tartós frissességet. A férfi 
póló 3 gombra gombolható és konfekciósan méretezett gallérja 
van. A női póló 4 gombra gombolható. Slim Fit szabás. 
95 % pamut, 5 % elasztán. 40° mosás. 
Háthossz - női: 67 cm S méretnél. 
Háthossz - férfi: 74 cm M méretnél.
¢¢ Szín:  fehér
¢¢ Női méretek: XS, S, M, L, XL, 2XL
¢¢ Férfi méretek: S, M, L, XL, 2XL, 3XL

rövid ujjú női 125091 darab: 32,99
rövid ujjú férfi 124896 darab: 32,99

uu összes szín a 46. o.

uu összes szín az 59. o.

uu Professzionális cipő L iber ty Knit o. 23
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 2  Melles kötény Ben
Melles kötény speciális kinézettel, mely coating kezeléssel készül. 
A pántok csatokkal vannak rögzítve, melyek levehetőek. Hurokkal 
a törlő számára, tollzsebbel és kétrészes zsebbel elöl, mely a mini 
tablet elhelyezését is lehetővé teszi.
64 % pamut, 36 % poliészter. 40° mosás.
¢¢ Szín:  kék, bordó, sötétbarna, homok
¢¢ Méret: 88x80 cm (h x sz), 88x100 cm (h x sz)

88x80 cm (h x sz) 124915 darab: 32,99
88x100 cm (h x sz) 127512 darab: 34,09

 1  Kötény Ben
Speciális kinézetű kötény, mely coating kezeléssel készül. Kont-
rasztos anyag pántokkal. Hurokkal ellátva törlők számára, toll-
zsebbel és kétrészes zsebbel, mely a mini tablet elhelyezését is 
lehetővé teszi.
64 % pamut, 36 % poliészter. 40° mosás.
¢¢ Szín:  kék, bordó, sötétbarna, homok
¢¢ Méret:  50x80 cm (h x sz), 50x100 cm (h x sz)

 50x80 cm (h x sz) 124921 darab:  27,49
 50x100 cm (h x sz) 127504 darab:  28,04

ÚJ
SZÍN

 4  Farmer Dover
Modern női és férfi farmer. Női farmer: szűk szabás, 2 elülső, 
2 hátsó zseb, 6 övpánt, cipzár elöl középen. Férfi farmer: egye-
nes szabás, 5 övpánt, 2 elülső zseb, 2 hátsó zseb és cipzár elöl 
középen.
fehér & fekete: 97 % pamut (denim), 3 % elasztán. 60° mosás. 
kék: 69 % pamut, 14 % lyocell (Tencel™), 14 % poliészter, 
3 % elasztán. 40° mosás. 
Belső lábhossz - női: 81 cm 36-os méretnél. 
Belső lábhossz - férfi: 82 cm 50-es méretnél.
¢¢ Szín:  fekete
¢¢ Női méretek: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
¢¢ Férfi méretek: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

női fekete 117522 darab: 49,49
férfi fekete  101716 darab: 49,49

Melles kötény  
Ben
darabonként

3299

Farmer  
Dover
darabért csak

4949

ÚJ
SZÍN
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Akár felszolgáló ruházatként, akár recepcióra: számít az első 
benyomás. Garantáltan lenyűgözi vendégeit a LIVIA ruhával. 
Extra adag elegancia: egy klasszikus felszolgáló kötény, mint 
például a STELLA.

kényelmes gumiszalag

elöl szélesebb a haj  
védelme érdekében

2 változatban elérhető

kevert anyag vagy chambray -
praktikus rejtett patenttal és hátul  
rugalmas gumival

¢¢ rugalmas derékpánt a nagyobb kényelemért

the look
Shop
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Kötény  
Stella
darabért csak

1099

Professzionális cipő  
Liberty Knit
pár csak

6599

Ruha  
Livia
darabért csak

4399

 2  Kötény Stella
Rövid fehér felszolgáló kötény, játékos horgolt szegéllyel, két 
oldalsó zsebbel és széles szalaggal.
65 % poliészter, 35 % pamut. 60° mosás.
¢¢ Szín:  fehér
¢¢ Méret: 40x35 cm (h x sz)

40x35 cm (h x sz) 126680 darab: 10,99

 3  Fejpánt Curly
Jersey fejpánt kényelmes elasztikus szalaggal.
65 % poliészter, 35 % pamut. 30 °C finom mosás.
¢¢ Szín:  fekete

117553 darab: 6,59

 4  Professzionális cipő Liberty Knit 
Divatos professzionális női és férfi cipő erős kötött anyagból. 
Megfelel az EN ISO 20347:2012 szabványnak. Felsőrész: 100% 
poliészter. Bélés: 100% poliészter. A sarkán lévő fül segítségével 
könnyen felhúzható. A kivehető talpbetétnek anatómiai kialakítá-
sa van. Lábtámasztó hatást gyakorol az ívre, rezgéseket elnyelő 
hatást gyakorol a sarokra és az elülső lábrészre, és masszázs-
hatást kínál. A csúszásgátló EVA-talp, gumival, megfelel az SRC 
szabványnak. Optimális tapadást biztosít nedves és csúszós pad-
lón, antisztatikus hatással rendelkezik, ellenáll az olajoknak és 
a zsíroknak. A cipő tökéletesen alkalmazkodik a lábához, nagyon 
kényelmes és szuper könnyű: egyszerűen csúsztassa bele lábait 
és mehet is! Szállítás cipőzsákkal és cipőkanállal együtt.
Felsőrész és bélés: 100% poliészter. Cipőtalp: 85% Eva-
műanyag, 15% gumi.
¢¢ Szín:  fekete
¢¢ Méretek:  36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

127178 pár: 65,99
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 1  Patentos ruha Livia
Divatos ruha könnyű kevert anyagból vagy extra könnyű chamb-
ray anyagból, 3/4-es ujjú, rejtett patenttal, két oldalsó zsebbel, 
elasztikus derékpánttal és formáló varratokkal.
Livia: 65 % poliészter, 35 % pamut. 160 g/m2. 60° mosás.  
Livia Chambray: 100% pamut, 130g/m2, 40° mosás 
Hosszúság: 99 cm 36-os méretnél.
¢¢ Szín:  bordó, fekete
¢¢ Szín Chambray :  világoskék
¢¢ Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

3/4 ujjú női 126655 darab: 43,99
3/4 ujjú Chambray női 126657 darab: 43,99

bordó

bordó

fekete

fekete

világos-
kék

világos- 
kék

01
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Styles
Favorite

Melles kötény  
Galway
darabért csak

5499

 1  Melles kötény Galway 
Kiváló minőségű, robusztus, valódi farmerból készült melles 
kötény, zsebekkel és mosható poliuretánból készült részletek-
kel bőr kinézetben. Egy nagy 2-részes zsebbel és egy törlő tartó 
hurokkal a hasi részen, és egy tollzsebbel a mellkasi részen. A 
keresztezett hátsó pántok enyhítik a nyaki terhelést. A pántok 
egyszerűen eltávolíthatók, így a kötényt könnyű kimosni. 
100 % pamut (denim). 40° mosás.
¢¢ Szín:  denim
¢¢ Méret:  88x80 cm (h x sz)

88x80 cm (h x sz) 127171 darab: 54,99

¢¢ a hátsó keresztezet t pántok 
enyhít ik a nyak terhelését

¢¢ könnyen t isz tí tható és mosható 
a levehető pántok és a jó 
minőségű műbőrből készült 
részeknek köszönhetően

¢¢ praktikus hurokkal a törlők 
számára

Ez a számítás működik: farmer + bőr 

= extra cool porció! A Galway melles 

kötény kombinálja a farmert és a bőr 

megjelenésű részleteket - a felszolgá-

ló személyzet kivételes megjelenésé-

ért!

¢¢ kiváló minőségű és tar tós 
farmer

Az Ön előnyei 
a Galway-el
A keresztezett hátsó pántok 

enyhítik a nyaki terhelést. A mo-

sáshoz könnyen eltávolíthatók.

levehető  
pántok

nagy 2-részes  
zseb és törlő  
tartó hurok 

¢¢ nagy praktikus zsebek mini 
tablet elhelyezéséhez is
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45x80 cm 45x100 cm 60x80 cm 60x100 cm
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¢¢ keresztezet t pántok a 
hátrészen

 2  Melles kötény Gusto
Trendi, melles kötény, szabályozható pántokkal, melyek keresz-
tezve vannak a hátrészen. Kiegészítve nagy zsebbel, praktikus 
tollzsebbel és törlő tartó hurokkal.
100 % pamut (denim). 40° mosás.
¢¢ Szín:  denim
¢¢ Méret:  88x80 cm (h x sz), 88x100 cm (h x sz)

88x80 cm (h x sz) 117559 darab: 29,69
88x100 cm (h x sz) 127513 darab: 30,79

 4  Melles kötény Miko
Pántos kötény, trendi farmer kinézetű anyagból, szabályozha-
tó nyakpánttal, kiegészítve 2 oldalsó zsebbel és egy dekoratív 
zsebbel aprópénzre.
100 % pamut (denim). 40° mosás.
¢¢ Szín:  denim
¢¢ Méret: 100x80 cm (h x sz), 100x100 cm (h x sz)

100x80 cm (h x sz) 115578 darab: 32,99
100x100 cm (h x sz) 127511 darab: 34,09

Melles kötény  
Miko
darabonként

3299

Melles kötény  
Gusto
darabonként

2969

Kötény  
Melek
darabonként

2749

 3  Kötény Melek 
Stílusos kötény, trendi farmer kinézetű anyagból, praktikus zse-
bekkel.
100% pamut (denim). 40° mosás.
¢¢ Szín: denim
¢¢ Méret:  45x80 cm (h x sz), 45x100 cm (h x sz), 60x80 cm (h x 

sz), 60x100 cm (h x sz)

45x80 cm (h x sz) 115577 darab: 27,49
45x100 cm (h x sz) 127498 darab: 28,04
60x80 cm (h x sz) 119287 darab: 28,59
60x100 cm (h x sz) 127499 darab: 29,14

Már elérhető 100 cm szélességben is. 

¢¢ 2 oldalzsebuu női blúz Bailey  
(www.gasztro-palazzo.hu)
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¢¢ 4 nagyszerű és egyedi st í lus az 
egységes meg jelenés érdekében

¢¢ a len vászon természetes, t isz ta 
meg jelenést mutat

¢¢ melles kötény: univerzálisan 
állí tható nyakpánt tal

Melles kötény  
Ramie
darabért csak

1869

Itt lehet  
az Ön logója!

világosszürkevilágosszürke világosszürke

Kötény  
Ramie
darabért csak

1869

Kötény  
Ramie
darabonként

1319

 2  Kötény Ramie
Kötény természetes Ramie anyagból - könnyű, fényálló szövet jó 
ellenállóképességgel, mely hasonló hatást kelt, mint a len. Két
nagy zsebbel és 2 tollzsebbel.
87 % Ramie, 13 % pamut. 40° mosás.
¢¢ Szín:  világosszürke, olívazöld
¢¢ Méret: 45x80 cm (h x sz), 60x80 cm (h x sz)

45x80 cm (h x sz) 124923 darab: 13,19
60x80 cm (h x sz) 124924 darab: 14,29

 1  Melles kötény Ramie
Melles kötény természetes Ramie anyagból - könnyű, fényálló szö-
vet jó ellenállóképességgel, mely hasonló hatást kelt, mint a len. 
Állítható pánttal, 2 nagy zsebbel és 2 tollzsebbel.
87 % Ramie, 13 % pamut. 40° mosás.
¢¢ Szín:  világosszürke, olívazöld
¢¢ Méret: 88x80 cm (h x sz)

88x80 cm (h x sz) 124917 darab: 18,69

 3  Kötény Ramie
Kötény természetes Ramie anyagból - könnyű, fényálló szövet jó 
ellenállóképességgel, mely hasonló hatást kelt, mint a len. Elöl
kétrészes nagy zsebbel és kereszteződő pántokkal a hátrészen.
87 % Ramie, 13 % pamut. 40° mosás.
¢¢ Szín:  világosszürke, olívazöld
¢¢ Méret: egy méret

egy méret 124928 darab: 18,69

uu Fér fi ing K im o. 52

uu Női blúz K im o. 52

olívazöld olívazöld olívazöld
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világosszürke

világosszürkehomok

homok

 4  Melles kötény Mora
Stílusos és praktikus? Lehetséges - ezzel a köténnyel! Úgy néz 
ki, mint a modern vászon, de puha gyűrődésálló és könnyen kar-
bantartható poliészterből készült. Szabályozható nyakpánttal. 2 
nagy elülső zsebbel és 2 tollzsebbel, aminek köszönhetően ren-
geteg tároló helyet kínál.
100 % poliészter. 60° mosás.
¢¢ Szín:  világosszürke, homok
¢¢ Méret: 88x80 cm (h x sz), 88x100 cm (h x sz)

88x80 cm (h x sz) 120076 darab: 18,69
88x100 cm (h x sz) 127514 darab: 19,79

 5  Kötény Mora
Ez az elegáns kötény vászonnak tűnik, de poliészterből készült, 
ezért puha, gyűrődésálló és könnyen karbantartható. A kétrészes 
első zseb és a két tollzseb biztosítja, hogy a tollak és más kiegé-
szítők mindig könnyen elérhetőek legyenek.
100 % poliészter. 60° mosás.
¢¢ Szín:  világosszürke, homok
¢¢ Méret: 60x80 cm (h x sz), 60x100 cm (h x sz)

60x80 cm (h x sz) 120077 darab: 14,29
60x100 cm (h x sz) 127500 darab: 14,84

Itt lehet az  
Ön logója!

¢¢ állí tható nyakpánt tal és  
széles szalaggal

Kötény  
Mora
darabonként

1429

Melles kötény 
Mora
darabonként

1869

LEN KINÉZET TEL

uu o. 53
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 ¢ állítható nyakpánt: egy méret az összes 

alkalmazott számára

 ¢ könnyen tisztítható és könnyen vasalható, 

gyorsan szárad: időt takarít meg 

Az Ön előnyei a  
MORA kötényekkel
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Favorite

 1  Melles kötény Dario
Kiváló minőségű, tartós canvas kötény, nyak - és derék bőrpánt-
tal. A has részén három nagy zsebbel és két tollzsebbel rendel-
kezik. A nyak és a derékpánt egyénileg állítható. Eltávolíthatja a 
bőrpántokat, hogy könnyűvé tegye a mosást.
100 % pamut. 40° mosás.
¢¢ Szín:  barna, olívazöld, homok
¢¢ Méret: 88x80 cm (h x sz)

88x80 cm (h x sz) 120260 darab:  54,99

¢¢ levehető valódi bőrpántok a 
könnyű mosáshoz

¢¢ 3 nagy zseb és 2 tollzseb

¢¢ kiváló minőségű és  
tar tós pamutszövet

Az Ön előnye 
 a Dario-val

3 nagy zseb  
2 tollzseb

¢¢ nagy praktikus zsebek

uu Galléros póló Oliver o. 46

Melles kötény  
Dario
darabért csak

5499

egyénileg
állítható
nyakpánt

homokolívazöld barna

Tartós, könnyen tisztítható, stí lusos: 
Ilyennek kellene lennie a köténynek! 
És a Dario pontosan ilyen. A robusztus 
canvas anyag és a kiváló minőségű és 
tartós pamutszövet által a Dario kötény 
ideális a vendéglátóiparba. A nyakon 
és a derékon található bőrpántok biz-
tosítják a cool kinézetét.

Robusztus és kiváló minőségű 

canvas: Ez az anyag a Dario 

kötényt nagyon tartóssá teszi!
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¢¢ oldalsó hurokkal a törlők 
részére

¢¢ a farmer az idő múlásával 
megtéveszthetetlen 
meg jelenést kap

Melles kötény  
Lenox
darabért csak

5499

 2  Melles kötény Lenox
Kiváló minőségű, robusztus melles kötény farmer anyagból. Nyak 
és a derék bőrpántokkal. Kiegészítve 2 nagy zsebbel, praktikus 
tollzsebbel és hurokkal törlők számára a hasi részén, és egy 
nagyobb zsebbel és 2 tollzsebbel a mellkasi részen. Levehető 
bőrpántok, hogy könnyűvé tegye a mosást.
100 % pamut (denim). 40° mosás.
¢¢ Szín:  denim
¢¢ Méret: 88x80 cm (h x sz)

88x80 cm (h x sz) 120261 darab: 54,99

 3  Melles kötény Taras denim
Rövid melles kötény farmer anyagból, háromrészes zsebbel, 
vékony nyak és derékpánttal. Szabályozható nyakpánttal.
100 % pamut (denim). 40° mosás.
¢¢ Szín:  denim
¢¢ Méret: 64x80 cm (h x sz), 64x100 cm (h x sz)

64x80 cm (h x sz) 118746 darab: 21,99
64x100 cm (h x sz) 127509 darab: 23,09

 4  Kötény Nando denim
Farmer kötény, kétrészes első zsebbel, 2 tollzsebbel és egy vékony 
kötőpánttal.
100% pamut (denim). 40° mosás.
¢¢ Szín:  denim
¢¢ Méret:  45x80 cm (h x sz), 45x100 cm (h x sz), 60x80 cm (h x 

sz), 60x100 cm (h x sz)

45x80 cm (h x sz) 120085 darab: 17,59
45x100 cm (h x sz) 127501 darab: 18,14
60x80 cm (h x sz) 120084 darab: 18,69
60x100 cm (h x sz) 127502 darab: 19,24

¢¢ nagy 3 részes elülső zseb

Melles kötény  
Taras denim
darabonként

2199

Kötény  
Nando denim
darabonként

1759

uu Női blúz Davis i t t :  
(www.gasztro-palazzo.hu)

Már elérhető 100 cm  
szélességben isKönnyebb

farmer
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¢¢ több színben és méretben 
elérhető

¢¢ könnyen kezelhető

¢¢ minőségi időtálló anyag ¢¢ nagy zsebekkel, mini tablethez is 
alkalmas (24 x 17 cm, ma x sz) és 
konyhai törlő hurokkal

Itt lehet  
az Ön logója!

uu Női blúz Jean o. 50

uu Fér fi ing Jean o. 50

Kötény  
Botero
darabonként

499

50 darabtól*

Melles kötény  
Botero
darabonként

1000

50 darabtól*

KEDVEZMÉNY
MENNYISÉGI

Már elérhető 100 cm  
szélességben is
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   Minél többet vásárol, annál  többet takarít meg. 

10 darabtól* 20 darabtól* 50 darabtól*
45x80 cm 6,42 5,71 4,99
45x100 cm 6,92 6,15 5,38
60x80 cm 7,41 6,59 5,76
60x100 cm 7,91 7,03 6,15
85x100 cm 8,40 7,47 6,53
95x100 cm 9,39 8,35 7,30
95x120 cm 10,38 9,23 8,07

10% -ot megtakaríthat! 20% -ot megtakaríthat! 30% -ot megtakaríthat!

fehér

kék

kék

mangó almazöld

kakaó 
barna

kakaó 
barna

bordó

sötétkék

sötétkék

szeder

homok

homok

piros

szürkés-
barna

szürkés-
barna

olívazöld sötétzöld

világosz-
szürke

világosz-
szürke

szürke

szürke

fekete

fekete fekete/fehér 
halszálka mintás

grafit

grafit

¢¢ tökéletes logó hímzéséhez

 1  Kötény Botero
Kiváló minőségű kötény robusztus és könnyű anyagkeverékből, szilárd anyag szalaggal.
65% poliészter, 35% pamut. 60° mosás.
¢¢ Szín:  almazöld, bordó, szeder, kakaó barna, sötétkék, sötétzöld, grafit, szürke, világosszürke, 

mangó, olívazöld, kék, zöld, piros, homok, fekete, szürkésbarna, fehér
¢¢ Méret:  45x80 cm (h x sz), 45x100 cm (h x sz), 60x80 cm (h x sz), 60x100 cm (h x sz), 85x100 

cm (h x sz), 95x100 cm (h x sz), 95x120 cm (h x sz)

45x80 cm (h x sz) 100654 darab: 7,14
45x100 cm (h x sz) 124717 darab: 7,69
60x80 cm (h x sz) 119284 darab: 8,24
60x100 cm (h x sz) 124718 darab: 8,79
85x100 cm (h x sz) 119281 darab: 9,34
95x100 cm (h x sz) 119282 darab: 10,44
95x120 cm (h x sz) 119283 darab: 11,54

 2  Melles kötény Botero és Botero halszálka mintás
Kiváló minőségű melles kötény robusztus, könnyen kezelhető anyagból. A pántok hátrészen keresz-
teződnek, hogy enyhítsék a nyak terhelését. Konyha törlő hurokkal, tollzsebbel és két elülső nagy 
zsebbel. A jobb első zseb helyet kínál mini tablet számára is. Számos színben kapható.
uni: 65% poliészter, 35% pamut. 60° mosás. 
halszálka mintás: 100% pamut. 60° mosás.
¢¢ Szín:  almazöld, bordó, szeder, kakaó barna, sötétkék, sötétzöld, grafit, szürke, világosszürke, 

mangó, olívazöld, kék, zöld, piros, homok, fekete, fekete/fehér, szürkésbarna, fehér
¢¢ Méret: 88x80 cm (h x sz), 88x100 cm (h x sz)

uni 88x80 cm (h x sz) 124906 darab: 14,29
uni 88x100 cm (h x sz) 127505 darab: 15,39
halszálka mintás 88x80 cm (h x sz) 124899 darab: 18,69
halszálka mintás 88x100 cm (h x sz) 127506 darab: 19,79

zöld

Bestsellerek

uu Több információ a www.gasztro-palazzo.hu oldalon.

   Minél többet vásárol, annál  többet takarít meg. 

10 darabtól* 20 darabtól* 50 darabtól*
uni 88x80 cm 12,86 11,43 10,00
uni 88x100 cm 13,85 12,31 10,77

10% -ot megtakaríthat! 20% -ot megtakaríthat! 30% -ot megtakaríthat!

fehér mangó almazöldbordó szederpiros olívazöld sötétzöld zöld

*azonos színben és méretben

*azonos színben és méretben
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Melles kötény  
Faro
darabonként

769

50 darabtól*

¢¢ könnyen karbantar tható

¢¢ állí tható nyakpánt

¢¢ 2 tollzsebbel a mellkason

¢¢ tökéletes megszemélyesítéshez

uu További info a www.gasztro-palazzo.hu oldalon.

¢¢ praktikus nagy zsebek

¢¢ állí tható nyakpánt

uu Galléros póló Cato o. 47

uu Farmer Dover o. 59

Melles kötény  
Taras
darabonként

692

50 darabtól* 

KEDVEZMÉNY
MENNYISÉGI

Már elérhető 100 cm  
szélességben is
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 2  Melles kötény Faro
Melles kötény állítható nyakpánttal, 1 belső zsebbel és 2 tollzsebbel.
65 % poliészter, 35 % pamut. 60° mosás.
¢¢ Szín:  almazöld, bordó, szeder, kakaó barna, sötétkék, sötétzöld, szürke, világosszürke, mangó, 

olívazöld, kék, zöld, piros, fekete, szürkésbarna, fehér
¢¢ Méret: 98x80 cm (h x sz), 98x100 cm (h x sz)

98x80 cm (h x sz) 100491 darab: 10,99
98x100 cm (h x sz) 127507 darab: 12,09

világosszürke szürke

almazöld

kakaó barna fekete

olívazöld sötétzöld kékzöld sötétkék szürkésbarna

színes:denim:

fehér

almazöld

mangó

sötétzöld

világosszürke

szeder

kakaó barna denim

piros

szürke

bordó

fekete

zöld kék szürkésbarna

 1  Melles kötény Taras
Rövid melles kötény állítható nyakpánttal, háromrészes elülső zsebbel, anyag pánttal.
színes: 65% poliészter, 35% pamut. 60° mosás. 
denim: 100% pamut (denim). 40° mosás.
¢¢ Szín:  almazöld, bordó, szeder, kakaó barna, denim, kék, sötétzöld, szürke, világosszürke, 

mangó, zöld, piros, fekete, szürkésbarna, fehér
¢¢ Méret: 64x80 cm (h x sz), 64x100 cm (h x sz)

színes 64x80 cm (h x sz) 100492 darab: 9,89
színes 64x100 cm (h x sz) 127508 darab: 10,99
denim 64x80 cm (h x sz) 118746 darab: 21,99
denim 64x100 cm (h x sz) 127509 darab: 23,09

   Minél többet vásárol, annál  többet takarít meg. 

10 darabtól* 20 darabtól* 50 darabtól*
színes 64x80 cm (h x sz) 8,90 7,91 6,92
színes 64x100 cm (h x sz) 9,89 8,79 7,69

10% -ot megtakaríthat! 20% -ot megtakaríthat! 30% -ot megtakaríthat!

   Minél többet vásárol, annál  többet takarít meg. 

10 darabtól* 20 darabtól* 50 darabtól*
98x80 cm (h x sz) 9,89 8,79 7,69
98x100 cm (h x sz) 10,88 9,67 8,46

10% -ot megtakaríthat! 20% -ot megtakaríthat! 30% -ot megtakaríthat!

Bestsellerek

fehér mangó szederpiros bordó

*azonos színben és méretben *azonos színben és méretben
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Melles kötény  
Nando
darabonként

846

50 darabtól*

Kötény  
Nando
darabonként

576

50 darabtól*

uu Galléros póló Oliver o. 46

Már elérhető 100 cm széleségben is.

Itt lehet az  
Ön logója!

¢¢ 18 különböző színben

¢¢ nagy zsebek

KEDVEZMÉNY
MENNYISÉGI

¢¢ könnyen karbantar tható
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45x80 cm 45x100 cm 60x80 cm 60x100 cm 85x100 cm

43

kakaó barna

olívazöld

fehér

világosszürke

sötétzöld

mangó

zöld

zöld

grafit

sötétkék

bordó

szürke

kék

piros

fekete

homok

szeder

denim

szürkésbarna

almazöld

bordó

homok kakaó barna

fehér

szürkeszürkésbarna

almazöld sötétzöldszeder olívazöld

világosszürke

kék

mangó

grafit

sötétkék

piros

fekete

színes denim

 1  Kötény Nando
Kiváló minőségű kötény robusztus és könnyű anyagkeverékből, 2 részes elülső zsebbel,  
2 tollzsebbel és szövet szalaggal.
színes: 65% poliészter, 35% pamut. 60° mosás. 
denim: 100% pamut (denim). 40° mosás.
¢¢ Szín:  almazöld, bordó, szeder, kakaó barna, denim, sötétkék, sötétzöld, grafit, szürke, világos- 

szürke, mangó, olívazöld, kék, zöld, piros, homok, fekete, szürkésbarna, fehér
¢¢ Méret: 45x80 cm (h x sz), 45x100 cm (h x sz), 60x80 cm (h x sz), 60x100 cm (h x sz), 85x100 

cm (h x sz)

színes 45x80 cm (h x sz) 100865 darab: 8,24
színes 45x100 cm (h x sz) 124719 darab: 8,79
színes 60x80 cm (h x sz) 119290 darab: 9,34
színes 60x100 cm (h x sz) 124720 darab: 9,89
színes 85x100 cm (h x sz) 119289 darab: 10,44
denim 45x80 cm (h x sz) 120085 darab: 17,59
denim 60x80 cm (h x sz) 120084 darab: 18,69

   Minél többet vásárol, annál  többet takarít meg. 

10 darabtól* 20 darabtól* 50 darabtól*
színes 45x80 cm (h x sz) 7,41 6,59 5,76
színes 45x100 cm (h x sz) 7,91 7,03 6,15
színes 60x80 cm (h x sz) 8,40 7,47 6,53
színes 60x100 cm (h x sz) 8,90 7,91 6,92
színes 85x100 cm (h x sz) 9,39 8,35 7,30

10% -ot megtakaríthat! 20% -ot megtakaríthat! 30% -ot megtakaríthat!

   Minél többet vásárol, annál  többet takarít meg. 

10 darabtól* 20 darabtól* 50 darabtól*
88x80 cm (h x sz) 10,88 9,67 8,46
88x100 cm (h x sz) 11,87 10,55 9,23

10% -ot megtakaríthat! 20% -ot megtakaríthat! 30% -ot megtakaríthat!
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 2  Melles kötény Nando
Kiváló minőségű melles kötény, robusztus és könnyű anyagkeverékből, állítható nyakpánttal,  
2 részes elülső zsebbel és 2 tollzsebbel.
65% poliészter, 35% pamut. 60° mosás.
¢¢ Szín:  almazöld, bordó, szeder, kakaó barna, sötétkék, sötétzöld, grafit, szürke, világosszürke, 

mangó, olívazöld, kék, zöld, piros, homok, fekete, szürkésbarna, fehér
¢¢ Méret: 88x80 cm (h x sz), 88x100 cm (h x sz)

88x80 cm (h x sz) 117561 darab: 12,09
88x100 cm (h x sz) 124716 darab: 13,19

Bestsellerek

*azonos színben és méretben

*azonos színben és méretben
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Melles kötény  
Lionel
darabonként

846

50 darabtól*

uu o. 46

¢¢ 2 mellső tollzsebbel 

¢¢ nagy mellső zsebek

¢¢ állí tható nyakpánt tal
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Melles kötény Lionel
Melles kötény erős és könnyű anyagkeverékből, patenttel ellátott nyakpánttal az univerzálisan 
állítható hosszhoz, tollzsebbel és zsebbel a hasi részén.
65% poliészter, 35% pamut. 60° mosás.
¢¢ Szín:  almazöld, bordó, szeder, kakaó barna, kék, sötétzöld, grafit, szürke, világosszürke, 

mangó, zöld, piros, fekete, szürkésbarna
¢¢ Méret: 88x80 cm (h x sz), 88x100 cm (h x sz)

88x80 cm (h x sz) 101003 darab: 12,09
88x100 cm (h x sz) 124715 darab: 13,19

mangó

kék

piros

szürkésbarna

bordó

kakaó barna

szeder

világosszürke

almazöld

szürke

zöldsötétzöld

grafit fekete

   Minél többet vásárol, annál többet takarít meg. 

10 darabtól* 20 darabtól* 50 darabtól*
88x80 cm 10,99 9,89 8,46
88x100 cm 12,09 10,99 9,23

10% -ot megtakaríthat! 20% -ot megtakaríthat! 30% -ot megtakaríthat!

Már elérhető 100 cm széleségben is. 

Bestsellerek
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KEDVEZMÉNY
MENNYISÉGI

uu Blúz / ing Davis  
(www.gasztro-palazzo.hu)

*azonos színben és méretben
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1

fehér sötétkékpiros fekete

¢¢ könnyen t isz tí tható

¢¢ a Sanit ized® 
higiéniai funkció 
megbízhatóan 
semlegesít i a 
szagokat

 2  Női galléros póló Cato
Enyhén szűkített női galléros póló 3/4 ujjakkal, könnyen kezelhető, gyűrő-
désálló pamut-elasztán anyagból. Az integrált Sanitized® higiéniai funkció 
megbízhatóan védi az anyagot a baktériumokkal szemben, és ezzel garan-
tálja a tartós frissességet. Oldalt felvágással és 4 gombos gombolással. 
95 % pamut, 5 % elasztán. 40° mosás. 
Háthossz: 60 cm S méretnél.
¢¢ Szín 3/4 ujjú:  sötétkék, piros, fekete, fehér
¢¢ Női méretek: XS, S, M, L, XL, 2XL

3/4 ujjú női 124292 darab: 27,49

Itt lehet  
az Ön logója!

uu Kötény Melek o. 33

női
férfi

Női galléros póló 
Cato - 3/4 ujjú
darabért csak

2749

fehér sötétkék fekete

 1  Galléros póló Oliver
Modern galléros póló, női és férfi változatban, könnyen karbantartható anyagból, mely göbösödés mentes. Az integrált Sani-
tized® higiéniai funkció megbízhatóan védi az anyagot a baktériumokkal szemben, és ezzel garantálja a tartós frissességet. 
A férfi póló 3 gombra gombolható és konfekciósan méretezett gallérja van. A női póló 4 gombra gombolható. Slim Fit szabás. 
95 % pamut, 5 % elasztán. 40° mosás. 
Háthossz - női: 67 cm S méretnél. 
Háthossz - férfi: 74 cm M méretnél.
¢¢ Szín:  sötétkék, fekete, fehér
¢¢ Női méretek: XS, S, M, L, XL, 2XL
¢¢ Férfi méretek: S, M, L, XL, 2XL, 3XL

rövid ujjú női 125091 darab: 32,99
rövid ujjú férfi 124896 darab: 32,99

Galléros póló  
Oliver
darabért csak

3299

¢¢ könnyen karbantar tható

¢¢ forma és szín stabil

¢¢ elegáns, galléros póló piké 
anyagból

Okos
   részletek

Praktikus
 3/4 ujjak
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3 3 3

+36 70 886 5856 www.gasztro-palazzo.hu

fehérfehér szeder sötét-
kék

piros alma-
zöld

szürkés-
barna

bordó grafit fekete szeder sötét-
kék

fekete

¢¢ extra hosszú, kényelmes hossz  
(fenékig)

¢¢ a Sanit ized® higiéniai funkció 
megbízhatóan semlegesít i a 
szagokat

¢¢ 2 nagy zsebbel

¢¢ könnyen t isz tí tható

¢¢ a Sanit ized® higiéniai 
funkció megbízhatóan 
semlegesít i a 
szagokat 

 3  Galléros póló Cato
Szűkített szabású női és férfi galléros póló kellemes minőségben. Az integrált Sanitized® higiéni-
ai funkció megbízhatóan védi az anyagot a baktériumokkal szemben, és ezzel garantálja a tartós 
frissességet. Oldalsó bevágások és 4 gombos bekapcsolás. A női póló rövid és 3/4-es ujjú válto-
zatban kapható.
95% pamut, 5% elasztán. 40° mosás. 
Háthossz - női: 60 cm S méretnél. 
Háthossz - férfi: 71 cm M méretnél.
¢¢ szín rövid ujjú:  almazöld, bordó, szeder, grafit, sötétkék, piros, fekete, szürkésbarna, fehér 
¢¢ Női méretek: XS, S, M, L, XL, 2XL
¢¢ Férfi méretek: S, M, L, XL, 2XL, 3XL

rövid ujjú női 101294 darab: 25,29
rövid ujjú férfi 101860 darab: 25,29

 4  Női galléros póló Cato Comfort
Enyhén szűkített női galléros póló kevert pamut-elasztán anyagból, mely göbösödés mentes. Az 
integrált Sanitized® higiéniai funkció megbízhatóan védi az anyagot a baktériumokkal szemben, és 
ezzel garantálja a tartós frissességet. Oldalsó bevágások és 4 gombos bekapcsolás, 2 nagy zseb.
95 % pamut, 5 % elasztán. 40° mosás. 
Háthossz: 72 cm S méretnél.
¢¢ Szín:  szeder, sötétkék, fekete, fehér
¢¢ Méret:  XS, S, M, L, XL, 2XL

rövid ujjú  női 124891 darab: 29,69

uu Kötény Melek o. 33

női
férfi
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Szín
  választék

Extra
 hosszú

Galléros póló  
Cato
darabért csak

2529
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Galléros póló 
Fly
darabért csak

1979

5 darabtól*

¢¢ nagy színválaszték

¢¢ könnyen t isz tí tható

¢¢ egyenes szabás

¢¢ extra hosszú a gasztronómiai 
igényekhez

uu Kötény Botero o. 39

KEDVEZMÉNY
MENNYISÉGI
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fehér mangó piros bordó almazöld

füstkék feketetürkizkék grafitszürkésbarna kakaó barna

szeder

Galléros póló Fly 
Minőséges női és férfi galléros pólók, három gombbal kapcsolható.
65% poliészter, 35% pamut. 60° mosás. 
Háthossz - női: 64 cm S méretnél. 
Háthossz - férfi: 74 cm M méretnél.
¢¢ Szín:  almazöld, bordó, szeder, kakaó barna, grafit, mangó, füstkék, piros, fekete, 

szürkésbarna, türkizkék, fehér
¢¢ Női méretek: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
¢¢ Férfi méretek: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

rövid ujjú női 101301 darab: 21,99
rövid ujjú férfi 100672 darab: 21,99

   Minél többet vásárol, annál többet takarít meg. 

5 darabtól*
19,79

10% -ot megtakaríthat!

¢¢ tökéletes megszemélyesítéshez

uu További információk a www.gasztro-palazzo.hu oldalon.

¢¢ nincs minimális mennyiség

¢¢ széles körű nyomtatási és  
hímzési lehetőségek

¢¢ nagyon jó ár/minőség arány
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*azonos színben és méretben
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 1  Női blúz Cara
Egyenes szabású fehér blúz két mellzsebbel és feltűrhető ujjak-
kal. Extra hosszú háthossz a gasztronómia igényeihez igazítva.
100 % lyocell (Tencel™). 40 °C finom mosás. 
Háthossz: 75 cm 36-os méretnél.
¢¢ Szín:  fehér
¢¢ Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

3/4 ujjú női 126801 darab: 43,99

¢¢ a masni hurokkal van rögzítve a gallér alat t¢¢ modern masni

 2  Blúz/ing Jean 
Enyhén szűkített női blúz és férfi ing valódi farmerból. Két mell-
zsebbel és gombos kapcsolással. A női blúz divatos eltávolítható 
szalaggal rendelkezik a gallér alatt.
100% pamut (denim). 40° mosás. 
Háthossz - női: 69 cm 36-os méretnél. 
Háthossz - férfi: 74 cm 39/40-es méretnél.
¢¢ Szín:  sötétkék
¢¢ Női méretek: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
¢¢ Férfi méretek: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48

hosszú ujjú női 124907 darab: 49,49
hosszú ujjú férfi 124911 darab: 49,49

Blúz/ing  
Jean
darabért csak

4949

uu Kötény Bristol, melles kötény Bristol  
további információk a www.gasztro-palazzo.hu oldalon.¢¢ könnyen kezelhető

¢¢ t isz ta pamutból

¢¢ lekerekítet t szegéllyel

¢¢ praktikus feltűrhető uj jak

¢¢ kiváló minőségű Tencel™ anyag

¢¢ szép laza szabás

050-051_JL_0321_UU_056-000_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.LV.LT.IS.IE.IP.indd   50 27.01.21   16:07
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+36 70 886 5856 www.gasztro-palazzo.hu
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fehér fehérkrémfehér krémfehérszürkésbarna szürkésbarnafekete fekete

 3  Férfi ing Marc
Férfi ing könnyen vasalható, minőséges pamutból, egy tollzsebbel ellátott mellkasi zsebbel.
100 % pamut. 40° mosás. 
Háthossz: 80 cm 39/40-es méretnél.
¢¢ Szín:  krémfehér, fekete, szürkésbarna, fehér
¢¢ Méret: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46

rövid ujjú férfi 102366 darab: 37,39
hosszú ujjú férfi 100658 darab: 38,49

 4  Női blúz Filipa
Enyhén szűkített női blúz könnyű pamutból, kiváló minőségben.
100 % pamut. 40° mosás. 
Háthossz: 66 cm 36-os méretnél.
¢¢ Szín:  krémfehér, fekete, szürkésbarna, fehér
¢¢ Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

rövid ujjú női 100659 darab: 36,29
3/4 ujjú női 101976 darab: 37,39
hosszú ujjú női 101977 darab: 38,49

Férfi ing
Marc
darabonként

3739

Női blúz
Filipa
darabonként

3629

¢¢ mellkas zseb tollzsebbel 

¢¢ könnyen karbantar tható

¢¢ extra hosszú a gasztronómiai 
igényekhez
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Blúz/ing  
Kim
darabonként

3189

¢¢ különösen könnyen kezelhető

¢¢ highlight : a hosszú uj jú női blúzt egy 
pillanat alat t 3 /4-es uj júra lehet feltűrni

¢¢ színálló a poliészternek köszönhetően

¢¢ női blúz és fér fi ing 2 uj jhosszal

 1  Blúz/ing Kim 
Női blúz és férfi ing mellzsebbel. Modern szabású, sok színben elérhető, hosszú és rövid ujjú válto-
zatban. A női blúz enyhén szűkített, a hosszú ujjú változat feltűrhető ujjakkal, 3/4-es blúzt csinálhat 
belőle. Az anyag egyszerűen kezelhető.
65% pamut, 35% poliészter. 40° mosás. 
Háthossz - női: 68 cm 36-os méretnél. 
Háthossz - férfi: 80 cm 39/40-es méretnél.
¢¢ Szín:  azúrkék, bordó, szeder, sötétkék, olívazöld, fekete, szürkésbarna, fehér
¢¢ Női méretek: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
¢¢ Férfi méretek: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46

rövid ujjú női 124885 darab: 31,89
hosszú ujjú női 124886 darab: 32,99
rövid ujjú férfi 124890 darab: 31,89
hosszú ujjú férfi 124894 darab: 32,99

fehér szeder azúrkék szürkés-
barna

bordó olívazöld sötétkék fekete
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Elegáns

Ing  
Noah
darabonként

3189

Blúz  
Fiore
darabonként

2749

uu Nadrágtar tó o. 67

¢¢ könnyen kezelhető

¢¢ Fiore: a szabás minden testalkathoz il l ik , a blúz 
enyhén szűkítet t és elöl a hasi részen egyenes 
szabású

¢¢ elegáns, rej tet t patent tal 

¢¢ extra hosszú a gasztronómiai igényekhez

rövid ujjúrövid ujjú 3/4 ujjú hosszú ujjúhosszú ujjú

fehér feketepiros bordó szürkésbarna szürke

 3   Blúz Fiore
Női blúz kevert anyagból, rejtett patenttel. 
67 % pamut, 33 % poliészter. 40° mosás. 
Háthossz: 70 cm 36-os méretnél.
¢¢ Szín:  bordó, szürke, piros, fekete, szürkésbarna, fehér
¢¢ Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

rövid ujjú női 101890 darab: 27,49
3/4 ujjú női 101855 darab: 28,59
hosszú ujjú női 101908 darab: 29,69

 2   Ing Noah
Könnyen kezelhető anyagú, minőséges, elsőosztályú férfi ing.
67 % pamut, 33 % poliészter. 40° mosás. 
Háthossz: 78 cm 39/40-es méretnél.
¢¢ Szín:  bordó, szürke, piros, fekete, szürkésbarna, fehér
¢¢ Méret: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46

rövid ujjú férfi 115348 darab: 31,89
hosszú ujjú férfi 115349 darab: 32,99
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Ing  
Bruce
darabonként

3189

fehér szeder olívazöld szürkés-
barna

bordó almazöld füstkék grafit fekete

Blúz  
Kate
darabonként

3189

¢¢ színben illő a Bruce 
ingekhez

¢¢ elasztánnal a mozgás 
szabadságáér t

¢¢ 9 színben elérhető

 1  Blúz Kate 
Modern, szűkített szabású női blúz rövid és hosszú ujjú változatban, díszítő vállappal és mellzse-
bekkel. Magas viselési kényelme az elasztánnak köszönhető, optimális mozgásszabadságot biztosít. 
A lekerekített szegélynek köszönhetően nadrágon is viselhető.
98 % pamut, 2 % elasztán. 40° mosás. 
Háthossz: 64 cm 36-os méretnél.
¢¢ Szín rövid ujjú :  almazöld, bordó, szeder, grafit, olívazöld, füstkék, fekete, szürkésbarna, fehér
¢¢ Szín hosszú ujjú : szeder, füstkék, fekete, szürkésbarna, fehér
¢¢ Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

rövid ujjú női 101133 darab: 31,89
hosszú ujjú női 115254 darab: 32,99

Vállapos
 blúz

uu Melles kötény Lenox o. 37

uu Nadrágtar tó o. 61
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Blúz  
Cecaria
darabonként

3739

¢¢ optimális 
mozgásszabadság

¢¢ könnyen kezelhető

¢¢ nagy színválaszték

¢¢ extra hosszú a 
gasztronómiai 
igényekhez

¢¢ könnyen kezelhető

¢¢ szűk szabás

 2  Ing Bruce 
Klasszikus férfi minőséges ing, enyhén szűkített szabással. Magas viselési kényelme az elasztánnak 
köszönhető, optimális mozgásszabadságot biztosít. Az extra hosszú hátsó része megakadályozza, 
hogy gyorsan kicsússzon a nadrágból. A vendéglátás legmagasabb igényeihez igazítva.
98 % pamut, 2 % elasztán. 40° mosás. 
Háthossz: 78 cm 39/40-es méretnél.
¢¢ Szín:  almazöld, bordó, szeder, grafit, olívazöld, füstkék, fekete, szürkésbarna, fehér
¢¢ Méret: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46

rövid ujjú férfi 102411 darab: 31,89
hosszú ujjú férfi 100740 darab: 32,99

 3  Blúz Cecaria 
Szűkített női blúz rövid és hosszú ujjú változatban. Bevarrással elöl és hátul. Lekerekített szegéllyel. 
A gombok színben illeszkednek a blúzhoz. Rövid visszatűrt ujjú változat szép 2 gombos kapcsolással.
98 % pamut, 2 % elasztán. 40° mosás. 
Háthossz: 64 cm 36-os méretnél.
¢¢ Szín:  almazöld, bordó, szeder, grafit, olívazöld, füstkék, fekete, szürkésbarna, fehér
¢¢ Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

rövid ujjú női 101403 darab: 37,39
hosszú ujjú női 101708 darab: 38,49
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fehér fehérszeder szederolívazöld olívazöldszürkés-
barna

szürkés-
barna

bordó bordóalmazöld almazöldfüstkék füstkékgrafit grafitfekete fekete

Nagy
 színválaszték

Elasztánnal 
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 1  Mellény Blake
Modern női és férfi mellények, taft hátrésszel és szabályozható szélességgel. A női mellény két zseb-
bel, a férfi három zsebbel van kiegészítve.
 100 % pamut. 30 °C finom mosás. 
Háthossz - női: 51 cm 36-os méretnél. 
Háthossz - férfi: 56 cm 50-es méretnél.
¢¢ Szín:  világoskék
¢¢ Női méretek: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
¢¢ Férfi méretek: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

női 117580 darab: 54,99
férfi 117581 darab: 54,99

 2  Mellény Limerick
Klasszikus női és férfi mellény, taft hátsó résszel és szabályozható szélességgel. A női mellény két 
zsebbel, a férfi három zsebbel van kiegészítve.
55 % poliészter, 45 % gyapjú. 30 °C finom mosás. 
Háthossz - női: 51 cm 36-os méretnél. 
Háthossz - férfi: 56 cm 50-es méretnél.
¢¢ Szín:  antracit
¢¢ Női méretek: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
¢¢ Férfi méretek: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

női 117582 darab: 54,99
férfi 117583 darab: 54,99

¢¢ taf t hátrész

¢¢ állí tható hátbőség

¢¢ enyhe színváltozások a mosás 
után lehetségesek, biz tosít ják 
a mellény egyedi meg jelenését

¢¢ menő kinézet

Mellény  
Limerick
darabért csak

5499

¢¢ taf t hátrész

¢¢ állí tható hátbőség

¢¢ kiváló minőségű anyag  
elegáns kinézet tel

férfi női

uu Nadrág Chino o. 58

uu o. 27

uu o. 53
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¢¢ könnyen kezelhető

¢¢ színtar tó

¢¢ nagy színválaszték

nőiférfi

 3  Mellény Classic
Jacquard mintájú mellény, könnyen kezelhető anyagból, 5-gombos kapcsolással, 
fekete taft hátrésszel és szabályozható kapoccsal. Női mellény: 2 zseb. Férfi mel-
lény: 3 zseb, 1 mellkasi zseb.
100 % poliészter. 30° mosás. 
Háthossz - női: 56 cm 36-os méretnél. 
Háthossz - férfi: 67 cm 50-es méretnél.
¢¢ Szín:  bordó, fekete
¢¢ Női méretek:  34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
¢¢ Férfi méretek:  44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

női 100318 darab: 40,69
férfi darab: 40,69

bordó fekete

    Minél többet vásárol, annál 
többet takarít meg. 

5 darabtól*
22,76

10% -ot megtakaríthat!

 4  Mellény Bistro 
Minőséges, elsőosztályú női és férfi mellény. Az eleje és a hát-
része könnyen tisztítható anyagból. Női mellény: 2 zseb. Férfi 
mellény: 3 zseb, 1 mellkasi zseb.
65 % poliészter, 35 % pamut. 40° mosás. 
Háthossz - női: 55 cm 36-os méretnél. 
Háthossz - férfi: 66 cm 50-es méretnél.
¢¢ Szín:  bordó, grafit, világosszürke, fekete, szürkésbarna
¢¢ Női méretek: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
¢¢ Férfi méretek: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

női 102217 darab: 25,29
férfi 100528 darab: 25,29

bordó szürkésbarna világosszürke feketegrafit

férfi

JACQUARD-
MINTA

Mellény  
Bistro
darabért csak

2276

5 darabtól*
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KEDVEZMÉNY
MENNYISÉGI

uu o. 60

uu o. 56

uu o. 55

Mellény  
Classic
darabért csak

4069

*azonos színben és méretben
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 1  Nadrág Chino
Kényelmes női és férfi Chino nadrág elasztánnal a kényelmes 
viseletért. A csípőrészen található gumi megakadályozza a blúzok 
és ingek felcsúszását. Praktikus zsebek, tollzseb a jobb oldalon 
és hátsó zsebek gombra zárhatók. Egyenes szabás.
97 % pamut, 3 % elasztán. 30° mosás. 
Belső lábhossz - női: 78 cm 36-os méretnél. 
Belső lábhossz - férfi: 84 cm 50-es méretnél.
¢¢ Szín:  bézs, khaki, sötétkék
¢¢ Női méretek: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
¢¢ Férfi méretek: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

női 117516 darab: 65,99
férfi 117517 darab: 65,99

sötétkékbézs khaki

női

férfi

Nadrág  
Chino
darabért csak

6599

¢¢ 2 zseb gombra¢¢ gumisáv ¢¢ egy beépítet t tollzseb

Felszolgáló ru-
házat-Nadrágok

uu Mellény L imerick o. 56
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¢¢ elasztánnal a kényelmes 
viseletér t

 2  Farmer Dover
Modern női és férfi farmer. Női farmer: szűk szabás, 2 elülső, 2 hátsó zseb, 6 övpánt, cipzár elöl 
középen. Férfi farmer: egyenes szabás, 5 övpánt, 2 elülső zseb, 2 hátsó zseb és cipzár elöl középen.
fehér & fekete: 97 % pamut, 3 % elasztán. 60° mosás. 
kék: 69% pamut, 14% Lyocell (Tencel™), 14% poliészter, 3 % elasztán. 40° mosás. 
Belső lábhossz - női: 81 cm 36-os méretnél. 
Belső lábhossz - férfi: 82 cm 50-es méretnél.
¢¢ Szín:  kék, fekete, fehér
¢¢ Női méretek: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
¢¢ Férfi méretek: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

női fekete, fehér 117522 darab: 49,49
férfi fekete, fehér  101716 darab: 49,49
női kék 119268 darab: 49,49
férfi kék 119269 darab: 49,49

Női farmer  
Dover
darabért csak

4949

Férfi farmer  
Dover
darabért csak

4949

fehér
fehér & 
fekete feketekékkék
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férfinői

¢¢ hátulnézet

¢¢ 5 zsebes farmer
uu Professzionális cipő L iber ty Knit o. 23
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 1  Nyakkendő Classic
Elegáns nyakkendő pincérek számára.
100 % poliészter.
¢¢ Szín:  szürkéskék

127343 darab: 16,49

 2  Csokornyakkendő Classic
Klasszikus csokornyakkendő kiszolgálók számára.
100 % poliészter.
¢¢ Szín:  szürkéskék

127340 darab: 14,29

 5  Csokornyakkendő Marco
Csokornyakkendő állítható szélességgel.
100 % poliészter.
¢¢ Szín:  bordó, fekete

115955 darab: 7,69

 3  Csokornyakkendő Herringbone
Csokornyakkendő trendi halszálka mintázattal.
100 % poliészter.
¢¢ Szín:  kék/fehér

127342 darab: 14,29

 4  Csokornyakkendő Dot
Csokornyakkendő trendi pöttyös mintázattal.
100 % poliészter.
¢¢ Szín:  bordó, sötétkék

127341 darab: 14,29

Csokornyakkendő  
Marco
darabért csak

769

mangómangó bordó

szürkés-
barna

szeder

grafit

almazöld

fekete

piros bordó

bordó homok

szeder

szürkésbarnaszürkésbarna almazöld olívazöld feketefekete

 8  Nyakkendő Terry
Felszolgáló nyakkendő kész hurokkal.
65 % poliészter, 35 % pamut. 60° mosás.
¢¢ Szín:  almazöld, bordó, szeder, mangó, olívazöld, piros, homok, 

fekete, szürkésbarna

100578 darab: 6,59

   Minél többet vásárol, annál többet takarít meg. 

10 darabtól* 20 darabtól* 50 darabtól*
5,93 5,27 4,61

10% -ot megtakaríthat! 20% -ot megtakaríthat! 30% -ot megtakaríthat!

 6  Nyakkendő Bo
Egyszínű nyakkendő mely tökéletesen passzol számos kínálatunk-
ban lévő termékhez. Szélesség: 9 cm.
65 % poliészter, 35 % pamut. 60° mosás.
¢¢ Szín:  almazöld, bordó, szeder, grafit, mangó, fekete, 

szürkésbarna

101138 darab: 9,34

   Minél többet vásárol, annál többet takarít meg. 

10 darabtól* 20 darabtól* 50 darabtól*
8,41 7,45 6,53

10% -ot megtakaríthat! 20% -ot megtakaríthat! 30% -ot megtakaríthat!

KEDVEZMÉNY
MENNYISÉGI

   Minél többet vásárol, annál többet takarít meg. 

10 darabtól* 20 darabtól*
7,91 7,03

10% -ot megtakaríthat! 20% -ot megtakaríthat!

 7  Nyakkendő Bo slim
Egyszínű vékony nyakkendő. Szélesség: 5 cm.
65 % poliészter, 35 % pamut. 60° mosás.
¢¢ Szín:  bordó, fekete, szürkésbarna

117211 darab: 8,79

NEW

*azonos színben *azonos színben *azonos színben
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Minden 
kéznél van

Brifkó tartó  
Anton
darabért csak

3299

 11  Brifkó tartó Anton
Fekete pénztárca tartó valódi bőrből, két nagy rekesszel pénztár-
cára és jegyzetfüzetre. Kiegészítve egy hátsó tépőzáras rekesszel. 
A jobb oldalon egy tolltartóval, hogy mindig kéznél legyen.
Bőr.
¢¢ Szín:  fekete
¢¢ Méret:  26x13 cm (h x sz)

120080 darab: 32,99

 9  Brifkó tartó Jerry
JOBELINE dombornyomott pénztárca tartó, 3 rekesszel, tolltartó-
val, pénztárca tartóval és jegyzetfüzet tartóval.
Bőr.
¢¢ Szín:  fekete
¢¢ Méret:  27x16 cm (h x sz)

101268 darab: 21,99

 10  Brifkó tartó Tom
Pénztárca tartó 3 rekesszel - tollra, pénztárcára és egy jegy-
zetfüzetre.
Bőr.
¢¢ Szín:  fekete
¢¢ Méret:  15x23 cm (h x sz)

100209 darab: 15,39

 13  Brifkó Fred
Fekete bőr pénztárca 6 rekesszel, cipzáras aprópénzes rekesszel 
és külső rekesszel. Praktikus: a bezárás állítható attól függően, 
hogy mennyire teljes a pénztárca.
Bőr.
¢¢ Szín:  fekete
¢¢ Méret:  10.5x17.5 cm (h x sz)

120078 darab: 43,99

 12  Brifkó Salzburg
Pénztárca 6 belső rekesszel, cipzáras, aprópénzes rekesszel és 
külső rekesszel.
Bőr.
¢¢ Szín:  fekete
¢¢ Méret:  11.5x18.5 cm (h x sz)

100462 darab: 27,49

 14  Ujjtartó
Állítható, elasztikus szalagok max. 39 cm-es átmérővel, kényel-
mes 2,5 cm szélességben, praktikus csattal a szélesség beál-
lításához.
¢¢ Szín:  fekete

117222 pár: 18,69

 15  Nadrágtartó
Divatos Y-alakú hózentróger 3 fém csattal. Szélessége: 2,5 cm.
Poliészter-elasztán keverék.
¢¢ Szín:  világosbarna, fekete

világosbarna 118728 darab: 21,99
fekete 115659 darab: 21,99

 16  Sapka Cuba
Különböző színű sapka. A méret a fej hátulján lévő kapoccsal 
állítható.
65 % poliészter, 35 % pamut. 60° mosás.
¢¢ Szín:  olívazöld, fekete

126635 darab: 10,99

 17  Sapka Flin
Fekete sapka. A méret a fej hátulján lévő kapoccsal állítható.
65 % poliészter, 35 % pamut. 60° mosás.
¢¢ Szín:  fekete

126826 darab: 10,99

Brifkó  
Fred
darabért csak

4399
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Szakácskabátok o. 63

Szakácsnadrágok o. 72

Szakács ruházat
kényelmes, cool & funkcionális

Még akkor is, ha a munka nehéz lesz: a JOBELINE-nal mindig cool 
marad. Ezt a stílusos megjelenés, valamint a könnyű, szellőző és 
hűsítő munkaruházat biztosítja.

¢¢ optimális szellőzés az oldalsó, 
átlátszatlan hálóbetétek révén

¢¢ szuper könnyű anyag

¢¢ patentos kapcsolás

¢¢ rövid és hosszú uj jú változatban 
kapható

¢¢ feltűrhető uj jakkal, 2-részes zsebbel  
a bal karrészen

¢¢ funkcionális fül a kötényhez

¢¢ praktikus feltűrhető hosszú uj jak

¢¢ szellőző a hálós anyagnak köszönhetően

Szakácskabát Carter 
Extra könnyű és robusztus anyagból készült női és férfi 
szakácskabát. Álló gallérral, szellőző hálóbetétekkel az 
oldalakon, kétrészes zsebbel a bal karrészen és vállpántos 
kötény hurokkal a nyakán. Rejtett patentos kapcsolással. 
Kapható rövid és hosszú ujjú (feltűrhető ujjú) változatban. 
A női modell enyhén szűkített.
65% poliészter, 35% pamut. 160 g/m². 60° mosás. 
Háthossz - női: 68 cm 36-os méretnél. 
Háthossz - férfi: 76 cm 50-es méretnél.
¢¢ Szín:  bordó, szürke, szürkéskék, olívazöld, homok, 

fekete, fehér
¢¢ Női méretek:  34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 

54, 56
¢¢ Férfi méretek:  44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 

64, 66

rövid ujjú női 125134 darab: 42,89
hosszú ujjú női 124887 darab: 43,99
rövid ujjú férfi 125135 darab: 42,89
hosszú ujjú férfi 124895 darab: 43,99

férfi

női

Szakácskabát  
Carter
darabonként

4289

fehér szürke olívazöld bordó feketeszürkéskék

Tartozékok és kiegészítők o. 81

SÚLY
ALACSONY

vékony anyag
Extra 

homok
NEW
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Styles
Favorite

Az Ön előnyei 
a  Levi-vel

praktikus oldalt 
felvágással 
a kényelmes 

viseletért

2-részes zseb  
a karrészen 

 1  Szakácskabát Levi 
Szakácskabát könnyű farmer anyagból. Cipzárral, álló gallérral, 
kétrészes zsebbel a karrészen és hurokkal a nyaki részen a melles 
kötény számára. Rövid és hosszú ujjú kivitelben kapható (feltűrhe-
tő ujjakkal).
100 % pamut. 212 g/m2. 40° mosás. 
Háthossz - női: 70 cm 36-os méretnél. 
Háthossz - férfi: 78 cm 50-es méretnél.
¢¢ Szín:  sötétkék, fekete
¢¢ Női méretek:  34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
¢¢ Férfi méretek:  44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

rövid ujjú női 126427 darab: 53,89
hosszú ujjú női 126428 darab: 54,99
rövid ujjú férfi 126429 darab: 53,89
hosszú ujjú férfi 126430 darab: 54,99

¢¢ 2-részes zseb a karrészen
sötétkék fekete

Szakácskabát  
Levi
darabonként

53 89

¢¢ feltűrhető uj jakkal

¢¢ valódi, könnyű farmerból 
készült

¢¢ hurok a nyaki részen a melles 
kötény számára

¢¢ a mosás utáni lehetséges enyhe 
színváltozások biz tosít ják a 
szakácskabát egyedi meg jelenését

uu Szakácsnadrág Sweatpant o. 74

Mindenki szereti a farmert! Miért is 

kellene róla lemondani a konyhá-

ban? A legjobb példa: a Levi sza-

kácskabát. Könnyű farmerból készül, 

hogy ne izzadjon a konyhában.

Kiváló minőségű farmer 
funkcionális zsebek-
kel: ez a munkát igazán 
szórakoztatóvá teszi!

064-065_JL_0321_UU_070-071_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.LV.LT.IS.IE.IP.indd   64 27.01.21   16:23



65

2

2

b

2

2

+36 70 886 5856 www.gasztro-palazzo.hu

Sz
a

ká
c

sk
a

b
á

to
k 

|
 S

za
ká

cs
 r

uh
á

za
t

 2  Szakácskabát Scott 
Stílusos szakácskabát rövid vagy hosszú ujjal. Rejtett patentos kapcsolással, 2-részes zsebbel a 
bal karrészen és köténytartóval. Két anyagban elérhető: denim (világoskék) vagy chambray (szürke).
világos denim: 100 % pamut (denim). 255 g/m². 40° mosás. 
szürke: 100 % pamut (chambray). 170 g/m². 40° mosás. 
Háthossz - női: 68 cm 36-os méretnél. 
Háthossz - férfi: 76 cm 50-es méretnél.
¢¢ Szín:  világos denim, szürke
¢¢ Női méretek:  34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
¢¢ Férfi méretek:  44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

rövid ujjú női, világos denim 117541 darab: 53,89
rövid ujjú női, szürke 125020 darab: 53,89
hosszú ujjú női, világos denim 119267 darab: 54,99
hosszú ujjú női, szürke 125021 darab: 54,99
rövid ujjú férfi, világos denim 117542 darab: 53,89
rövid ujjú férfi, szürke 125018 darab: 53,89
hosszú ujjú férfi, világos denim 119418 darab: 54,99
hosszú ujjú férfi, szürke 125019 darab: 54,99

világos denim szürke

női

férfi

Szakácskabát  
Scott
darabonként

53 89

¢¢ rejtet t patentos kapcsolás

¢¢ hurokkal a melles kötény számára

¢¢ 2-részes zseb a bal karrészen

SÚLY
ALACSONY

vékony anyag
Extra 
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¢¢ cool jacket st í lus

¢¢ 2-részes zseb a karrészen

¢¢ lehetségesek a mosás utáni 
színelváltozások, melyek az 
eredeti kinézetet biz tosít ják

Szakácskabát  
Jannis
darabért csak

6599

¢¢ hálós oldalsó részek az optimális 
szellőzés érdekében ¢¢ 2-részes zseb a karrészen

 1  Szakácskabát Jannis
Exkluzív, könnyű férfi és női szakácskabát. Rejtett patenttal, 2 mellzsebbel, 2-részes zsebbel a karrészen és takart 
hálós részekkel a háton. A szakácskabát jellemzője: mosással karakterisztikus kinézetet kap így egyéni lesz ugyan 
úgy, mint a tulajdonosa. 
100 % pamut. 210 g/m2. 40° mosás. 
Háthossz - női: 67 cm 36-os méretnél. 
Háthossz - férfi: 74 cm 50-es méretnél.
¢¢ Szín:  olívazöld
¢¢ Női méretek:  34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
¢¢ Férfi méretek:  44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

hosszú ujjú női 126425 darab: 65,99
hosszú ujjú férfi 120784 darab: 65,99

¢¢ könnyen karbantar tható

¢¢ praktikus mellkasi zseb

Férfi szakácskabát 
Pirlo
darabért csak

2749

fekete/
piros

fekete/
szürke

fehér/fekete

 2  Férfi szakácskabát Pirlo
Férfi rövid ujjú szakácskabát, aszimmetrikus gallérral, oldalsó patenttal záródik, 
kontrasztos szegéllyel. 1 mellkasi zseb, a hátsó és az oldalsó részen rések a kénye-
lem növelése érdekében.
65 % poliészter, 35 % pamut. 215 g/m². 60° mosás. 
Háthossz: 73 cm 50-es méretnél.
¢¢ Szín:  fekete/szürke, fekete/piros, fehér/fekete
¢¢ Méret: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

rövid ujjú férfi 100679 darab: 27,49
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 3  Szakácskabát Leon
Kiváló minőségű férfi szakácskabát strukturált anyagból, szürke szegéllyel a galléron és a man-
dzsettán. Rejtett patenttal és hőmérőtartó zsebbel. Rövid és hosszú ujjú változatban kapható. 
Mosodába alkalmas.
65 % poliészter, 35 % pamut. 215 g/m². 95° mosás. 
Háthossz: 78 cm 50-es méretnél.
¢¢ Szín:  fekete/szürke, fehér/szürke
¢¢ Méret: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

rövid ujjú férfi 124288 darab: 75,89
hosszú ujjú férfi 101148 darab: 76,99

 4  Szakácskabát Luisa
Kiváló minőségű női szakácskabát strukturált anyagból, szürke szegéllyel a galléron és a man-
dzsettán. Rejtett patenttal és hőmérőtartó zsebbel. Háromnegyedes és hosszú ujjú változatban 
kapható. Mosodába alkalmas.
65 % poliészter, 35 % pamut. 215 g/m². 95° mosás. 
Háthossz: 70 cm 36-os méretnél.
¢¢ Szín:  fekete/szürke, fehér/szürke
¢¢ Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

3/4 ujjú női 124287 darab: 75,89
hosszú ujjú női 101147 darab: 76,99

Szakácskabát  
Leon
darabonként

7589

Szakácskabát  
Luisa
darabonként

7589

fehér/szürke fehér/szürke fekete/szürkefekete/szürke

¢¢ alkalmas ipari mosásra

¢¢ 2-részes zseb a karrészen

¢¢ tar tós szövet

¢¢ könnyen kezelhető

nőiférfi

uu Fejkendő Bandana o. 81
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WWW.WERIN-TEC.COM

¢¢ klasszikus ingszerű gallér

¢¢ elasztikus a kényelmes 
viseletér t

¢¢ 2-részes zseb a karrészen¢¢ 2-részes zseb a karrészen

nőiférfi

fehérfekete

 3  Szakácskabát Advanced
Női és férfi szakácskabát különösen könnyű, szellős és nedves-
ségszabályozó funkcióval WERIN®  TEC Light. Hálós részekkel az 
oldalán és a hónaljánál a jobb szellőzés érdekében. Az ujjak fel-
tűrhetőek. Mellzsebbel, és kétrészes zsebbel a bal vállon. Takart 
kapcsolással. A női szakácskabát enyhén szűkített.
58 % pamut 42 % poliészter. 180 g/m². 60° mosás. 
Háthossz - női: 75 cm a 36-os méretnél. 
Háthossz - férfi: 81 cm az 50-es méretnél.
¢¢ Szín:  fekete, fehér
¢¢ Női méretek: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
¢¢ Férfi méretek: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

hosszú ujjú női 124910 darab: 76,99
hosszú ujjú férfi 124914 darab: 76,99

Szakácskabát  
Advanced
darabért csak

7699

SÚLY
ALACSONY

vékony anyag
Extra 

fehér fehér
szegély-
lyel

szegély-
lyel

fehér fehérfehér/fekete fehér/fekete

Szakácskabát 
Premium Chef férfi
darabonként

5389

uu o. 39

 2  Szakácskabát Premium Chef női
Klassizikus szakácskabát mercerált könnyű pamutból a legna-
gyobb komfortért a viselésnél. Mellkasi zsebbel, manzsettával 
és bevágással a hátrészen.
szakácskabát fehér: 100 % pamut. 175 g/m². 95° mosás.
szakácskabát manzsettával: 100 % pamut. 175 g/m².  
60° mosás.
Háthossz: 74 cm 36-os méretnél.
¢¢ Szín: fehér, fehér/fekete
¢¢ Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

rövid ujjú  női fehér 115428 darab: 53,89
rövid ujjú  női szegéllyel 118755 darab: 53,89
hosszú ujjú női fehér 115427 darab: 54,99
hosszú ujjú női szegéllyel 118756 darab: 54,99

 1  Szakácskabát Premium Chef férfi
Klasszikus szakácskabát, mercerált, könnyű pamutból a legna-
gyobb kényelemért. Mellkasi zsebbel, manzsettával és bevágás-
sal a hátrészen.
szakácskabát fehér: 100 % pamut. 175 g/m². 95° mosás.
szakácskabát manzsettával: 100 % pamut. 175 g/m².  
60° mosás.
Háthossz: 79 cm  50-es méretnél.
¢¢ Szín: fehér, fehér/fekete
¢¢ Méret: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

rövid ujjú  férfi fehér 118759 darab: 53,89
rövid ujjú  férfi szegéllyel 115426 darab: 53,89
hosszú ujjú férfi fehér 118760 darab: 54,99
hosszú ujjú férfi szegéllyel 115425 darab: 54,99

¢¢ tiszta fehér vagy fehér fekete 
szegéllyel változatban kapható 

¢¢ mellkasi zsebbel

¢¢ f inom, strapabíró 
pamutszövet
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Női szakácskabát 
Aila
darabonként

2023

5 darabtól*

¢¢ mellkasi zsebbel

¢¢ tar tós

¢¢ könnyen kezelhető

uu Fejkendő Curly o. 81

uu Gombok o. 81

 4  Női szakácskabát Aila
Női szakácskabát, könnyen tisztítható, 12-gombos bekapcsolás, 1 mellzsebbel és kontraszt szegély-
lyel. A gombokat külön szükséges megrendelni.
fehér: 65% poliészter, 35% pamut. 215 g/m². 95° mosás. 
színes szegéllyel: 65 % poliészter, 35 % pamut. 215 g/m². 60° mosás. 
Háthossz: 73 cm 36-os méretnél.
¢¢ Szín:  fehér, fehér/kék, fehér/bordó, fehér/fekete
¢¢ Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

rövid ujjú fehér 118757 darab: 21,99
rövid ujjú színes szegéllyel 115436 darab: 23,09
hosszú ujjú fehér 118758 darab: 24,19
hosszú ujjú színes szegéllyel 115435 darab: 25,29

 5  Férfi szakácskabát Samuel
Férfi szakácskabát, könnyen tisztítható, 12-gombos bekapcsolás, 1 mellzsebbel és kontraszt sze-
géllyel. Hátán bevágással. A gombokat külön szükséges megrendelni.
fehér: 100 % pamut. 215 g/m². 95° mosás. 
színes szegéllyel: 100 % pamut. 215 g/m². 60° mosás. 
Háthossz: 73 cm 50-es méretnél.
¢¢ Szín:  fehér, fehér/kék, fehér/bordó, fehér/fekete
¢¢ Méret: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

rövid ujjú fehér 118761 darab: 21,99
rövid ujjú színes szegéllyel 115433 darab: 23,09
hosszú ujjú fehér 118762 darab: 24,19
hosszú ujjú színes szegéllyel 115434 darab: 25,29

   Minél többet vásárol, annál többet takarít meg. 

5 darabtól*
rövid ujjú fehér 20,23

rövid ujjú színes szegéllyel 21,24

hosszú ujjú fehér 22,25

hosszú ujjú színes szegéllyel 23,27

Takarítson meg akár 8% -ot!

   Minél többet vásárol, annál többet takarít meg. 

5 darabtól*
rövid ujjú fehér 20,23

rövid ujjú színes szegéllyel 21,24

hosszú ujjú fehér 22,25

hosszú ujjú színes szegéllyel 23,27

Takarítson meg akár 8% -ot!

színes  
szegély

színes  
szegélyfehér fehér

fehér fehér/bordó fehér/kék fehér/fekete

Férfi szakácskabát 
Samuel
darabonként

2023

5 darabtól*

fehér fehér/bordó fehér/feketefehér/kék

KEDVEZMÉNY
MENNYISÉGI

Sz
a

ká
c

sk
a

b
á

to
k 

|
 S

za
ká

cs
 r

uh
á

za
t

*azonos színben és méretben *azonos színben és méretben
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g/m2
200

férfi

női

   Minél többet vásárol, annál többet takarít meg. 

5 darabtól*
rövid ujjú 19,22
hosszú ujjú 20,23

8% -ot megtakaríthat!

fehér mangó szeder

almazöld

bordópiros

feketeszürkésbarnaolívazöld világosszürke szürke

kék

Szakácskabát  
Pauline és Paolo
darabonként

1922

5 darabtól*

¢¢ könnyen kezelhető

¢¢ bevált , tar tós anyag

 1  Szakácskabát Pauline és Paolo
Női és férfi szakácskabát, rövid és hosszú ujjú, könnyen kezelhető kellemes anyagból, 10 gombos 
záródás, beleértve a gombsávot szuper áron. A gombokat külön szükséges megrendelni.
65 % poliészter, 35 % pamut. 200 g/m². 60° mosás.  
Háthossz - női: 73 cm 36-os méretnél. 
Háthossz - férfi: 79 cm 50-es méretnél.
¢¢ rövid ujjú szín:  szeder, kék, világosszürke, mangó, olívazöld, fekete, fehér
¢¢ hosszú ujjú szín:  almazöld, bordó, szeder, kék, szürke, világosszürke, mangó, olívazöld, piros, 

fekete, szürkésbarna, fehér
¢¢ Női méretek: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
¢¢ Férfi méretek: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

rövid ujjú női 102813 darab: 20,89
hosszú ujjú női 100866 darab: 21,99
rövid ujjú férfi 102379 darab: 20,89
hosszú ujjú férfi 100799 darab: 21,99

Itt lehet az  
Ön logója!

uu Gombok o. 81

KEDVEZMÉNY
MENNYISÉGI

*azonos színben és méretben
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g/m2
160

   Minél többet vásárol, annál többet takarít meg. 

5 darabtól*
rövid ujjú 25,29
3/4 ujjú 26,30
hosszú ujjú 27,31

8% -ot megtakaríthat!

Szakácskabát  
Milan
darabonként

2529

5 darabtól*

női

férfi

fehér szeder szürkésbarna feketeszürke

¢¢ gombokkal és 
gombsávval együt t

¢¢ szuper könnyű anyag

¢¢ könnyen kezelhető

 2  Szakácskabát Milan
Női és férfi szakácskabát több vonzó színben. A könnyű pamut-poliészter anyagnak köszönhetően 
kényelmes viseletet nyújt magasabb hőmérsékletnél is. 2 - részes zsebbel a karrészen. Beleértve 
a gombokat és a gombsávot is a szakácskabáttal azonos színben. Könnyen kezelhető és könnyen 
vasalható. Válasszon az ujjak hosszúsága közül: hosszú vagy rövid ujjú férfi szakácskabát, hosszú, 
3/4 vagy rövid ujjú, enyhén karcsúsított női szakácskabát.
65 % poliészter, 35 % pamut. 160 g/m². 60° mosás. 
Háthossz - női: 73 cm 36-os méretnél. 
Háthossz - férfi: 78 cm 50-es méretnél.
¢¢ Szín:  szeder, szürke, fekete, szürkésbarna, fehér
¢¢ Női méretek: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
¢¢ Férfi méretek: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

rövid ujjú női 120166 darab: 27,49
3/4 ujjú női 120165 darab: 28,59
hosszú ujjú női 120167 darab: 29,69
rövid ujjú férfi 120171 darab: 27,49
hosszú ujjú férfi 120172 darab: 29,69
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SÚLY
ALACSONY

vékony anyag
Extra 

KEDVEZMÉNY
MENNYISÉGI

*azonos színben és méretben
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Fitting guide:

A szakácsnadrágnak mindene-
kelőtt egy dolognak kell lennie: 
kényelmesnek. Mert csak akkor, 
ha semmi nem szorít vagy vág, 
tud teljesen a munkájára kon-
centrálni. A legfontosabb do-
log a nadrág illeszkedése. Mi-
lyen derékpánttal rendelkezik? 
Széles vagy keskeny a szabása? 
És milyen a nadrágszár bevég-
ződése? Függetlenül attól, hogy 
Sweatpant Fit, Slim Fit vagy Reg-
ular Fit: választja ki az Ön számá-
ra a legmegfelelőbb nadrágot. 
Úgy, hogy semmi nem vonja el 
�gyelmét a munkától ...

A megfelelő szakácsnadrágot 
a következő szimbólumok alap-
ján ismerheti fel:

Találja meg a saját 
szakácsnadrágját!

szűk 
szabás

szűk 
szabás

szűk  
nadrágszár

szűk gumis 
nadrágszár

kényelmes  
elasztikus  
derékpánt  

húzózsinórral

kényelmes  
elasztikus  
derékpánt  

húzózsinórral

uu női szakácsnadrág Sweatpant o. 74 uu női szakácsnadrág Move o. 75

uu fér fi szakácsnadrág Sweatpant o. 74 uu fér fi szakácsnadrág Move o. 75

férfi stílus: férfi stílus:

női stílus:női stílus:

Sweatpant Fit Slim Tapered

SLIM 
FIT

SLIM 
TAPERED

REGULAR 
FIT

COMFORT 
FIT

SWEATPANT 
FIT
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Szakácsnadrágok

szűk vagy 
egyenes 
szabás

kényelmes
elasztikus  
derékpánt

egyenes, szűk 
nadrágszár

egyenes 
szabás

egyenes 
nadrágszár

klasszikus 
derékpánt

széles 
szabás

kényelmes 
gumírozott 
derékpánt

széles 
nadrágszár

uu női szakácsnadrág Severin o. 76

uu női szakácsnadrág Avito o. 77

uu fér fi szakácsnadrág Severin o. 76

uu fér fi szakácsnadrág Avito o. 77

férfi stílus:

uu női szakácsnadrág Cosma o. 80

uu fér fi szakácsnadrág Colin o. 80

uu fér fi szakácsnadrág Francis o. 80

női stílus:női stílus:női stílus:

férfi stílus:

uu női szakácsnadrág Nathan o. 78 

uu női szakácsnadrág L iam o. 79

uu női szakácsnadrág Loreen o. 79

uu fér fi szakácsnadrág Nathan o. 78

uu fér fi szakácsnadrág L iam o. 79

uu fér fi szakácsnadrág Nick o. 78

férfi stílus:

Slim Fit Comfort Fit Regular Fit
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 1  Szakácsnadrág Sweatpant
Szakácsnadrág kényelmes, rugalmas derékpánttal és húzózsinórral a derék méretének beállítá-
sához. 2 hátsó zseb, 2 oldalzseb, övhurok és elasztikus gumi a nadrágszár alján. A fekete nadrág 
légáteresztő WERIN® TEC LIGHT funkcionális anyagból készül. A kockás nadrág kellemesen könnyű 
anyagból készül, divatos glencheck mintával.
fekete: 58 % pamut, 42 % poliészter.  
kockás: 65 % poliészter, 35 % pamut. 
180 g/m2. 60° mosás. 
Belső lábhossz - női: 75 cm 36-os méretnél. 
Belső lábhossz - férfi: 77 cm 50-es méretnél.
¢¢ Szín:  antracit, fekete
¢¢ Női méretek: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
¢¢ Férfi méretek: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

női fekete 126645 darab: 43,99
női antracit kockás 126647 darab: 43,99
férfi fekete 126661 darab: 43,99
férfi antracit kockás 126663 darab: 43,99

Szakácsnadrág  
Sweatpant kockás
darabért csak

4399

Szakácsnadrág  
Sweatpant fekete 
darabért csak

4399

¢¢ kényelmes elasztikus derékpánt és 2 hátsó zseb
antracit kockás fekete

¢¢ divatos glencheck minta

¢¢ kényelmes elasztikus derékpánt 
húzózsinórral

¢¢ gumis nadrágszár

uu Professzionális cipő Liberty Knit o. 23uu Professzionális cipő Hunter (www.gasztro-palazzo.hu)

Sweatpant Fit

SWEATPANT 
FIT

SÚLY
ALACSONY

vékony anyag
Extra 
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 2  Szakácsnadrág Move
Szakácsnadrág kényelmes, rugalmas derékpánttal és húzózsinórral a derék méretének beállításá-
hoz. 2 hátsó zseb gombokkal, 2 oldalzseb és övhurok. A fekete nadrág légáteresztő  WERIN® TEC 
LIGHT funkcionális anyagból készül. A kockás nadrág kellemesen könnyű anyagból készül, divatos 
glencheck mintával.
fekete: 58 % pamut, 42 % poliészter.  
kockás: 65 % poliészter, 35 % pamut. 
180 g/m2. 60° mosás 
Belső lábhossz - női: 78 cm 36-os méretnél. 
Belső lábhossz - férfi: 81 cm 50-es méretnél.
¢¢ Szín:  antracit, fekete
¢¢ Női méretek: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
¢¢ Férfi méretek: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

női fekete 124909 darab: 43,99
női antracit kockás 126643 darab: 43,99
férfi fekete 124913 darab: 43,99
férfi antracit kockás 126659 darab: 43,99

Szakácsnadrág  
Move kockás
darabért csak

4399

Szakácsnadrág  
Move fekete
darabért csak

4399

¢¢ kényelmes elasztikus derékpánt és 2 hátsó gombos zseb
antracit kockás fekete

¢¢ divatos glencheck minta

¢¢ kényelmes elasztikus derékpánt 
húzózsinórral

¢¢ szűk szabás

uu Professzionális cipő Performance o. 19 uu Professzionális cipő Breeze o. 22
Sz
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Slim Tapered

SLIM 
TAPERED

SÚLY
ALACSONY

vékony anyag
Extra 
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1

1

1

WWW.WERIN-TEC.COM

 1  Szakácsnadrág Severin
Fekete férfi és női szakácsnadrág, cargo-stílusban, egyenes fazonú. A könnyű pamut-poliészter 
anyag magas hőmérsékletnél is kényelmes viselést garantál. A jobb combon hőmérő tartóval és 
tollzsebbel. Továbbá hurokkal a törlők részére és kényelmes gumírozott derékkal. 5 zseb (két oldalsó 
zseb, egy másik kis zseb a jobb oldalon, két hátsó zseb).
58 % pamut, 42 % poliészter. 180 g/m². 60° mosás. 
Belső lábhossz - női: 78 cm 36-os méretnél. 
Belső lábhossz - férfi: 80 cm 50-es méretnél.
¢¢ Szín:  fekete
¢¢ Női méretek: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
¢¢ Férfi méretek: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

női 127405 darab:  49,49
férfi 127406 darab: 49,49

Szakácsnadrág  
Severin
darabért csak

4949

¢¢ zsebbel a jobb nadrágszáron

¢¢ elasztánnal az optimális 
mozgásszabadságér t

¢¢ kényelmes elasztikus derékpánt 

uu Professzionális cipő Hunter o. 19 uu Professzionális cipő Breeze o. 22

g/m2
180

Slim Fit

SLIM 
FIT

SÚLY
ALACSONY

vékony anyag
Extra 
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 2  Szakácsnadrág Avito
Klasszikus, kényelmes női és férfi szakácsnadrág gumírozott derékkal. Hőmérő tartó a jobb combon, 
2 oldalsó zseb és 1 farzseb.
65 % poliészter, 35 % pamut. 240 g/m². 60° mosás. 
Belső lábhossz - női: 78 cm 36-os méretnél. 
Belső lábhossz - férfi: 80 cm 50-es méretnél.
¢¢ Szín:  fekete
¢¢ Női méretek: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
¢¢ Férfi méretek: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

női 117518 darab: 43,99
férfi 117519 darab: 43,99

Szakácsnadrág  
Avito
darabért csak

4399

¢¢ minőséges tar tós anyag

¢¢ zsebbel a jobb nadrágszáron

¢¢ kényelmes elasztikus derékpánt

g/m2
240

Sz
a

ká
c

sn
a

d
rá

g
o

k 
|

 S
za

ká
cs

 r
uh

á
za

t

Slim Fit

SLIM 
FIT
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31 2

31 2

¢¢ 2 praktikus tépőzáras hátsó zsebbel ¢¢ klasszikus pepita minta¢¢ kényelmes, rugalmas derékpánt

 1  Férfi szakácsnadrág Nathan
Gumi derekú, pepita mintázatú szakácsnadrág, rejtett fűzővel, 2
oldalsó zsebbel, 2 praktikus tépőzáras farzsebbel.
100 % pamut. 240 g/m². 60° mosás. 
Belső szárhossz: 84 cm 50-es méretnél.
¢¢ Szín:  pepita
¢¢ Méret: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

115409 darab: 21,99

 3  Férfi szakácsnadrág Nick
Csíkos férfi szakácsnadrág elasztikus derékpánttal és zsinórbe-
húzás záródással, 2 oldalsó zsebbel és 2 tépőzáras hátsó zsebbel.
100 % pamut. 245 g/m². 60° mosás. 
Belső szárhossz: 84 cm 50-es méretnél.
¢¢ Szín:  fekete/fehér
¢¢ Méret: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

100710 darab: 27,49

 2  Női szakácsnadrág Nathan
Gumi derekú, pepita mintázatú szakácsnadrág, rejtett fűzővel, 2
oldalsó zsebbel, 2 praktikus tépőzáras farzsebbel.
100 % pamut. 240 g/m². 60° mosás. 
Belső szárhossz: 80 cm 36-os méretnél.
¢¢ Szín:  pepita
¢¢ Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

120197 darab: 21,99

Férfi szakácsnadrág 
Nathan
darabért csak

2023

5 darabtól*

Női szakácsnadrág 
Nathan
darabért csak

2023

5 darabtól*

Férfi szakácsnadrág  
Nick
darabért csak

2749

   Minél többet vásárol, annál többet takarít meg. 

5 darabtól*
20,23

8% -ot megtakaríthat!

   Minél többet vásárol, annál többet takarít meg. 

5 darabtól*
20,23

8% -ot megtakaríthat!

uu Professzionális cipő Performance o. 19 uu Professzionális cipő Slip On o. 20

Comfort Fit

COMFORT 
FIT

COMFORT 
FIT

COMFORT 
FIT

KEDVEZMÉNY
MENNYISÉGI

*azonos színben és méretben *azonos színben és méretben
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654

5 64
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¢¢ 2 praktikus tépőzáras hátsó zsebbel¢¢ oldalsó és hátsó zsebek

¢¢ gyengéd csíkok

¢¢ oldalzsebek és rugalmas derékpánt

 5  Férfi szakácsnadrág Liam
Gumis derékpántos szakácsnadrág, rejtett fűzővel, 2 oldalsó 
zsebbel és 2 felvart tépőzáras farzsebbel. 
65 % poliészter, 35 % pamut. 240 g/m². 60° mosás. 
Belső szárhossz: 84 cm 50-es méretnél.
¢¢ Szín:  fekete, fehér
¢¢ Méret: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

100944 darab: 25,29

 6  Női szakácsnadrág Liam
Gumis derékpántos szakácsnadrág, rejtett fűzővel, 2 oldalsó 
zsebbel és 2 felvart tépőzáras farzsebbel.
65 % poliészter, 35 % pamut. 240 g/m2. 60° mosás. 
Belső szárhossz: 80 cm 36-os méretnél.
¢¢ Szín:  fekete, fehér
¢¢ Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

126809 darab: 25,29

fehér fehérfekete fekete

Férfi szakácsnadrág  
Liam
darabért csak

2529

Női szakácsnadrág  
Loreen
darabért csak

2969

Női szakácsnadrág  
Liam
darabért csak

2529

uu Professzionális cipő Breeze o. 22 uu Professzionális cipő Breeze o. 22
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Comfort Fit

COMFORT 
FIT

COMFORT 
FIT

COMFORT 
FIT

COMFORT 
FIT

 4  Női szakácsnadrág Loreen
Csíkos női szakácsnadrág egyenes szabással, gumis derékpánt-
tal, 2 oldalsó zsebbel és 2 hátsó zsebbel. 
100 % pamut. 235 g/m². 60° mosás. 
Belső szárhossz: 80 cm 36-os méretnél.
¢¢ Szín:  fekete/fehér
¢¢ Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

100926 darab: 29,69
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¢¢ állí tható derékpánt rugalmas zsinórral¢¢ kontrasztos szegély 5 különböző színben ¢¢ praktikus patentos zseb 

 1  Férfi szakácsnadrág Colin
Férfi szakácsnadrág ellenálló anyagból, kontraszt szegéllyel, 2 
oldalsó zsebbel, 1 farzsebbel és egy patentos zsebbel a lábszá-
ron.
65 % poliészter, 35 % pamut. 245 g/m². 60° mosás.  
Belső szárhossz: 80 cm 50-es méretnél.
¢¢ Szín:  fekete/szeder, fekete/szürke, fekete/mangó, fekete/

piros, fekete/fehér
¢¢ Méret: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

100864 darab: 31,89

 2  Férfi szakácsnadrág Francis
Férfi szakácsnadrág könnyen kezelhető anyagból, egyenes sza-
bással, 2 zsebbel elől, 1 farzsebbel és egy patentos kapcsolású 
zsebbel a lábszáron.
65 % poliészter, 35 % pamut. 245 g/m². 60° mosás. 
Belső szárhossz: 80 cm 50-es méretnél.
¢¢ Szín:  fekete
¢¢ Méret: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

101211 darab: 31,89

 3  Női szakácsnadrág Cosma
Funkcionális, sportos női szakácsnadrág, coolmax membrán beté-
tekkel és patentos záródással. A derékméret szabályozható a
gumifűző és a műanyag bevégződés segítségével.
65 % poliészter, 35 % pamut. 245 g/m². 60° mosás. 
Belső szárhossz: 80 cm 36-os méretnél.
¢¢ Szín:  fekete
¢¢ Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

100971 darab: 54,99

fekete/
szeder

fekete/
szürke

fekete/
piros

fekete/
mangó

fekete/fehér

Női szakácsnadrág 
Cosma
darabért csak

5499

Férfi szakácsnadrág 
Francis
darabért csak

3189

Férfi szakácsnadrág 
Colin
darabért csak

3189

¢¢ könnyen kezelhető

¢¢ oldalzsebek

¢¢ gyorsan száradó

uu Professzionális cipő Performance o. 19 uu Professzionális cipő Performance o. 19 uu Professzionális cipő Breeze o. 22

Regular Fit

REGULAR 
FIT

REGULAR 
FIT

REGULAR 
FIT
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Gombok
12db-csomag 

439-től

Fejpánt  
Curly
darabért csak

659

 5  Fejpánt Curly
Jersey fejpánt kényelmes elasztikus szalaggal.
65 % poliészter, 35 % pamut. 30 °C finom mosás.
¢¢ Szín:  fekete

117553 darab: 6,59

fekete

fekete

olívazöld

 6  Sapka Cuba
Különböző színű sapka. A méret a fej hátulján lévő kapoccsal 
állítható.
65 % poliészter, 35 % pamut. 60° mosás.
¢¢ Szín:  olívazöld, fekete

126635 darab: 10,99

 7  Gombok
Passzolnak a bármelyik kínálatunkban lévő szakácskabáthoz. 12
- darabos csomagolás.
¢¢ Szín uni:  almazöld, kék, bordó, szeder, kakaó barna, royal 

kék, sárga, grafit, szürke, zöld, világosszürke, 
mangó, olívazöld, sötétkék, sötétzöld, narancs, 
szilva, rózsaszín, füstkék, rozsdás, piros, fekete, 
szürkésbarna, türkizkék, fehér 

¢¢ Szín uni fényes: arany, ezüst 
¢¢ Szín uni lapos: fekete 
¢¢ Minta: focilabda, halálfej, Olaszország. 

uni 100972 12db-csomag: 4,39
uni fényes 127368 12db-csomag: 7,14
uni lapos 101766 12db-csomag: 4,39
minta focilabda 101099 12db-csomag: 7,08
minta halálfej 101269 12db-csomag: 7,08
minta Olaszország 101098 12db-csomag: 7,08

rózsaszín almazöld füstkéksötétzöldszilva zöldolívazöld türkizkék

mangó piros szederrozsdássárga narancs bordófehér

focilabda halálfej Olaszországezüst feketearanyfekete

világosszürkeszürkésbarnakék sötétkék grafitroyal kék kakaó barna szürke
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kakaó barna feketeszürkésbarna szürke grafit

szederfehér bordó almazöldmangó piros

denim

Fejkendő 
Bandana
darabért csak

461

50 darabtól*

 4  Fejkendő Bandana 
Fejkendő, szalaggal köthető a szélesség univerzális beállításához.
színes: 100 % pamut. 60° mosás. 
denim: 100 % pamut. 40° mosás.
¢¢ Szín:  almazöld, bordó, szeder, kakaó barna, denim, grafit, 

szürke, mangó, piros, fekete, szürkésbarna, fehér

színes 100925 darab: 6,59
denim 115658 darab: 8,79

KEDVEZMÉNY
MENNYISÉGI

   Minél többet vásárol, annál többet takarít meg. 

10 darabtól* 20 darabtól* 50 darabtól*
színes 5,93 5,27 4,61

10% -ot  
megtakaríthat!

20% -ot  
megtakaríthat!

30% -ot  
megtakaríthat!

*azonos színben és méretben
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1

2

Női tunika  
Maila
darabért csak

2749
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Blúzok o. 82 Nadrágok o. 85

Tartós, légáteresztő és kényelmes: ilyennek kell lennie a szobalá-
nyak munkaruházatának. A JOBELINE még stí lussal is kiegészíti, 
mert nálunk a megjelenés és a jó érzet kéz a kézben jár.

Egyszerűen jó érzés
gondoskodás

Szobalányak és

¢¢ levehető derékpánt tal a kötéshez

¢¢ extra könnyű és könnyen kezelhető anyag

¢¢ praktikus oldalzsebek

¢¢ extra hosszú, kényelmes hosszúság (fenék alá)
 2  Női tunika Maila
Rövid ujjú tunika, rejtett patenttal és két zsebbel elöl.
65 % poliészter, 35 % pamut. 160g/m2. 60° mosás. 
Háthossz: 70 cm 36-os méretnél.
¢¢ Szín:  bordó, fekete, szürkésbarna, fehér
¢¢ Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

 126641 darab: 27,49

 1  Női tunika Cassandra
Könnyen kezelhető női rövid ujjú tunika, teljes hosszúságú, rejtett 
patenttal és két oldalzsebbel. A szélességet egy öv segítségével 
külön lehet beállítani.
65 % poliészter, 35 % pamut. 160g/m2. 60° mosás. 
Háthossz: 85 cm 36-os méretnél.
¢¢ Szín:  bordó, fekete, szürkésbarna, fehér
¢¢ Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

rövid ujjú női 126638 darab: 32,99

bordó bordófekete feketefehér fehér

Női tunika  
Cassandra
darabért csak

3299

¢¢ praktikus elülső zsebek

¢¢ extra könnyű és könnyen kezelhető 
anyag

¢¢ rejtet t patent tal záródik

¢¢ modern szabás

SÚLY
ALACSONY

vékony anyag
Extra 

ÚJ
SZÍN

NEW NEW
szürkésbarna szürkésbarna
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¢¢ könnyen kezelhető

¢¢ 2 nagy zseb

¢¢ tar tós robusztus 
anyag

 2  Tunika Heike
Attraktív tunika, 2 zsebbel, és oldalsó bekapcsolással gombokra.
fehér: 100 % pamut. 95° mosás. 
színes: 65 % poliészter, 35 % pamut. 60° mosás. 
Háthossz: 78 cm 36-os méretnél.
¢¢ Szín:  kék, zöld, sötétkék/fehér, fehér
¢¢ Méret:  34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

tunika fehér 119266 darab: 25,29
tunika színes 100684 darab: 25,29

   Minél többet vásárol, annál többet takarít meg. 

5 darabtól*
23,27

8% -ot megtakaríthat!

fehér

fehér: színes:

zöld kék sötétkék/
fehér

   Minél többet vásárol, annál többet takarít meg. 

5 darabtól*
23,27

8% -ot megtakaríthat!

fehér: színes:

 1  Tunika Erika
V-nyakú tunika, színes kiegészítéssel, 2 zsebbel.
fehér: 100 % pamut. 95° mosás. 
színes: 65 % poliészter, 35 % pamut. 60° mosás. 
Háthossz: 73 cm 36-os méretnél.
¢¢ Szín:  kék, zöld, sötétkék/fehér, fehér
¢¢ Méret:  34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

tunika fehér 119265 darab: 25,29
tunika színes 100685 darab: 25,29

fehér kékzöld sötétkék/
fehér

Tunika 
Heike
darabért csak

2327
5 darabtól*

Tunika 
Erika
darabért csak

2327

5 darabtól*

 3  Tunika Veda
Könnyen kezelhető anyagú blúz, 2 nagy zsebbel, mellkasi zsebbel 
és integrált telefonzsebbel a jobb oldalon. Gombokkal a teljes 
hosszán.
60 % poliészter, 40 % pamut. 60° mosás. 
Háthossz: 73 cm 36-os méretnél.
¢¢ Szín:  kék/fehér, fehér/szeder, fehér/szürkésbarna
¢¢ Méret:  34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

rövid ujjú csíkos 117547 darab: 27,49
rövid ujjú uni 120132 darab: 27,49

kék/fehér fehér/szeder fehér/szür-
késbarna

Tunika  
Veda
darabért csak

2749

2

KEDVEZMÉNY
MENNYISÉGI

SÚLY
ALACSONY

vékony anyag
Extra 

¢¢ gyorsan szárad

¢¢ nem szükséges 
vasalni 

¢¢ könnyen kezelhető 

*azonos színben és méretben *azonos színben és méretben
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+36 70 886 5856 www.gasztro-palazzo.hu

az egésznapi viselethez
Különösen kényelmes

 4  Női nadrág Rina
Női nadrág 5 zsebbel, gumival a derékpánt oldalán és egyenes 
szabással.
65 % poliészter, 35 % pamut. 60° mosás. 
Belső szárhossz: 80 cm 36-os méretnél.
¢¢ Szín:  fekete, fehér
¢¢ Méret:  34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

100904 darab: 27,49

fehér fekete

Női nadrág  
Rina
darabért csak

2749¢¢ oldalsó gumi betétek a 
nagyobb kényelem érdekében

Női nadrág  
Anuk
darabért csak

3299

 5  Női nadrág Anuk
Könnyen kezelhető női nadrág fehér és fekete színben. 5 zseb, 
rugalmas derékpánttal, amelynek szélessége szalaggal szabá-
lyozható.
96% pamut, 4% elasztán. 40° mosás. 
Belső szárhossz: 79 cm 36-os méretnél.
¢¢ Szín:  fekete, fehér
¢¢ Méret:  34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

126821 darab: 32,99

fehér fehérfekete fekete

 6  Női nadrág Lexi
Női capri nadrág fekete és fehér színben, 5 zsebbel, rugalmas 
derékpánttal, amelynek szélessége szalaggal szabályozható.
96% pamut, 4% elasztán. 40° mosás. 
Belső szárhossz: 53 cm 36-os méretnél.
¢¢ Szín:  fekete, fehér
¢¢ Méret:  34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

126819 darab: 29,69

Női nadrág  
Lexi
darabért csak

2969
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Nagyon egyszerű: az új JOBELINE termékeit sokáig élvezni szeretné. Ugyan-

ezt szeretnénk mi is. Ezért nem adunk el mindent. A kínálatunkban szereplő 

termékeknek a legmagasabb minőségűeknek kell lenniük. Ennek garantá-

lása érdekében folyamatosan teszteljük a magas minőségi kritériumokat és 

szabványokat.

Ön is tehet érte valamit: kérjük, vegye �gyelembe a mosási és karbantartá-

si utasításokat és a megadott maximális mosási hőmérsékletet. A legtöbb 

JOBELINE terméket 60°C-on mossuk, részben ellenállnak a klórnak, de ez a 

konkrét anyagtól függ. Az általunk megadott hőfokok biztosítják a tiszta és 

higiénikus öltözetet.

Semmi nem olyan bosszantó, mint amikor a fehér ingek hirtelen rózsaszínű-

ek. Ez nem csak a gasztronómiában érvényes: válogassa szét ruháit és csak 

hasonló színűeket mosson egyben. Soha ne mosson fehér ruhát színessel. 

Ne tömje túl a mosógépet, így nem lesz annyira gyűrött a ruha. A színes 

ruhákra használjon fehérítő nélküli mosószereket.

Teljesen standard és nem ok az aggodalomra: az összes termék 3 %-ig ösz-

szemehet méretében.

További információkra van szüksége a mosás és a karbantartás terén? 

Megtalálja őket a www.gasztro-palazzo.hu oldalon.

Termékek típusai

könnyű anyag
Kimondottan könnyű termékek  
200 g/m2 súly alatt.

könnyű  
vasalás

Mosás

klasszikus mosás

�nom mosás

kézi mosás

tisztítás

Férfi ingek 
Mellbőség és derékbőség 

1  gallérméret = méret 37 38 39 40 41 42

2  mellbőség 90 - 93 98 - 101 106 - 109 

3  derékbőség 78 - 81 86 - 89 95 - 99

1  gallérméret = méret 43 44 45 46 47 48

2  mellbőség 114 - 117 122 - 125 130 - 133

3  derékbőség 105 - 109 115 - 119 125 - 129

Női méretek

 
Méret

Nemzetközi 
méret

2

Mellbőség
3

Derékbőség
4

Csípőbőség

34 XS 78 - 81 64 - 66 88 - 91

36 S 82 - 85 67 - 70 92 - 95

38 S 86 - 89 71 - 74 96 - 98

40 M 90 - 93 75 - 78 99 - 101

42 M 94 - 97 79 - 82 102 - 104

44 L 98 - 102 83 - 87 105 - 108

46 L 103 - 107 88 - 93 109 - 112

48 XL 108 - 113 94 - 99 113 - 116

50 XL 114 - 119 100 - 106 117 - 121

52 2XL 120 - 125 107 - 112 122 - 126

54 2XL 126 - 131 113 - 119 127 - 132

56 3XL 132 - 137 120 - 126 133 - 138

Férfi méretek

 
Méret

Nemzetközi 
méret

2

Mellbőség
3

Derékbőség
5

Csípőbőség

42   82 - 85 70 - 73 77 - 79

44 S 86 - 89 74 - 77 78 - 80

46 S 90 - 93 78 - 81 79 - 81

48 M 94 - 97 82 - 85 80 - 82

50 M 98 - 101 86 - 89 81 - 83

52 L 102 - 105 90 - 94 82 - 84

54 L 106 - 109 95 - 99 83 - 85

56 XL 110 - 113 100 - 104 84 - 86

58 XL 114 - 117 105 - 109 85 - 87

60 2XL 118 - 121 110 - 114 86 - 88

62 2XL 122 - 125 115 - 119 87 - 89

64 3XL 126 - 129 120 - 124 88 - 90

66 3XL 130 - 133 125 - 129 89 - 91

68 4XL 134 - 137 130 - 134 90 - 92 

70 4XL 138 - 141 135 - 139 91 - 93

72 5XL 142 - 145 140 - 144 92 - 94

74 5XL 146 - 149 145 - 149 93 - 95

A pontos méretét a saját méretei és a táblázatban lévő adatok összehasonlítá-
sával tudja meg. 

MÉRJE LE MAGÁTKARBANTARTÁSI JAVASLATOK

enyhén szűkített szabás

egyenes szabás

Felső ruházat szabása

További információk  
a védelmi osztályokról, 
illetve a professzionális 
cipők ápolási javasla-
tairól megtalálhatók a:

www.gasztro-palazzo.hu
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MEGFELELŐ MÉRET?  
HOGY MŰKÖDIK?

4  Csípőméret

2  Mellbőség

1  Gallérméret

3  Derékbőség

5  Nadrág

Mérje a legszélesebb 
helyen, az  
alsóneműn keresztül.

Mérje vízszintesen a leg-
szélesebb részen.

A gallérméretet mérje 
szabadon az ádámcsutka  
alatt.

Mérje szabadon a 
legszűkebb helyen, 
kb. a köldök  
magasságában.

Belső hossz a lágyéktól a földig.

NEM ILLIK?  
NEM SZÁMÍT!

Túl hosszú? Rossz ujjak? A JOBELINE-nál ez nem számit. Varrónőink 

örömmel lerövidítik az ujjakat a szakácskabátokon, ingeken, blúzo-

kon és pólókon is. Így a hosszú ujjúból egyszerűen rövidek lesznek. 

Szintén könnyen lerövidíthető: kötények, népviseleti ruhák és nadrá-

gok. Mondja meg, hogy melyik szolgáltatásra van szüksége - öröm-

mel teljesítjük kívánságait.

Ilyen módosított termékek 10 munkanapon belül szállíthatóak.

SZOLGÁLTATÁSAINK ÖNÖKNEK

 méretre szabott igazitások jutányos áron

  igénybe vehető számos terméknél

   gyors szállítás 10 munkanapon belül (érvényes a raktáron  

tartott termékekre és érthető követeléseknél)

  minimális rendelési mennyiség nélkül

Igazitások Ár ruhadarabonként

nadrág rövidítése 6,60

szakácskabát/blúz/ing rövidítése (hosszú ujjú - rövid ujjúra) 6,60

kötény igazitás - szűkítés 6,60

kötény igazitás - rövidítés 4,40

További információk a  
www.gasztro-palazzo.hu oldalon és  

 telefonos úton +36 70 886 5856.
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Így azonnal megtalálhatja kedvenc termékét.
Tartalom
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uu Melles kötény Miko o. 33 uu Kötény Melek o. 33

uu Blúz Kate o. 54
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ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

Az ajánlatunk elsősorban olyan vállalkozók számára készült, akik a vendéglátásban tevékenykednek.

 1.  A katalógusban lévő árak EUR-ban vannak feltüntetve, ÁFA nélkül.

 2.  Fizetési módszer - a következő lehetőségek közül választhat - utánvétel, készpénzben az áru 
átvételekor, vagy átutalással (a szállítást megelőzően).

 3.  Áru szállítása: a rendeléseket mindig hétfőn 12:00 órakor zárjuk le, ezt követően az árut 5 mun-
kanapon belül kézbesítjük. Ennek feltétele, hogy az áru raktáron legyen. Kivételt képeznek az 
ünnepnapok, hétvégék és a rendelésre elkészített áru.

 4.  1000 EUR-t (ÁFA nélkül) nem meghaladó rendelésnél felszámoljuk a csomagolási, szállítási, bi-
ztosítási és postaköltséget is. Ezen költség az áru súlya szerint van számlázva. A szállítási feltéte-
lekről bővebb tájékoztatást kap a weboldalunkon: www.gasztro-palazzo.hu. 1000 EUR-t (ÁFA 
nélkül) meghaladó rendelésnél nem számítunk fel semmilyen extra költséget. Bútorok rendelé-
sénél, a szállítási költséget a raklapok teljes mennyisége viszonyában számoljuk.

 5.  Az üzleti és szállítási feltételeinkkel automatikusan egyetért a rendelés elvégzésével.

 6.  Kockázat nélkül vásárol, mivel minden rendelésnél joga van 14 napon belül az árut visszakül-
deni. Ez a feltétel nem vonatkozik a hímzett, méretre gyártott, illetve használt árura. Az áru sé-
rtetlen állapotát a szállító jelenlétében ellenőrizze. Az esetleges hiányosságokat a kézbesítési 
bizonylatba rögzítse a kézbesítő személy aláírásával együtt.

 7.  A megrendelt áru a GASZTRO PALAZZO Kft. tulajdona marad a vételi ár teljes megtérítésének 
idejéig.

 8.  Jelen kínálat kiadásával minden előző kínálatban szereplő adatok és árak érvénytelenítődnek.

 9.  Teljesítés helye Győr. Az esetleges bírósági eljárások a Győr Járási bírósághoz tartoznak.

10.  Pontatlanságra és nyomtatási hibákra fenntartjuk a jogot.
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Gyerek  szájmaszk
darabért csak

439

szájmaszkjaink!
Az új

fehér

rózsaszín zöld szürke

rózsaszín

ló motívum

szürke chambray virágmintásbordó szürkésbarna zöld olívazöld szürkéskék fekete

 1  Szájmaszkok
Felnőttek és 6-12 éves gyerekek számára. 2 rétegű és újrahasználható. A belső bélésben integrált 
zseb található a szűrőbetét használatához. Légáteresztő, 90 °C-ig mosható. Univerzálisan mérete-
zett, a hossz a rugalmas gumiszalagnak és a fül mögött található kapocsnak köszönhetően állítható,
orrmerevítővel az orr felett. Nem orvosi eszköz, nem tanúsított. Higiéniai cikkek: nem cserélhetők.
Bélés: 100 % pamut. Külső anyag: virágmintás + chambray 100 % pamut.  
Ló motívum 50 % pamut, 50 % poliészter. 60° mosás.
Többi szín 65 % poliészter, 35 % pamut. 90° mosás.

unisex fehér 157283 darab: 6,59
unisex rózsaszín 157280 darab: 6,59
unisex bordó 163787 darab: 6,59
unisex szürkésbarna 157282 darab: 6,59
unisex zöld 157278 darab: 6,59
unisex olívazöld 163789 darab: 6,59
unisex szürke 157259 darab: 6,59
unisex szürkéskék 163790 darab: 6,59
unisex fekete 157281 darab: 6,59
unisex chambray 157348 darab: 6,59
unisex virágmintás 157347 darab: 6,59

   Minél többet vásárol, annál  többet takarít meg. 

10 darabtól* 100 darabtól* 500 darabtól*

gyerek szájmaszk 3,95 3,73 3,51
unisex szájmaszk 5,93 5,60 5,27

10% -ot megtakaríthat! 15% -ot megtakaríthat! 20% -ot megtakaríthat!

*azonos színben és méretben
¢¢ Szájmaszk belső zsebbel cserélhető szűrőbetét részére

gyerek rózsaszín 157313 darab: 4,39
gyerek zöld 157310 darab: 4,39
gyerek szürke 157311 darab: 4,39
gyerek ló motívum 157314 darab: 4,39

szájmaszk  
szűrőbetét

157261 10db-csomag: 5,50
50db-csomag: 22,00

ÚJ
KOLLEKCIÓ

KEDVEZMÉNY
MENNYISÉGI

Fedezze fel partnermárkáinkat.

INSPIRÁCIÓK 

FELSZERELÉS 

VENDÉGSZERETET

DIZÁJN

TEXTÍLIÁK

KÉNYELEM

ALAP

GYORSASÁG

JÓ ÁRAK

Tökéletes összhang a gasztronómia és a szállodaipar között.
WORK

FASHION

FUN
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uu Szakácsnadrág Sweatpant o. 74

Szakács munkaruházat
hűsítő hatással:

Szakácskabát Levi
rövid ujjú

53,

89
(o. 64)

uu Biztonsági cipők Trainer Pro o. 21

Vegye fel velünk a kapcsolatot másképp is! 

GASZTRO PALAZZO Kft.
Móricz Zsigmond rakpart 6-8.
9022 Győr 
Magyarország

www.gasztro-palazzo.hu 
Telefon +36 70 886 5856*
info@gasztro-palazzo.hu

Termékeink elsősorban a gasztronómiában kereskedő ügyfelekre érvényes. Az összes ár euróban van feltüntetve (ÁFÁ nélkül). Az árak 2021. december 31-ig érvényesek. Általános szerződési 
feltételek a www.gasztro-palazzo.hu oldalon találhatók. Nyomtatás során felmerülő hibák minden jogát fenntartjuk. *Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 9:00–17:00, péntek 9:00–16:00.
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