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Levehető pántok az egyszerű kezelésért és cool kinézetért:
melles kötény Ben 29. o.

Munkadivat éttermek,
szállodák és
catering részére.

www.gasztro-palazzo.hu
04.02.19 09:49

MIÉRT A JOBELINE?
8 JÓ OK MIÉRT VÁSÁROLJON NÁLUNK
Elégedett alkalmazottak
Az alkalmazottak elégedettsége a r uházattól is függ. Ezért a m i öltözékeink
stílusosak, kényelmesek és rafinált gasztronómiai elemeket tartalmaznak. Az
alkalmazottai elégedettek lesznek és lenyűgözik a vendégeket.

Márka, individuális mint Ön
Burger hipszter stílusban, elegáns hotel vagy rusztikus étterem: nagy színválasztékkal és számtalan kombinációval felöltözteti a személyzetét jó árú stílusban.

Személyesítés
Saját logóval a személyzet öltözetén nagyobb eséllyel lehet megkülönböztetni a személyzetet a vendégektől és egyesíti a csapatot. Szívesen vállaljuk ruházata logózását.

WERIN® TEC – revolúció kényelemben
A különbség a részletekben rejlik. A funkcionális anyagunk: WERIN ® TEC könynyű , kényelmes, szellős és hűtő. Röviden WERIN ® TEC anyag csúcs teljesítményt
lehetővé téve.

Minél többet vásárol, annál többet takarít meg
Az ön vásárlása a mennyiségi kedvezményekkel olcsóbb lesz. Lépjen velünk
kapcsolatba és szívesen adunk tanácsot , mely termékeknél takarít meg.

Termék visszaküldése
A megvásárolt termékeket vissza tudja küldeni, amennyiben nem felel meg az
elvárásainak vagy a mérete. A méretet díjmentesen kicseréljük.

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

Privát vásárlás az alkalmazottai számára
Szeretnék az alkalmazottai megvenni a kedvenc termékeiket? Semmi gond!
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Az új JOBELINE stílus itt van!
Szeretne az öltözékével új szelet csapni
a konyhájában? Akkor a JOBLINE-nál jó
helyen jár. Az ismert és vártból valami
újat alakítunk. Pl. a Pólóing hosszantartó üdeséggel. Ezt minden sarkon megtalálja. Nálunk igen. Mert tudjuk, hogy:
csak annak van ereje a m unkához a

uu
Pólóing Oliver o. 47,
melles kötény Sun o. 35

konyhában, aki jól is érzi magát. Ezért
keresünk innovációkat minden területen, melyek megkönnyítik az Ön életét.
Ez tipikus a JOBLINE-nál.

Sok szórakoztatást a választásnál és rendelésnél kíván

Az Ön JOBELINE csapata

Itt vagyunk önöknek 24 órán át:
Telefon
Telefon

+36 70 886 5856
+36 70 280 0 0 08

E-Mail

info@gasztro-palazzo.hu

Shop

www.gasztro-palazzo.hu

Nyitvatartási idő: Hé-Cs 9:00 - 17:00 , Pé 9:00- 16:00

JOB ELIN E verseny nyertese
»Industry Excellence in Branding
Trade, Retail & e-Commerce«
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ÍGY ALKOTJUK A STÍLUST
A mi fogadalmunk 2019-re: Stílusos lesz! Sok új termékünk van, amelyeket speciálisan az Ön számára alkottunk.
A lépések a k övetkezők: kiállításokon , é ttermekben és konyhákban egész Európa szerte keressük a d ivatot és
funkcionalitást. Gyűjtsük az új ötleteket. Teszteljük az anyagokat és stílust. Azonban mindig a g asztronómiára
gondolunk. Az után következik a f ejlesztés időszaka, ami azonban semmit sem garantál. Csak a l egjobbat
választjuk ki!

Az ötlettől a termékig
1. Dizájn és anyag kiválasztása
individuálisan beállítható
és lecsatolható pántok

Inspirálódunk a divat és szakmai bemutatókon, de forgalmakban is egész Európa szerte.
Ennek alapján kidolgozzuk a stílust, megrajzoljuk és kiválasszuk a színek et, anyagokat és a
felcserélhetetlen kinézetet. Szintén a karbantarthatóságot. Azért, hogy az alkalmazottai jól
érezzék magukat.

2. Szabás és kidolgozás
Minden igény az adott ter mékre a szabás ban és nagyságban nyilvánul meg. Különö sen fontos: a magas igényeink a kidolgozásra,
anyagra, funkcionalitásra és karbantartásra
összpontosulnak.

praktikus
kapocs a
törlő re

funkcionális
zsebek mini
tabletre is
alkalmas

Menő kinézet ű
kivitel és
kényelmes viselet

3. Mintadarabok gyártása
A mi új termékeinkből először mintadarabokat
gyártunk. A bábuinkon először kipróbáljuk az
alakot és ellenőrizzük a részleteket.

4. Tesztelés
A laboratóriumi tesztek mellett és gyak ori
mosás mellett praxban is teszteljük. A ter mékeket partnereink tesztelik és az ügyfelek
közvetlenül a forgalomban. Csak miután ők
u melles kötény Ben o. 29

elégedettek, akkor kezdjük el a gyártást.

4
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ÚJ
KOLLEKCIÓ

uu
Blúz és ing Kim o. 57, melles kötény és kötény Mora csíkok o. 39

uu
Blúz és ing Jean o. 53, kötény Bristol o. 31

Teljes Outfit a JOBELINE-tól
Teljes outfit-ot keres a c sapatának? A 1 4 – 1 9 oldalon
megmutatjuk, hogy öltöztetheti fel alkalmazottait tetőtől
talpig a JOBELINE-nal. A teljes kinézet kedvéért!

Újdonságok a felszolgáló
ruházat közül:
Kötények

Póló-ingek

u Mora csíkos o. 39

u Oliver o. 15, 47

u Sun o. 15, 35

u Cato Comfort o. 45

u Ben o. 17, 29

Blúz Kim

Ing Kim

u Smoking o. 42

Blúzok és ingek

u Bristol o. 31

u Kim o. 17, 57

u Ramie o. 13

u Jean o. 19, 53

u James o. 42

u Delano o. 65

Melles kötények

Kötények Ben

u Jona o. 52

u Mora csíkos o. 39

Mellények

u Sun o. 15, 35

u Pinstripe o. 73

u Ben o. 17, 29

u Lagos o. 75

u Botero o. 19, 23, 147
u Smoking o. 42

Nadrágok

u Taras Canvas o. 31

u Jaden o. 15, 17, 81

u Ramie o. 13

Farmerek Jaden

u Pepe Gourmet o. 21

Kiegészítők

u Pepe Veggie o. 21

u Hosenträger o. 82
5
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TOPP ANYAGOK TOPP TELJESÍTMÉNYHEZ
Tudjuk, hogy: aki jól érzi magát, annak van ereje a konyhához és vendégekhez. Ezért olyan anayagokat kínálunk,
melyeket exkluzívan Önöknek fejlesztettünk ki. Alkalmasak igényes környezetbe, konyhába és felszolgáláshoz. A
kellemes munkakörnyezet a munkaruhával kezdődik.

uu
szakács blúz Joker o. 113

WERIN ® TEC és
WERIN ® TEC Light

uu
szakács kabát Adam o. 117

uu
szakács kabát Paolo o. 107

Legmagasabb
minőségű anyag

A magas minőség
sokoldalúsága

3-részes fonál

Kevert anyag

Két speciális Önnek kialakított

Anyag férfi divatban tökéletesen a

Minőség kedvező áron- anyag, mel

funkcionális anyag alkalmas

konyhához alkalmazva!

y nem hiányozhat a konyhából!

konyhába és felszolgáláshoz is.

extra könnyű anyag: hordható

könnyen karbantartható anyag

Exkluzívan csak a JOBELINE-nál.

ingként

65 % poliészter és 35 % pamut

gyorsan száradó felület

lágy fonalak és tiszta kinézet

extra vékony kivitelezésben is a

semmi izzadás, kevesebb mosás

semmi izzadás

kevesebb izzadás érdekében

hűtő hatás a bőrtől való

időtállóság és könnyű

Nagy színválaszték ,60° mosás

hőelvezetésnek köszönhetően

karbantartás

színálló, ellenálló, időtálló

mozgásszabadság az elasztánnak

idővel mindig puhább, nem

köszönhetően

göbösödik

6
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uu
Szakácskabát Car ter o. 101

ÚJ
KOLLEKCIÓ

uu
Szakácskabát Jannis o. 103

Újdonságokat a
konyhához itt talál:
u Szakácskabát Advanced o. 115
u Szakácskabát Carter o. 101
u Szakácskabát Jannis o. 103
uu
Szakácskabát o. 115
7
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HOGY A LEGJOBBAN ILLJEN!
A gasztronómiában minden nap fontos, hogy a r uházat tényleg jól üljön. Nem szabad, hogy húzzon, irritálja
a bőrt vagy elvonja a f igyelmet a m unkától. Fontos az ingek, blúzok és pólók szabása is. Slim Fit vagy Regular
Fit: válasszon szabást, mely az Ön számára a l egkényelmesebb. Csak így fog tudni a v endégeire maximálisan
koncentrálni.

SLIM FIT

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
előnybe.

női

férfi

női

férfi

REGULAR FIT

A Regular Fit kényelmes, csak enyhén szűkített vagy egyenes szabású
. Minden testalkat típushoz alkalmas.
Aki a klasszikus stílust részesíti előnybe, annak ez a szabás az ideális.

8
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AZ ÖN LOGÓJA. AZ ÖN EGYEDISÉGE.
Az ön logójával a ruházaton növeli a megkülönböztethetőséget az alkalmazottai és vendégei
közt. A következő lehetőségeket kínáljuk Önnek a logózás megjelenítéséhez.

Logó kivarrása
minőségi megjelenítés
nagy színválaszték
időtállóság
nincs minimális mennyiség

Lézeres kiégetés
modern megjelenítés
farmer anyaghoz legalkalmasabb, gyapjú és egyéb anyagok magas mű anyag összetétellel
időtállóság
nincs minimális mennyiség

Monogramm kivarrása
minőségi megjelenítés
nagy szín és betűtípus választásának lehetősége
nincs minimális mennyiség

Rávarrás
minőségi megjelenítés
újra felhasználható
időtállóság
minimális mennyiség 50 darab

Nyomtatás
modern megjelenítés
világító színek
nincs minimális mennyiség

További információk és árak a 142. oldaltól
vagy a www.gasztro-palazzo.hu oldalon
9
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ERŐS CSAPAT

uu
o. 119

uu
o. 69

uu
o. 30

10
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FELSZOLGÁLÓ
RUHÁZAT

o. 12

SZAKÁCS
RUHÁZAT

o. 96

Inspiráció

o. 14

Szakácskabátok

Kötények & Kötények pánttal

o. 20

Szakácsnadrágok

o. 122

Pólók

o. 44

Kötények & Melleskötények

o. 128

Blúzok és ingek

o. 52

Szakács kiegészítők

o. 130

Mellények

o. 68

Szakács cipők

o. 132

Pulóverek

o. 76

Blúzok a felszolgálóknak

o. 78

Nadrág

o. 80

Kiegészítők

o. 82

RECEPCIÓ

o. 84

Kosztümök és öltönyök

o. 84

ÜZLET

o. 90

WELLNESS

o. 96

o. 134

Blúzok

o. 134

Nadrágok

o. 139

INFORMÁCIÓK

Felső ruházat

s. 90

Mérettáblázat és kezelés

o. 140

Outdoor kabátok

s. 94

Személyesítés

o. 142

Gyors keresés: Tartalom

o. 144

ÁSZF

o. 146

MÉG TÖBB STÍLUS ÉS DIVAT AZ ONLINE ÁRUHÁZUNKBAN
Rendeljen egyszerűen és kényelmesen otthonról: 95 % raktáron, gyors kézbesítés és mindig új
termékek és akciók!

www.gasztro-palazzo.hu

010-011_JL_0319_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.RO.CA.IS.indd 11

28.01.19 16:31

Így szívesen dolgozunk!

FELSZOLGÁLÓ
RUHÁZAT

ÚJ
KOLLEKCIÓ

A JOBELINE-nál találkozik a trendi
dizájn és a kényelmes szabás. Ez mind
a mindennapos viselethez a gasztronómiában. Így a munka is jobban halad!

1

Ön
It t le h e t a z
lo g ó ja is!

2
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Kötény
Ramie
darabért csak

1869

¢ hosszúság kb. 71 cm elöl,
középen, kivágástól a
széléig

3

¢ sokoldalú nag y zsebek
¢ kellemes vállszélesség
az optimális viseletér t
és kényelemér t

3

1

Kötény
Ramie
darabonként

1319

¢ nag y zsebek
¢ eg yszerű
karbantar tás
2

1

Melles kötény Ramie

3

Melles kötény természetes anyagból Ramie - k önnyű fényáló
anyagból jó ellenálóképességgel, mely hasonló hatást kelt, mint
a len. Állítható pánttal, 2 nagy zsebbel és 2 tollzsebbel.
87% Ramie, 13% pamut. 40° mosás.
¢ Szín: oliva, világosszürke
¢ Méret: 88 x 77 cm (h x sz)
88 x 77 cm (h x sz)
124917
darab: 18,69

Kötény Ramie

Kötény természetes anyagból Ramie - könnyű fényáló anyagból
jó ellenálóképességgel, mely hasonló hatást kelt, mint a len. Elöl
kétrészes nagy zsebbel és kereszteződő pántokkal a hátrészen.
87% Ramie, 13% pamut. 40° mosás.
¢ Szín: oliva, világosszürke
¢ Méret: egy méret
kötény
124928
darab: 18,69

RAMIE:
TERMÉSZETESEN JÓ
Lágy és könnyű szövet időtállósággal - e z a t ermészetes szö -

oliva világosszürke

oliva világosszürke

b
2

b
¢ tökéletesen alkalmas kivarrásra

Kötény Ramie

Kötény természetes anyagból Ramie - könnyű fényáló anyagból
jó ellenálóképességgel, mely hasonló hatást kelt, mint a len. Két
nagy zsebbel és 2 tollzsebbel.
87% Ramie, 13% pamut. 40° mosás.
¢ Szín: oliva, világosszürke
¢ Méret: 45 x 80 cm (h x sz), 60 x 80 cm (h x sz)
45 x 80 cm (h x sz)
124923
darab: 13,19
60 x 80 cm (h x sz)
124924
darab: 14,29

vet Ramie. Általánosan adalék
szövetként használják például a
pamuthoz. Növeli a pamutszál
vastagságát és fényességét és
len hatást nyújt. Ez az időtállóság tökéletes választás a g asztronómiában. Úgy, mint a Ra mie
kötény , elérhető, mint klasszikus

oliv világosszürke

b
+36 70 886 5856

kötény vagy melleskötény.
uu
Személyesítés o. 142

www.gasztro-palazzo.hu
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FÉNYES DENIM

Az extra porció kényelemért: világos, puha, farmer kötények Sun, cool kinézettel és teljesen kényelmesek. A kötényekhez illenek a póló-ingek Oliver és farmerek Jaden- teljesen
klasszikus fekete és fehér színben.

ÚJ
KOLLEKCIÓ

uu
Több információ o. 44

¢ Sanitized ® -Higienikus
funkció, neutralizálja a
szagokat
¢ gallérral és piké anyagból
1

női

¢ könnyű karbantar tás

férfi

1

2

¢ nag y zsebekkel, alkalmas mini
tabletre is (24 x 17 cm, SZÉ x H)
¢ praktikus kapocs a törlőre

3

férfi

3

4

¢ individuálisan beállítható nyak körüli
hossz

14
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¢ praktikus zseb a
mellkason

¢ modern szabás 5
zsebbel
¢ robusztus denimből

női

FELSZOLGÁLÓ RUHÁZAT
28.01.19 16:38

1

Galléros póló Oliver

Modern póló-ing férfiaknak és nőknek pamut-elasztán összetétellel , göbösödés mentes. Integrált Sanitized®-higienikus funkció
védi az anyagot a baktériumoktól és garantálja a hosszantartó
üdeséget. A férfi ing 3 gombbal kapcsolható be és konfekcionális
méret szerinti gallérnagyságú. A női ing 4 gombbal kapcsolaható
be. Slim fit szabás.
95% pamut, 5% elasztán. 40° mosás.
Háthossz - női: 67 cm S nagyságnál.
Háthossz - férfi: 74 cm M nagyságnál.
¢ Szín: fehér, rózsaszín, fekete
¢ méret női: XS, S, M, L, XL, 2XL
¢ méret férfi: S, M, L, XL, 2XL, 3XL
rövid ujjú női
125091
darab: 32,99
rövid ujjú férfi
124896
darab: 32,99

1

uu
minden szín
o. 47

b

2

3

1

Kötény Sun

Melles kötény világoskék denimből. Kétrészes nagy zsebbel elölés
a jobb oldalon kapoccsal a törlőre.
100% pamut (denim). 40° mosás.
¢ Szín: világos denim
¢ Méret: 50 x 85 cm (h x sz)
50 x 85 cm (h x sz)
124927
darab: 27,49

b

3

2

Melles kötény Sun

Modern női melles kötény világoskék denimből állítható hosszal a
nyak körül. Három részes mellső zseb, kétrészes nagy zseb a hasi
részen és kapoccsal törlőre a jobb oldalon.
100% pamut (denim). 40° mosás.
¢ Szín: világos denim
¢ Méret: 82 x 85 cm (h x sz)
82 x 85 cm (h x sz)
124920
darab: 32,99

b

4

Farmer nadrág Jaden

Modern női és férfi farmer nadrág enyhén szűkített. 5 zsebes stílus: 2 gömbölyített zseb elöl, kis zseb a jobb oldalon, 2 zseb hátul.
Fülek övre. Cipzáros zárás elöl és a közepén.
99% pamut (denim), 1% elasztán. 40° mosás.
Belső lábhossz - női: 77 cm 36-os méretnél.
Belső lábhossz - férfi: 82 cm 50-es méretnél.
¢ Szín: sötétszürke
¢ méret női: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
¢ méret férfi: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
női
124908
darab: 54,99
férfi
124912
darab: 54,99

4

4

Farmer nadrág
Jaden
darabért csak

5499

uu
minden szín o. 81

b
+36 70 886 5856

www.gasztro-palazzo.hu
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STÍLUS FAKTOR

A Ben kötény különleges kinézete a speciális kezelésnek köszönhető, úgyszintén a levehető
csatos pántok a melles kötényeknél. Kényelmes és praktikus hatás a csatokkal: a kötényt
komplikáció mentesen moshatja.

ÚJ
KOLLEKCIÓ

¢ női blúz -hosszú
ujjú: feltűrhető
ujjakkalgombrögzítéssel
¢ könnyű karbantar tás

1

női

férfi

1

2

¢ nag y zsebekkel , alkalmas mini
tablethez is (24 x 17 cm, SZÉ x H)
¢ praktikus kapoccsal törlőre

3

¢ kereszteződő pántokkal a
hátrészen
¢ eg yszerűen beállítható bármilyen
testalkathoz

16
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3

férfi
4

¢ levehető csatok a könnyű mosás
érdekében

női

¢ elasztánnal a mozgás
szabadságáér t
¢ modern szabás

FELSZOLGÁLÓ RUHÁZAT
28.01.19 16:42

1

Blúz/ Ing Kim

Blúz és ing mellső zsebbel. Modern szabás, sok színben, rövid vagy
hosszú ujjal. A női blúz enyhén szűkített, feltűrhető ujjakkal , 3/4
ujjú blúzt alakíthat belőle. Az anyag egyszerűen karbantartható.
65% pamut, 35% poliészter. 40° mosás.
Háthossz - női: 68 cm - 36-os méretnél.
Háthossz - férfi: 80 cm - 39/40- es méretnél.
¢ Szín: fehér, olivazöld, sötétkék, fekete
¢ méret női: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
¢ méret férfi: 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

1

3

1

uu
minden
színben o. 57

b
2

2

Kötény Ben

Kötény, speciális kinézettel, mely coating kezeléssel alakul. Kontrasztot alkotó anyag pántokkal. Kapoccsal törlőre, tollra és kétrészes zsebbel elöl, mely a mini tablet elhelyezését is lehetővé teszi.
60% pamut, 36% poliészter, 4% poliuretán. 40° mosás.
¢ Szín: kék, sötétbarna
¢ Méret: 50 x 80 cm (h x sz)
50 x 80 cm (h x sz)
124921
darab: 27,49

Melles kötény
Ben
darabért csak

3299

b

3

Melles kötény Ben

Kötény
Ben
darabért csak

Melles kötény speciális kinézettel, mely coating kezeléssel alakul. A pántok csatokkal vannak rögzítve, levehetőek. Kapoccsal
törlőre, tollra és kétrészes zsebbel elöl, mely a mini tablet elhelyezését is lehetővé teszi.
60% pamut, 36% poliészter, 4% poliuretán. 40° mosás.
¢ Szín: kék, sötétbarna
¢ Méret: 88 x 77 cm (h x sz)
88 x 77 cm (h x sz)
124915
darab: 32,99

2749
3

b
4

Farmer Jaden

Modern női és férfi farmer enyhén szűkített modern szabással.
5 zsebes stílus: 2 ívelt zseb elöl, kis zseb a jobb oldalon, 2 zseb
hátul. Övpánttal. Cipzáros zárás elöl és középpen.
99% pamut (Denim), 1% elasztán. 40° mosás.
Belső lábhossz - női: 77cm -36-os méretnél.
Belső lábhossz - férfi: 82 cm -50.-es méretnél.
¢ Szín: kék, sötétszürke
¢ méret női: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
¢ méret férfi: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
női
124908
darab: 54,99
férfi
124912
darab: 54,99

b
+36 70 886 5856

2

uu
galléros póló Oliver o. 47
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KÖNNYED ÉS PRAKTIKUS

A jó öltözetet viselés közben majdnem nem érzi. Így van ez a Botero melles köténynél is,

ÚJ
KOLLEKCIÓ

melynek keresztezett pántok vannak a hátrészén. Kombinálva blúzzal vagy inggel nagyon
kényelmesen néz ki.

¢ modern masnival a nyak körül
¢ könnyen karbantar tható
¢ modern denim

1

1

férfi

női

MENNYISÉGI

KEDVEZMÉNY

2

homok

szürkésbarna

fekete

kötény Botero most szélesebb kivitelben is!

1
3

férfi
¢ nag y zsebekkel, alkalmas mini
tablethez is (24 x 17 cm, SZÉ x H)
¢ praktikus kapocs a törlőre
¢ 18 színben elérhető (o.23)

18

018-019_JL_0319_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.RO.CA.IS.indd 18

uu
farmer Dover
¢ levehető masni, gallér alat t fixálva
kapocs segítségével

o. 81
női

FELSZOLGÁLÓ RUHÁZAT
28.01.19 16:47

1

Blúz/Ing Jean

Enyhén szűkített női blúz és férfi ing. Csatokkal és 2 mellső zsebbel. A női blúz levehető masnival van ellátva.
100% pamut (Denim). 40° mosás.
Háthossz - női: 69 cm - 36- nagyságnák.
Háthossz - férfi: 74 cm - 39/40- nagyságnál.
¢ Szín: sötétkék
¢ méret női: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
¢ méret férfi: 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

1

3
1

Ö n lo It t le h e t a z
g ó ja!

b

2

Kötény Botero

Minőségi kötény erős anyag övvel.
65% poliészter, 35% pamut. 60° mosás.
¢ Szín: homok, szürkésbarna, fekete
¢ Méret: 45 x 80 cm (h x sz), 45 x 100 cm (h x sz) NEW ,
60 x 80 cm (h x sz), 60 x 100 cm (h x sz) NEW ,
85 x 100 cm (h x sz), 95 x 100 cm (h x sz),
95 x 120 cm (h x sz)
45 x 80 cm (h x sz)
100654
darab: 7,14
45 x 100 cm (h x sz)
124717
darab: 7,69
60 x 80 cm (h x sz)
119284
darab: 8,24
60 x 100 cm (h x sz)
124718
darab: 8,79
85 x 100 cm (h x sz)
119281
darab: 9,34
95 x 100 cm (h x sz)
119282
darab: 10,44
95 x 120 cm (h x sz)
119283
darab: 11,54

2

ÚJDONSÁG - Minél többet vásárol, annál többet takarít meg.
45 x 80 cm
45 x 100 cm
60 x 80 cm
60 x 100 cm
85 x 100 cm
95 x 100 cm
95 x 120 cm

10 darabtól*
20 darabtól*
6,04
4,94
6,59
5,49
7,14
6,04
7,69
6,59
8,24
7,14
9,34
8,24
10,44
9,34
Takarítson meg akár 15% -ot! Takarítson meg akár 30% -ot!

Melles kötény
Botero
darabért csak

1209

20 darabtól*

*azonos színben

uu
minden színben o.23.

TÖKÉLETES A LOGÓ KIVARRÁSÁRA

c
3
3

Melles kötény Botero

Minőségi melles kötény robusztus, könnyen kezelhető anyagból. A
pántok a hátrészen kereszteződnek. Kapoccsal a törlőre, 2 nagy
zsebbel és tollzsebbel elöl. A kötények sok színben elérhetők.
65% poliészter, 35% pamut. 60° mosás.
¢ Szín: homok, szürkésbarna, fekete
¢ Méret: 88 x 77 cm (h x sz)
88 x 77 cm (h x sz)
124906
darab: 14,29

1

ÚJDONSÁG - Minél többet vásárol, annál többet takarít meg.
10 darabtól*
13,19
7% -ot megtakaríthat!

20 darabtól*
12,09
15% -ot megtakaríthat!

¢ nag y színválaszték

¢ kereszteződő pántok a hátrészen

¢ nincs minimális mennyiség

¢ individuális beállítható bármilyen
testalkatra

*azonos színben

uu
minden színben o. 23

c
+36 70 886 5856

uu
Személyesítés o. 142
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COOL LENYOMAT

3

1

1

Melles kötény
Pepe
darabért csak

1649

4

Melles kötény
Pepe Veggie
darabért csak

1649

Melles kötény
Poca
darabért csak

1649
uu
farmer Jaden o. 81
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ÚJ
KOLLEKCIÓ

2

1

1

4

¢ állítható hossz a nyak körül

¢ állítható hossz a nyak körül

¢ állítható hossz a nyak körül

¢ állítható hossz a nyak körül

¢ könnyű karbantar tás

¢ könnyű karbantar tás

¢ könnyű karbantar tás

¢ könnyű karbantar tás

Melles kötény Pepe Veggie

3

Melles kötény zöldség lenyomattal. Szabályozható kapcsos nyakpánttal. Vasalja a kötényt a belső oldalán.
65% poliészter, 35% pamut. 60° mosás.
¢ Szín: olívazöld, fekete
¢ Méret: 88 x 77 cm (h x sz)
88 x 77 cm (h x sz)
124901
darab: 16,49

c

2

3

olívazöld

Melles kötény Pepe

4

Fekete pántos kötények nyomtatott kakassal, disznóval és bikával. Szabályozható kapcsos nyakpánttal, 4 k ülönböző hosszúságra lehet állítani. Vasalja a kötényt a belső oldalán.
65% poliészter, 35% pamut. 60° mosás.
¢ Szín: fekete
¢ Méret: 88 x 77 cm (h x sz)
88 x 77 cm (h x sz)
120239
darab: 16,49

Melles kötény Poca

Fekete pántos kötény,bika nyomtatással. Szabályozható kapcsos
nyakpánttal, 4 különböző hosszúságra lehet állítani. Vasalja a
kötényt a belső oldalán.
65% poliészter, 35% pamut. 60° mosás.
¢ Szín: fekete
¢ Méret: 88 x 77 cm (h x sz)
88 x 77 cm (h x sz)
120184
darab: 16,49

c

fekete

c

Melles kötény Pepe Gourmet

Fekete melles kötény csemege lenyomattal- bortól a garnélákig. Szabályozható kapcsos nyakpánttal. Vasalja a kötényt a
belső oldalán.
65% poliészter, 35% pamut. 60° mosás.
¢ Szín: fekete
¢ Méret: 88 x 77 cm (h x sz)
88 x 77 cm (h x sz)
124900
darab: 16,49

KÖTÉNYEK ÉS
MELLES KÖTÉNYEK

c
+36 70 886 5856

www.gasztro-palazzo.hu
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SOKOLDALÚ KÖTÉNYEK

ÚJ
KOLLEKCIÓ

Ö n lo It t le h e t a z
g ó ja!

Kötény
Botero
darabonként

2

1

494

20 darabtól*

Melles kötény
Botero
darabért csak

1209

¢ minőségi időtálló anyag

20 darabtól*

¢ könnyen kezelhető
¢ több színben és nag yságban
elérhető

uu
Blúz és ing Jean o. 53, farmer Jaden o. 81
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BESTSELLEREK SZUPER ÁRON
MENNYISÉGI

¢ nag y zsebekkel, alkalmas mini tablethoz (24 x 17 cm, MA x H)

KEDVEZMÉNY

2

1

45 x 80 cm

fehér

45x100 cm

mangó

sötétkék sötétkék

homok

piros

szürkésbarna

60 x 80 cm

60 x 100 cm 85 x 100 cm

bordó

szeder

kakaó
barna

almazöld

világoszszürke

szürke

95 x 100 cm

olívazöld

grafit

mangó

piros

bordó

szeder

almazöld

sötétkék

homok

szürkésbarna

kakaó
barna

világoszszürke

szürke

olívazöld

olivazöld

sötétkék

olivazöld

fekete

2

kötény Botero most elérhető 100 cm szélességgel.

1

fehér

95 x 120 cm

Kötény Botero

Minőséges kötény kiegészítve szilárd, anyag pánttal
65% poliészter, 35% pamut. 60° mosás.
¢ Szín: fehér, mangó, piros, bordó, szeder, almazöld, olívazöld, olivazöld NEW ,
sötétkék NEW , sötétkék, homok, szürkésbarna, kakaó barna, világosszürke NEW ,
szürke, grafit, fekete
¢ Méret: 45 x 80 cm (h x sz), 45 x 100 cm (h x sz) NEW , 60 x 80 cm (h x sz),
60 x 100 cm (h x sz) NEW , 85 x 100 cm (h x sz), 95 x 100 cm (h x sz), 95 x 120 cm (h
x sz)
45 x 80 cm (h x sz)
100654
darab: 7,14
45 x 100 cm (h x sz)
124717
darab: 7,69
60 x 80 cm (h x sz)
119284
darab: 8,24
60 x 100 cm (h x sz)
124718
darab: 8,79
85 x 100 cm (h x sz)
119281
darab: 9,34
95 x 100 cm (h x sz)
119282
darab: 10,44
95 x 120 cm (h x sz)
119283
darab: 11,54

grafit

fekete

fekete/fehér (halcsont mintás)

Melles kötény Botero & Botero halcsont mintás

Melles kötény robusztus de könnyen kezelhető anyagból A pántok hátrészen kereszteződnek.
Kapoccsal törlőre, 2 nagy zsebbel és tollzsebbel elöl. A jobb zseb mini tablet elhelyezésére ad
lehetőséget. A kötények több színben elérhetőek.
uni: 65% poliészter, 35% pamut. 60° mosás.
halcsont minta: 100% pamut. 60° mosás.
¢ Szín: fehér, mangó, piros, bordó, szeder, almazöld, olívazöld, olivazöld, sötétkék, sötétkék,
homok, szürkésbarna, kakaó barna, világosszürke, szürke, grafit, fekete, fekete/fehér
(halcsont minta)
¢ Méret: 88 x 77 cm (h x sz)
uni: 88 x 77 cm (h x sz)
124906
darab: 14,29
halcsont minta: 88 x 77 cm (h x sz)
124899
darab: 18,69

ÚJDONSÁG - Minél többet vásárol, annál többet takarít meg.
10 darab*
13,19
7% megtakarítás!

uni: 88 x 77 cm

20 darabtól*
12,09
15% megtakarítás!
*azonos színben

ÚJDONSÁG - Minél többet vásárol, annál többet takarít meg.
45 x 80 cm
45 x 100 cm
60 x 80 cm
60 x 100 cm
85 x 100 cm
95 x 100 cm
95 x 120 cm

10 darabtól*
6,04
6,59
7,14
7,69
8,24
9,34
10,44
Takarítson meg akár 15% -ot!

20 darabtól*
4,94
5,49
6,04
6,59
7,14
8,24
9,34
Takarítson meg akár 30% -ot!

c

2

¢ tökéletes logó hímzéséhez

*azonos színnél

c

uu
Személyesítés o. 142
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KOMBINÁLHATÓ

2

1

Kötény
Nando
darabonként

Melles kötény
Nando
darabonként

20 darabtól*

20 darabtól*

604

989

¢ nag y zsebek
¢ 17 különböző színben
¢ készlet, 7 nag yságban elérhető

uu
galléros póló Oliver o. 47, farmer Jaden o. 81
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BESTSELLEREK SZUPER ÁRON
MENNYISÉGI

kötény és melles kötény Nando már 100 cm
szélességben is kapható.

KEDVEZMÉNY

ÚJ
SZÍNEK
2

fehér

mangó

piros

1

45 x 80 cm

fehér

mangó

45 x 100 cm

piros

60 x 80 cm

bordó

60 x 100 cm

85 x 100 cm

almazöld

szeder

bordó

olívazöld

kakaó barna
1

olivazöld

sötétkék

sötétkék

világosszürke

szürke

grafit

homok

fekete

denim

homok

Kötény Nando

2

ÚJDONSÁG - Minél többet vásárol, annál többet takarít meg.
10 darabtól*
7,14
7,69
8,24
8,79
9,34
Takarítson meg akár 13% -ot!

almazöld

olívazöld

olivazöld

sötétkék

sötétkék

grafit

fekete

szürkésbarna

Kötény kétrészes mellső zsebbel , 2 tollzsebbel és anyag övvel.
szín: 65% poliészter, 35% pamut. 60° mosás.
denim: 100% pamut (Denim). 40° mosás.
¢ Szín: fehér, mangó, piros, bordó, szeder, almazöld, olívazöld, olivazöld NEW ,
sötétkék NEW , sötétkék, homok, szürkésbarna, kakaó barna, világosszürke NEW ,
szürke, grafit, fekete, denim
¢ Méret: 45 x 80 cm (h x sz), 45 x 100 cm (h x sz) NEW , 60 x 80 cm (h x sz),
60 x 100 cm (h x sz) NEW , 85 x 100 cm (h x sz)
színes: 45 x 80 cm (h x sz)
100865
darab: 8,24
színes: 45 x 100 cm (h x sz)
124719
darab: 8,79
színes: 60 x 80 cm (h x sz)
119290
darab: 9,34
színes: 60 x 100 cm (h x sz)
124720
darab: 9,89
színes: 85 x 100 cm (h x sz)
119289
darab: 10,44
denim: 45 x 80 cm (h x sz)
120085
darab: 17,59
denim: 60 x 80 cm (h x sz)
120084
darab: 18,69

színes: 45 x 80 cm
színes: 45 x 100 cm
színes: 60 x 80 cm
színes: 60 x 100 cm
színes: 85 x 100 cm

szeder

szürkésbarna kakaó barna világosszürke

szürke

Melles kötény Nando

Minőséges, melles kötény, szabályozható kapcsos nyakpánttal, kétrészes első zsebekkel és két
tolltartó zsebbe.
65% poliészter, 35% pamut. 60° mosás.
¢ Szín: fehér, mangó, piros, bordó, szeder, almazöld, olívazöld, olivazöld NEW ,
sötétkék NEW , sötétkék, homok, szürkésbarna, kakaó barna, világosszürke NEW ,
szürke, grafit, fekete
¢ Méret: 88 x 77 cm (h x sz), 88 x 100 cm (h x sz) NEW
88 x 77 cm (h x sz)
117561
darab: 12,09
88 x 100 cm (h x sz)
124716
darab: 13,19

ÚJDONSÁG - Minél többet vásárol, annál többet takarít meg.

20 darabtól*
6,04
6,59
7,14
7,69
8,24
Takarítson meg akár 26% -ot!

88 x 77 cm
88 x 100 cm

10 darabtól*
10,99
12,09
Takarítson meg akár 9% -ot!

20 darabtól*
8,99
9,99
Takarítson meg akár 18% -ot!
*azonos színben

*azonos színben

színes:

c

denim:

b

c
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NAGY SZÍNVÁLASZTÉK

uu
o. 47

ÚJ
SZÍNEK

1

1
Melles kötény
Lionel
darabonként

2

¢ állítható hosszúság a nyaki
részen

989

20 darabtól*

¢ nag y mellső zsebek

¢ 2 tollzseb mellkason és eg y
belső zseb

¢ 2 mellső tollzseb

¢ állítható hosszúság a nyaki
részen

Melles kötény Lionel már 100 cm
szélességgel is.

1

¢ bkönnyű karbantar tás

Melles kötény Lionel

2

Melles kötény, csattal az univerzális hosszszabályozására, toll
zsebbel és hasi zsebbel.
65% poliészter, 35% pamut. 60° mosás.
¢ Szín: mangó, piros, bordó, szeder, almazöld, olivazöld NEW ,
sötétkék NEW , szürkésbarna, kakaóbarna, világosszürke NEW , szürke, grafit, fekete
¢ Méret: 88 x 77 cm (h x sz), 88 x 100 cm (h x sz) NEW
88 x 77 cm (h x sz)
101003
darab: 12,09
88 x 100 cm (h x sz)
124715
darab: 13,19

uu
o. 47

2

ÚJDONSÁG - Minél többet vásárol, annál többet takarít meg.
88 x 77 cm
88 x 100 cm

Melles kötény
Faro
darabért csak

10 darabtól*
20 darabtól*
10,99
9,89
12,09
10,99
Takarítson meg akár 9% -ot! Takarítson meg akár 18% -ot!

Melles kötény Faro

Melles kötény szabályozható nyakpánttal, 1 belső zsebbel és 2
felvart toll zsebbe
65% poliészter, 35% pamut. 60° mosás.
¢ Szín: fehér, mangó, piros, bordó, szeder, almazöld,
olívazöld, olivazöld NEW , sötétkék NEW , sötétkék,
szürkésbarna, kakaóbarna, világosszürke NEW , szürke, fekete
¢ Méret: 98 x 77 cm (h x sz)
98 x 77 cm (h x sz)
100491
darab: 10,99

ÚJDONSÁG - Minél többet vásárol, annál többet takarít meg.
10 darabtól*
9,89
10% megtakarítás!

20 darabtól*
8,79
20% megtakarítás!

*azonos színben

*azonos színben

mangó piros bordó szeder almazöld oli- sötét- szürkés-kakaóvazöld kék barna barna

fehér mangó piros bordó szeder almazöld olí- oliv sötét- sötétkék
kék
vazöld

879

20 darabtól*
világosz- szür- grafit
szürke
ke

fekete

c
26
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szürkés- kakaó- világosz- szürke fekete
barna barna szürke

c
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Kötény
Taglio
darabonként

Melles kötény
Taras
darabért csak

20 darabtól*

20 darabtól*

879

MENNYISÉGI

KEDVEZMÉNY

769

ÚJ
SZÍNEK

3

85 x 100 cm

95 x 100 cm

4

95 x 120 cm

¢ praktikus bevágás a mozgás
szabadságáér t

¢ állítható hosszúság a nyaki
részen

¢ könnyű karbantar tás

¢ praktikus nag y zsebek

¢ 3 nag yságban elérhető

3

Kötény Taglio

4

Minőséges kötény anyag pánttal és kivágással az optimális mozgásszabadságért
65% poliészter, 35% pamut. 60° mosás.
¢ Szín: fehér, piros, bordó, szeder, almazöld, homok, szürkésbarna, kakaó-barna, szürke, grafit,
fekete
¢ Méret: 85 x 100 cm (h x sz), 95 x 100 cm (h x sz), 95 x 120 cm (h x sz)
85 x 100 cm (h x sz)
100399
darab: 11,54
95 x 100 cm (h x sz)
119296
darab: 12,64
95 x 120 cm (h x sz)
119297
darab: 13,74

Melles kötény Taras

Rövid, pántos kötény, farmer anyagból, háromrészes zsebbel, vékony nyak és derékpánttal. Szabályozható nyakpánt.
farbig: 65% poliészter, 35% pamut. 60° mosás.
denim: 100% pamut (Denim). 40° mosás.
¢ Szín: fehér, mangó, piros, bordó, szeder, almazöld, olivazöld NEW , sötétkék NEW ,
szürkésbarna, kakaó-barna, világosszürke NEW , szürke, fekete, denim
¢ Méret: 64 x 75 cm (h x sz)
szímes: 64 x 75 cm (h x sz)
100492
darab: 9,89
denim: 64 x 75 cm (h x sz)
118746
darab: 21,99

ÚJDONSÁG - Minél többet vásárol, annál többet takarít meg.
10 darabtól*
9,89
10,99
12,09
Takarítson meg akár 14% -ot!

85 x 100 cm
95 x 100 cm
95 x 120 cm

20 darabtól*
8,79
9,89
10,99
Takarítson meg akár 23% -ot!

ÚJDONSÁG - Minél többet vásárol, annál többet takarít meg.
színes: 64 x 75 cm

10 darabtól*
8,79
Takarítson meg akár 11%-ot!

*azonos színben

*azonos színben

fehér

piros

bordó

szeder almazöld

homok szürkés- kakaóbarna
barna

szürke

grafit

fekete

20 darabtól*
7,69
Takarítson meg akár 22%-ot!

fehér mangó piros bordó szeder almazöld oli- sötét- szürkés- kakaó- világosz- szürke fekete denim
vazöld kék barna barna szürke

¢ tökéletes logó kivarrásához

denim:

c
+36 70 886 5856

www.gasztro-palazzo.hu
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színes:

bc

uu
Személyesítés o. 142
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TOPP TERMÉKEK

Melles kötény
Ben
darabért csak

3299

2

1

¢ melles kötény: keresztezet t pántok a hátrészen
¢ könnyű anyag a kényelmes viseletér t az egész
nap folyamán
¢ praktikus oldalsó kapocs törlőre

uu
galléros póló Oliver o. 47

28
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¢ cool kinézet

uu
további információk: www.gasztro-palazzo.hu

FELSZOLGÁLÓ RUHÁZAT
29.01.19 10:43

individuálisan beállítható
hossz

Kényelmes, stílusos, könnyen karbantartható: ez a Ben
kötény, mely klasszikus kötény verzióban é s melles
kötényként is elérhető. Miért annyira cool ? A speciális
kezelés becserélhetetlen kinézetet biztosít.

ÚJ
KOLLEKCIÓ
a nagy zsebek mini
tabletre is alkalmasak

¢ nag y zsebekkel, mini tabletre
is alkalmasak (24 x 17 cm,
MA x H)

¢ levehető pántok a könnyű
mosás érdekében

1

2

¢ kereszteződő pántok a
hátrészen

1

b

2

b
+36 70 886 5856

Kötény Ben

Kötény speciális kinézettel, mely coating kezeléssel keletkezik.
Kontrasztot alkotó anyag pántokkal. Kapoccsal a törlőre,tollra két
részes zsebbel elöl, mely mini tablet elhelyezésére is esélyt ad.
60% pamut, 36% poliészter, 4% poliuretán. 40° mosás.
¢ Szín: kék, sötétbarna
¢ Méret: 50 x 80 cm (h x sz)
50 x 80 cm (h x sz)
124921
darab: 27,49

Melles kötény Ben

Melles kötény speciális kinézettel, mely coating kezeléssel keletkezik. A p ántok csattal vannak rögzítve, levehetőek. A pántok
a hátrészen kereszteződnek . Kapoccsal a törlőre, tollra és két
részes zsebbel elöl, mely tablet elhelyezésére is lehetőséget nyújt.
60% pamut, 36% poliészter, 4% poliuretán. 40° mosás.
¢ Szín: kék, sötétbarna
¢ Méret: 88 x 77 cm (h x sz)
88 x 77 cm (h x sz)
124915
darab: 32,99

www.gasztro-palazzo.hu
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¢ nag y zsebek és kapocs a
törlőre

AZ ÖN ELŐNYEI
¢ robusztus pamut pántok csattal: egyszerűen
lecsatolja és mosható
¢ keresztezett pántok a hátrészen az egész napi
kényelmes viseletért

29

28.01.19 17:18

ANYAG-MIX

%

Melles kötény
Lenox
darabért csak

VÉGLEGES

Melles kötény
Dario
darabért csak

5499

ÁRCSÖKKENTÉS!

%

5499

¢ a denim idővel
felcserélhetetlen
kinézetet kap

¢ levehető bőr pántok
¢ passzol a pántos
kötényhez Taras Canvas

¢ oldalsó kapocs a
törlőre

1

4

3

2

45 x 80 cm
1

60 x 80 cm

Melles kötény Taras

Rövid, pántos kötény, farmer anyagból, háromrészes zsebbel,
vékony nyak és derékpánttal. Szabályozható nyakpánt.
100% pamut (Denim). 40° mosás.
¢ Szín: denim
¢ Méret: 64 x 75 cm (h x sz)
64 x 75 cm (h x sz)
118746
darab: 21,99

3

Melles kötény Lenox

b
2

4

Kiváló minőségű, robusztus melles kötény farmer anyagból. Nyak
és a derék bőrpántokkal. Kiegészítve 2 nagy zsebbel, praktikus
zsebbel tolra és törlőkre a has részén, és még 2 tolzsebbel a
mellkason. Eltávolíthatja a bőrpántokat, hogy könnyűvé tegye
a mosást
100% pamut. 40° mosás.
¢ Szín: denim
¢ Méret: 88 x 77 cm (h x sz)
88 x 77 cm (h x sz)
120261
darab: 54,99

Melles kötény Dario

Kiváló minőségű, tartós canvas kötény, nyak - és derekbőrpánttal.
A has részén három nagy zsebbel és két tollzsebbel rendelkezik. A
nyak és a derékpánt egyénileg állítható. Eltávolíthatja a bőrpántokat, hogy könnyűvé tegye a mosást.
100% pamut. 40° mosás.
¢ Szín: homok, barna
¢ Méret: 88 x 77 cm (h x sz)
88 x 77 cm (h x sz)
120260
darab: 54,99

b

b

homok

barna

Kötény Nando

Farmer kötény, kétrészes első zsebbel, két tollzsebbel és egy
vékony pánttal
100% pamut (Denim). 40° mosás.
¢ Szín: denim
¢ Méret: 45 x 80 cm (h x sz), 60 x 80 cm (h x sz)
45 x 80 cm (h x sz)
120085
darab: 17,59
60 x 80 cm (h x sz)
120084
darab: 18,69

b
30
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3

¢ zseb a mellekason

3

¢ 2 nag y zseb és
tolltar tó

4

¢ nag y praktikus nag y zsebek

FELSZOLGÁLÓ RUHÁZAT
28.01.19 17:21

Kötény
Bristol
darabért csak

ÚJ
KOLLEKCIÓ

9899

¢ minőségi tehénbőr: eg yedi
kinézet
¢ idővel megpuhul
¢ eg yszerű tisztítás bőr
ápolószerekkel
¢ a pántok hossza állítható

5

¢ 3 részes nag y zsebek
¢ állítható nyak körüli hosszúság
¢ könnyű kezelés

5

7

6

Melles kötény Taras Canvas

6

Rövid pántos melles kötény minőségi robusztus canvasból. 3
részes mellső zsebbel és keskeny pántokkal a nyak körül. Állítható hossz a nyak körül.
100% pamut. 40° mosás.
¢ Szín: homok, barna
¢ Méret: 75 x 64 cm (h x sz)
64 x 75 cm (h x sz)
124284
darab: 32,99

8

Melles kötény Bristol

Cool, trendi és természetesen csúcsminőségű: barna bőrből. A
nyak és a derékrész állítható, így a kötények tökéletesen illeszkednek. Praktikus részletek: melkas részén kétrészes toll zseb,
két zsebb a has részén, tollra és törlőkre kiegészített pánttal - így
kéznél van minden, amire szüksége van.
100% bőr.
¢ Szín: barna
¢ Méret: 88 x 77 cm (h x sz)
88 x 77 cm (h x sz)
120079
darab: 163,90

¢ minőségi tehénbőr kezeléssel:
¢ tiszta kinézet, semilyen foltok és
karcolások
¢ eg yszerűen és g yorsan tisztítható
¢ állítható pánthossz

Minden kötény egyediség. Ezért lehetséges apró
színkülönbség.

b

homok

barna
7

Kötény Bristol

Cool, legnagyobb minőségű kötény. Kötény barna bőrből. Állítható
övvel a derék körül. Praktikus részletek: 2 hasi zseb, kapocs tolollra és törlőre. Minden kéznél van amire szüksége van.
100% bőr.
¢ Szín: barna
¢ Méret: 45 x 80 cm (h x sz)
45 x 80 cm (h x sz)
124286
darab: 98,99

5

¢ 2-részes mellső zseb, 2 hasi zseb

8

Melles kötény Dakota

Barna vágott bőrből készült kötény. A nyak és a derékrész állítható, így a kötény garantáltan ül. Praktikus részletek: melkas részén
kétrészes tollzseb, két zsebb a has részén, tollra és törlőkre
kiegészített pánttal - így kéznél van minden, amire szüksége
van.100% bőr.
¢ Szín: barna
¢ Méret: 88 x 77 cm (h x sz)
88 x 77 cm (h x sz)
120110
darab: 109,99

Minden kötény egyediség. Ezért lehetséges apró
színkülönbség.

¢ minőségi és hosszú életű pamut

+36 70 886 5856

www.gasztro-palazzo.hu
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ROBUSZTUS KINÉZET

Melles kötény
Miko
darabért csak

3299

uu
o. 58

1

1

1

¢ állítható hossz a nyak körül

1

Melles kötény Miko

Pántos kötény, trendi, farmer kinézetű anyagból, szabályozható,
anyag pánttal, kiegészítve 2 oldalsó zsebbel,farmer illetve egy
zsebbel aprópénzre..
100% pamut (Denim). 40° mosás.
¢ Szín: denim
¢ Méret: 100 x 80 cm (h x sz)
100 x 80 cm (h x sz)
115578
darab: 32,99

¢ állítható hossz a nyak körül
¢ 2 oldalsó zseb
¢ könnyű Denim
¢ cooler farmer kinézet 5 zsebbel

b
32
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FELSZOLGÁLÓ RUHÁZAT
28.01.19 17:25

Melles kötény
Gusto
darabért csak

2969

uu
o. 54

uu
o. 54

2

3
2

¢ keresztezet t pántok a
hátrészen

uu
nyakkendő Bo szűk o. 83

Kötény
Melek
darabonként

2749

RINSE WASHED
Rinse Washed denim színileg tiszta
, puha és nem hat olyan robusztusan. Az alap a speciális gyártási fo-

¢ nag y zsebek

lyamat: a d enim nincs megváltoz-

¢ könnyű denim

tatva sem fehérítve. Ez helyett az
eredeti szín van feldolgozva tiszta
víz és öblítő segítségével. Ezzel szerezhető meg a karakterisztikus sötét
farmer színárnyalat.

3

45 x 80 cm
2

Melles kötény Gusto

3

Trendi, pántos kötény, szabályozható pántokkal, melyek keresztezve vannak a hátrészen. Kiegészítve nagy zsebbel, és praktikus
zsebbel tolra és törlőkre.
100% pamut (Denim). 40° mosás.
¢ Szín: denim
¢ Méret: 88 x 77 cm (h x sz)
88 x 77 cm (h x sz)
117559
darab: 29,69

Kötény Melek

Stílusos kötény, trendi, farmer kinézetű anyagból, praktikus
zsebekkel.
100% pamut (Denim). 40° mosás.
¢ Szín: denim
¢ Méret: 45 x 80 cm (h x sz), 60 x 80 cm (h x sz), 85 x 100 cm
(h x sz)
45 x 80 cm (h x sz)
115577
darab: 27,49
60 x 80 cm (h x sz)
119287
darab: 28,59
85 x 100 cm (h x sz)
119288
darab: 29,69

b
+36 70 886 5856
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b

60 x 80 cm

85 x 100 cm

¢ tökéletes lézerrel kiégetet t logóhoz

uu
Személyesítés o. 142
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TOPP TERMÉKEK

Kötény
Sun
darabért csak

2749

2

1

¢ nag y zsebek a mellen
¢ robusztus denimből

uu
galléros póló Oliver o. 47

34
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¢ könnyű kezelés

uu
további információk: www.gasztro-palazzo.hu

FELSZOLGÁLÓ RUHÁZAT
28.01.19 17:28

individuálisan beállítható
hossz a nyak körül

Világos denim igazán időtálló a felszolgálásban is.
A Sun kötény tökéletesen prezentálja ezt a t rendet.
Kényelmes viselettel és rafinált részletekkel, speciálisan a gasztronómiának.

ÚJ
KOLLEKCIÓ
nagy zsebek alkalmasak
mini tablethez
¢ nag y zsebekkel, tablethoz is
alkalmas (24 x 17 cm, MA x SZ)

1

1

b

+36 70 886 5856

¢ individuálisan beállítható hosszúság
a nyak körül

Kötény Sun

Kötény világoskék denimből. Kétrészes nagy zsebbel és kapoccsal
törlőre a jobb oldalon.
100% pamut (Denim). 40° mosás.
¢ Szín: világos denim
¢ Méret: 50 x 85 cm (h x sz)
50 x 85 cm (h x sz)
124927
darab: 27,49

2

b

2

Melles kötény Sun

Melles kötény pánttal világoskék denimből beállítható hosszal a
nyak körül. Háromrészes zseb a mellkason, 2 részes zseb a hasi
részen és kapoccsal törlőre a jobb oldalon.
100% pamut (Denim). 40° mosás.
¢ Szín: világos denim
¢ Méret: 82 x 85 cm (h x sz)
82 x 85 cm (h x sz)
124920
darab: 32,99

www.gasztro-palazzo.hu
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¢ nag y zsebek, tollzsebbel és
kapoccsal a törlőre

AZ ÖN ELŐNYEI A
SUN-NAL
Minőségi denim funkcionális zsebekkel:
A munka tetszeni fog Önnek!!

35
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LEN KINÉZET

Melles kötény
Mora
darabért csak

1699

LEN KINÉZET

1

1

Kötény
Mora
darabért csak

1429

2

¢ állítható hossz a nyaki részen
¢ nag y zsebek
¢ könnyű kezelés
¢ g yorsan száradó
2

uu
Blúz Fiore és ing Noah o. 63

1

1+2

¢ len kinézet tel

36
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Melles kötény Mora

2

Kötény Mora

Stílusos és praktikus? Ez működik - ezzel a köténnyel. Úgy néz
ki mint a modern vászon, de puha gyűrődésgátló és könnyen
karbantartható poliészter. Szabályozható pánttal. 2 nagy elülső
zsebbel és 2 tolllzsebbel,ennek köszönhetően rengeteg tároló
helyet kínál
100% poliészter. 60° mosás.
¢ Szín: homok, világosszürke
¢ Méret: 88 x 77 cm (h x sz)
88 x 77 cm (h x sz)
120076
darab: 18,69

Ez az elegáns kötény vászonynak tűnik, de poliészterből készült,
ezért puha, gyűrődésgátló és könnyen karbantartható. A kétrészes első zseb és a két tollzseb biztosítja, hogy a tollak és más
kiegészitők mindig elérhetőek legyenek.
100% poliészter. 60° mosás.
¢ Szín: homok, világosszürke
¢ Méret: 60 x 80 cm (h x sz)
60 x 80 cm (h x sz)
120077
darab: 14,29

c

c

homok világoszszürke

homok világoszszürke

FELSZOLGÁLÓ RUHÁZAT
28.01.19 17:32

ÚJ
KOLLEKCIÓ

L ÁGY
CSÍKOK

HALCSONT
MINTA

uu
o. 47

5

3

5

Kötény
Lore
darabonként

1429

¢ kereszteződő pántokkal a hátrészen
¢ zsebbel mini tabletre (24 x 17 cm,
H x SZ)

4

45 x 80 cm

3

60 x 80 cm

Melles kötény Lore

85 x 100 cm

4

Pántos kötény, halvány kékes-fehér csíkokkal és bézs pánttal.
Szabályozható nyakpánt, kötény 2 praktikus zsebbel kiegészítve.
100% pamut. 60° mosás.
¢ Szín: kék/fehér
¢ Méret: 78 x 80 cm (h x sz)
78 x 80 cm (h x sz)
117562
darab: 18,69

Kötény Lore

c
+36 70 886 5856
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5

Kötény, halvány kékes-fehér csíkokkal és bézs pánttal.
100% pamut. 60° mosás.
¢ Szín: kék/fehér
¢ Méret: 45 x 80 cm (h x sz), 60 x 80 cm (h x sz), 85 x 100 cm
(h x sz)
45 x 80 cm (h x sz)
117557
darab: 14,29
60 x 80 cm (h x sz)
119285
darab: 15,39
85 x 100 cm (h x sz)
119286
darab: 16,49

c

Melles kötény Botero Herringbone

Melles kötény pánttal halcsont mintával. A pántok a hátrészen
kereszteződnek. Kapoccsal törlőre, 2 nagy zsebbel és tollzsebbel.
A zseb mini tablet elhelyezésére is alkalmas.
100% pamut. 60° mosás.
¢ Szín: fekete/fehér
¢ Méret: 88 x 77 cm (h x sz)
88 x 77 cm (h x sz)
124899
darab: 18,69

c
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TOPP TERMÉKEK

Kötény
Mora csíkok
darabért csak

1429

2

1

¢ nag y zsebek
¢ könnyű kezelés

uu
Blúz és ing Kim o. 57
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¢ minőségi anyag a hosszúéletűségért

uu
további információk: www.gasztro-palazzo.hu

FELSZOLGÁLÓ RUHÁZAT
28.01.19 17:36

Vásárlóink kedvelik a Mora kötényt! Ezért ezt a kötényt
csíkos kivitelezésben is bemutatjuk. Mi változott: a kötény
tulajdonságai és könnyű kezelhetőség.

ÚJ
KOLLEKCIÓ
3-részes nagy zseb

LÁGY CSÍKOK

2

1

1

c

2

c
+36 70 886 5856

Kötény Mora csíkos

Stílusos kötény modern csíkos dizájnban 100%-os pamutból. Az
elülső zsebek gondoskodnak a sok tárolóhelyről.
100% pamut. 60° mosás.
¢ Szín: világoskék, antracit
¢ Méret: 60 x 80 cm (h x sz)
60 x 80 cm (h x sz)
124922
darab: 14,29

Melles kötény Mora csíkos

Melles kötény pánttal modern csíkos dizájnban 100%-os pamutból. Elülső zsebekkel. Individuálisan beállítható az alagútnak és
széles pántoknak köszönhetően.
100% pamut. 60° mosás.
¢ Szín: világoskék, antracit
¢ Méret: 88 x 77 cm (h x sz)
88 x 77 cm (h x sz)
124916
darab: 18,69

www.gasztro-palazzo.hu
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¢ individuálisan beállítható az alagutnak és
széles pántoknak köszönhetően

AZ ÖN ELŐNYEI
MORA CSÍKOKKAL
Individuálisan beállítható: minden alkalmazottnak
illeni fog a testalkatához.

39
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EGYSÉGBEN AZ ERŐ

Melles kötény
Pero
darabért csak

1319

uu
o. 61

uu
o. 59

uu
o. 60

uu
o. 59

Melles kötény
Juno
darabért csak

16

2
5

4

49

1

Melles kötény
Hugo
darabért csak

1429

uu
o. 59

4

¢ eg yszerű, pánt tal
¢ praktikus zseb

Kötény
Harris
darabonként

3

879
uu
o. 81

uu
vállpántok o. 82
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¢ 2 tollzsebbel és eg y
belső zsebbel

¢ sok praktikus zseb

¢ állítható hossz a nyak
körül

¢ állítható hossz a nyak
körül

2

1

3

Kötény
Benito
darabonként

1209

4

45 x 80 cm

60 x 80 cm

1

c

85 x 100 cm

95 x 100 cm

95 x 120 cm

45 x 80 cm

4

Melles kötény Pero

c

c

Melles kötény első zsebbel.
100% pamut. 60° mosás.
¢ Szín: fekete
¢ Méret: 88 x 77 cm (h x sz)
88 x 77 cm (h x sz)

3

www.gasztro-palazzo.hu
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darab: 14,29

95 x 100 cm

95 x 120 cm

Kötény Harris

c

Csíkos kötény, harántcsíkos zsebbel. 2-részes zsebbel
100% pamut. 60° mosás.
¢ Szín: fekete/fehér
¢ Méret: 45 x 80 cm (h x sz), 60 x 80 cm (h x sz), 85 x 100 cm (h
x sz), 95 x 100 cm (h x sz), 95 x 120 cm (h x sz)
45 x 80 cm (h x sz)
100937
darab: 12,09
60 x 80 cm (h x sz)
119280
darab: 13,19
85 x 100 cm (h x sz)
119279
darab: 14,29
95 x 100 cm (h x sz)
119278
darab: 15,39
95 x 120 cm (h x sz)
119277
darab: 16,49

5

Melles kötény Hugo

100768

85 x 100 cm

c
Jelles kötény Juno

Minőséges, csíkos melles kötény, 2 zsebbel, tolltartóval és egy
kétrészes zsebbel.
100% pamut. 60° mosás.
¢ Szín: fekete/fehér
¢ Méret: 88 x 77 cm (h x sz)
88 x 77 cm (h x sz)
100660
darab: 16,49

60 x 80 cm

Csíkos kötény, anyag pánttal.
100% pamut. 60° mosás.
¢ Szín: fekete/fehér
¢ Méret: 45 x 80 cm (h x sz), 60 x 80 cm (h x sz), 85 x 100 cm (h
x sz), 95 x 100 cm (h x sz), 95 x 120 cm (h x sz)
45 x 80 cm (h x sz)
100537
darab: 8,79
60 x 80 cm (h x sz)
119272
darab: 9,89
85 x 100 cm (h x sz)
119274
darab: 10,99
95 x 100 cm (h x sz)
119273
darab: 12,09
95 x 120 cm (h x sz)
119271
darab: 13,19

Csíkos, melles kötény, szabályozható nyakpánttal, 2 z sebbel,
tolltartóval és egy kétrészes zsebbel.
100% pamut. 60° mosás.
¢ Szín: fekete/fehér
¢ Méret: 98 x 77 cm (h x sz)
98 x 77 cm (h x sz)
100539
darab: 13,19

2

+36 70 886 5856

5

Kötény Benito

41
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FEKETE ÉS FEHÉR
Kötény
James
darabonként

1429

3
Melles kötény
Smoking
darabért csak

45 x 80 cm

60 x 80 cm

85 x 100 cm

2199
1

1

¢ g yorsan száradó és könnyen
kezelhető
¢ magas minőség és hosszú
élet tar tam

2

2

¢ 3 különböző stílus, szatén
sávokkal díszít ve
60 x 80 cm, kerekített

1

Melles kötény Smoking

3

Szép fekete kötény pánttalelegáns smoking stílusban. Tulipán
kivágással.
70% poliészter, 27% viszkóz, 3% elasztán. 40° mosás.
¢ Szín: fekete
¢ Méret: 106 x 85 cm (h x sz)
106 x 85 cm (h x sz)
124919
darab: 21,99

60 x 80 cm, egyenes

Kötény James

Minőségi kötény elegáns szürke színben sávokkal. Erős anyag
szalaggal. Minőségi, könnyen tisztítható.
80% poliészter, 16% viszkóz, 4% elasztán. 40° mosás.
¢ Szín: szürke
¢ Méret: 45 x 80 cm (h x sz), 60 x 80 cm (h x sz), 85 x 100 cm
(h x sz)
45 x 80 cm (h x sz)
124903
darab: 14,29
60 x 80 cm (h x sz)
124904
darab: 15,39
85 x 100 cm (h x sz)
124905
darab: 16,49

3

b
2

Kötény
James
darabonként

1429

uu
Blúz Delano o. 65

42
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b

Kötény Smoking

Elegáns fekete kötény egyenes vagy kerekített aljal . A k erekített modellnek tulipán kivágása van és szűk szatén sávval. Az
egyenes modellnek bevágása van a bal lábnál, zsebbel keskeny
szatén sávval és szatén sávok smoking stílusban a jobb és bal
oldalon egyaránt.
70% poliészter, 27% viszkóz, 3% elasztán. 40° mosás.
¢ Szín: fekete
¢ Méret: 60 x 80 cm (h x sz)
60 x 80 cm (h x sz), rund
124926
darab: 16,49
60 x 80 cm (h x sz), gerade
124925
darab: 16,49

b

3

¢ csíkos minta

FELSZOLGÁLÓ RUHÁZAT
28.01.19 17:47

Melles kötény
Sonora
darabért csak

1869

uu
passzol a szakácskabáthoz
Pascal o. 97

4

4

5

6

7

¢ kis fazon

¢ állítható hossz a nyak körül

¢ állítható hossz a nyak körül

¢ nag y zsebbel és kapoccsal
törlőre

¢ könnyű karbantar tás

¢ lág y csíkok

¢ zsebbel a mellkason és
kapoccsal törlőre

¢ lág y csíkok

¢ lág y csíkok

¢ könnyű karbantar tás

¢ lág y csíkok

Melles kötény mellény alakban Oslo

5

Melles kötény, csíkos felső résszel és nyakpánttal. Az alsó rész
egyszínű.
65% poliészter, 35% pamut. 60° mosás.
¢ Szín: bordó/fehér, fekete/fehér
¢ Méret: 110 x 85 cm (h x sz)
110 x 85 cm (h x sz)
117560
darab: 32,99

c

bordó/
fehér

Melles kötény mellény alakban Sonora

Mellény alakú pántos kötény . Kiegészítve égy pánttal a törlőkre.
A nyakpánt két méretben állítható. Fekete, finom fehér csíkokkal.
fekete: 65% poliészter, 35% pamut. 60° mosás.
csíkos: 100% pamut. 60° mosás.
¢ Szín: fekete/fehér
¢ Méret: 106 x 85 cm (h x sz)
106 x 85 cm (h x sz)
120156
darab: 21,99

6

c

fekete/
fehér

c
7

4

¢ nag y zseb és tollzseb

+36 70 886 5856

5–7

¢ lág y csíkok

www.gasztro-palazzo.hu
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Melles kötény Sonora

Melles kötény, kiegészítve nagy kétrészes melzsebbel és pánttal a
törlőkre. Szabályozható nyakpánttal. Fekete, finom fehér
csíkokkal.
fekete: 65% poliészter, 35% pamut. 60° mosás.
csíkos: 100% pamut. 60° mosás.
¢ Szín: fekete/fehér
¢ Méret: 88 x 77 cm (h x sz)
88 x 77 cm (h x sz)
120154
darab: 18,69

Kötény Sonora

Kötény, kiegészítve nagy zsebbel és pánttal a törlőkre. Fekete,
finom fehér csíkokkal.
fekete: 65% poliészter, 35% pamut. 60° mosás.
csíkos: 100% pamut. 60° mosás.
¢ Szín: fekete/fehér
¢ Méret: 60 x 80 cm (h x sz)
60 x 80 cm (h x sz)
120155
darab: 14,29

c
43

29.01.19 10:45

MARADJON FRISS

1
1

1

1

¢ Sanitized ® -Higienikus funkció
neutralizálja a szagokat
¢ könnyű kezelés

uu
kötény Melek o. 33

Galléros póló
Cato
darabért csak

Új
KOLLEKCIÓ

2749

Effektivitás tetőtől talpig!
Higienikus funkció, melyekkel a „ Cato” készlet
rendelkezik ,frissességet biztosít az egész nap

1

folyamán, növeli viselés közben a k omfortérzetet
és ez által az alkalmazottai teljesítményét.
Sanitized ® :
hosszúéletű , intenzív viseletnél is
antibakteriális hatású, csökkenti ill.
megsemmisíti a szagokat
gondoskodik a hosszantartó üdeségről
A kellemetlen szagoknak a Sanitized ® rendszerrel
nincs esélyük!.

44
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Galléros póló
Cato
darabonként

ÚJ
SZÍNEK

25

29

ÚJ
KOLLEKCIÓ

¢ 2 nag y zsebbel
¢ Sanitized ® -Hygienikus
funkció neutralizálja a
szagokat
¢ extra hosszú, kényelmes
hossz ( fenékig)
férfi

2

1

Galléros póló
Cato Comfort
darabért csak

2969

női

1

Galléros póló Cato

2

Szűkített szabású női és férfi póló-ing kellemes minőségben.
Integrált Sanitized® védi az anyagot a baktériumokkal szemben
és hosszantartó üdeséget biztosít. Oldalsó bevágások és 4 gombos bekapcsolás. A női póló rövid és 3/4-es kivitelben elérhető.
95% pamut, 5% elasztán. 40° mosás.
Háthossz - női: 60 cm nagyságnál S.
Háthossz - férfi: 71 cm nagyságnál M.
¢ szín rövid ujjú : fehér, krémfehér NEW , vanília NEW ,
rózsaszín NEW , piros NEW , bordó,
szeder, almazöld, olivazöld NEW , sötétkék,
szürkésbarna, grafit, fekete
¢ szín 3/4 ujjú: fehér, rózsaszín, piros, sötétkék, fekete
¢ méret női: XS, S, M, L, XL, 2XL
¢ méret férfi: S, M, L, XL, 2XL, 3XL
rövid ujjú női
101294
darab: 25,29
3/4 ujjú női
124292
darab: 27,49
rövid ujjú férfi
101860
darab: 25,29

fehér

krémfehér

bordó

vanille rózsaszín piros

almazöld olivazöld sötétkék szürkésbarna

grafit

szeder

Galléros póló Cato Comfort

Enyhén szűkített női póló-ing kevert pamut-elasztán anyagból.,
nem alakulnak rajta szöszök. Integrált Sanitized®-védi az anyagot a baktériumokkal szemben és hosszantartó üdeséget biztosít. Oldalsó bevágások és 4 gombos bekapcsolás, 2 nagy zseb.
95% pamut, 5% elasztán. 40° mosás.
Háthossz: 72 cm nagyságnál S.
¢ Szín: fehér, szeder, sötétkék, fekete
¢ Méret: XS, S, M, L, XL, 2XL
rövid ujjú női
124891
darab: 29,69

fekete

fehér

b

fehér

rózsaszín

piros

sötétkék

fekete

szeder

sötétkék

fekete

b

¢ Tökéletes logó kivarrásához

PÓLÓK
uu
Személyesítés o. 142
+36 70 886 5856

www.gasztro-palazzo.hu
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KOMFORT ÉS FRISSESSÉG

Galléros póló
Oliver
darabért csak

1

3299
1

AZ ÖN ELŐNYEI
OLIVER-REL
Antibakteriális Sanitized ® higienikus funkció:
garantálja a hosszantartó
üdeséget!

Galléros póló
Cato Chambray
darabért csak

3299

Galléros póló
Cato Line
darabért csak

2969

3

2

3

46
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ÚJ
KOLLEKCIÓ

férfi

férfi

férfi

1

női

1

Galléros póló Oliver

rózsaszín

oliv

női

2

Modern póló-ing férfiaknak és nőknek könnyen karbantartható
anyag, mely göbösödés mentes. Integrált Sanitized®-higienikus
funkció megvédi az anyagot a baktériumoktól és garantálja a
hosszantartó üdeséget. A férfi póló 3 gombra gombolható és konfekcionálisan megkülönböztethető gallérnagyságú. 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, rózsaszín, oliv, sötétkék, fekete
¢ méret női: XS, S, M, L, XL, 2XL
¢ méret férfi: S, M, L, XL, 2XL, 3XL
rövid ujjú női
125091
darab: 32,99
rövid ujjú férfi
124896
darab: 32,99

fehér

sötétkék

3

2

Galléros póló Cato Line

3

Sanitized® technológiával kiegészített női és férfi galléros
pólók. Ez a technológia védelmet nyújt az anyagnak a baktériumok ellen, és garantálja a h osszantartó frissességet. Csíkos
kiegészitő az ujjakon és a galléron. Oldalsó kivágás és 4-gombos
bekapcsolás. Férfi póló mellkasi zsebbel.95% pamut, 5% elasztán. 40° mosás.
Háthossz - női: 60 cm S- méretnél.
Háthossz - férfi: 71 cm M-méretnél.
¢ Szín: fehér, fehér/piros/zöld, sötétkék
¢ méret női: XS, S, M, L, XL, 2XL
¢ méret férfi: S, M, L, XL, 2XL, 3XL
rövid ujjú női
117578
darab: 29,69
rövid ujjú férfi
117579
darab: 29,69

fekete

fehér

b

női

fehér/
piros/zöld

Galléros póló Cato Chambray

Női és férfi galléros pólók, chambray gallérral és a Sanitized®
technológiával. Ez a t echnológia védelmet nyújt az anyagnak a
baktériumok ellen, és garantálja a hosszantartó frissességet.
Oldalsó kivágás és 4-gombos bekapcsolás
95% pamut, 5% elasztán. 40° mosás.
Háthossz - női: 60 cm S- méretnél.
Háthossz - férfi: 71 cm M- méretnél.
¢ Szín: fehér/kék
¢ méret női: XS, S, M, L, XL
¢ méret férfi: S, M, L, XL, 2XL
rövid ujjú női
117576
darab: 32,99
rövid ujjú férfi
117577
darab: 32,99

sötétkék

b

b
¢ tökéletes logózáshoz

1

1

¢ elegáns, konfekcionálisan megkülönböztethető
gallérméret

+36 70 886 5856

¢ highlight: különös részlet az ujjon

www.gasztro-palazzo.hu
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uu
Személyesítés o. 142
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NAGY SZÍNVÁLASZTÉK

Galléros póló
Fly
darabért csak

1979

3 darabtól*

¢ ex tra hosszú a gasztronómiai
igényekhez
¢ eg yenes szabás
¢ nag y színválaszték
¢ könnyű karbantar tás

uu
kötény Botero o. 23
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BESTSELLEREK SZUPER ÁRON

fehér

mangó

piros

bordó

szeder

szilva

almazöld

türkízkék

füstkék

szürkésbarna

kakaó barna

grafit

fekete

MENNYISÉGI

KEDVEZMÉNY

Galléros póló Fly

Minőséges női és férfi galléros pólók, 3-gombos bekapcsolás.
65% poliészter, 35% pamut. 60° mosás.
Háthossz - női: 64 cm S-es méretnél.
Háthossz - férfi: 74 cm M-es méretnél.
¢ Szín: fehér, mangó, piros, bordó, szeder, szilva, almazöld, türkízkék, füstkék, szürkésbarna,
kakaó barna, grafit, fekete
¢ méret női: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
¢ méret férfi: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL
rövid ujjú női
101301
darab: 21,99
rövid ujjú férfi
100672
darab: 21,99

ÚJDONSÁG - Minél többet vásárol, annál többet takarít meg.

TÖKÉLETES LOGÓ KIVARRÁSÁHOZ

¢ jó ár/minőség arány

3 darabtól*
19,79
10% megtakarítás!

¢ nag y színválaszték
*azonos színben és méretben

c

¢ nincs minimális mennyiség

uu
Személyesítés o. 142 vagy www.gasztro-palazzo.hu
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KÖZKEDVELT DARABOK

Galléros póló
Chiara
darabért csak

1869

3 darabtól*

1

2

1

¢ elasztánnal a mozgás
kényelméér t
Galléros póló
Benita
darabért csak

¢ könnyű karbantar tás

1539

3 darabtól*

MENNYISÉGI

KEDVEZMÉNY

2

uu
kötény Botero o. 23

1

Galléros póló Chiara

2

Szűkített szabású, 3/4 ujjú, női galléros póló, V-nyakkal és pici, oldalsó bevágással
95% pamut, 5% elasztán. 40° mosás.
Háthossz: 60 cm S-es méretnél.
¢ Szín: fehér, bordó, szeder, szürkésbarna, kakaó barna, fekete
¢ Méret: S, M, L, XL
3/4 ujjú női
101278
darab: 20,89

ÚJDONSÁG - Minél többet vásárol, annál többet takarít meg.

Galléros póló Benita

Rövid újjú, V- nyakú galléros póló.
95% pamut, 5% elasztán. 40° mosás.
Háthossz: 60 cm S-es méretnél.
¢ Szín: fehér, bordó, szeder, szürkésbarna, kakaó barna, fekete
¢ Méret: XS, S, M, L, XL
rövid ujjú női
100800

ÚJDONSÁG - Minél többet vásárol, annál többet takarít meg.

3 darabtól*
18,69
10% megtakarítás!

3 darabtól*
15,39
12% megtakarítás!
*azonos színben és méretben

fehér

bordó

szeder

szürkésbarna

kakaó
barna

fekete

b
50
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darab: 17,59

*azonos színben és méretben

fehér

bordó

szeder

szürkésbarna

kakaó
barna

fekete

b

FELSZOLGÁLÓ RUHÁZAT
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Pólók
Double
darabért csak

Póló
Double-Long
darabért csak

879

férfi

4

férfi

3

934

női

5

férfi

női

női

¢ ex tra hosszú szabás a gasztronómiában használatos

3

Póló Double-V

4

Modern, női és férfi pólók lenyűgöző színekben, 2-darabos csomagolás. Nagyon szűk szabás, V-kivágással.
95% pamut, 5% elasztán. 40 °C finom mosás.
Háthossz - női: 65 cm S- méretnél.
Háthossz - férfi: 71 cm M-méretnél.
¢ Szín: fehér, szeder, almazöld, fekete
¢ méret női: XS, S, M, L, XL
¢ méret férfi: S, M, L, XL, 2XL
rövid ujjú női
101563
2 db-os csomagolás: 17,58
darab: 8,79
rövid ujjú férfi
101567
2 db-os csomagolás: 17,58
darab: 8,79

fehér

szeder

almazöld

fekete

Póló Double

5

Modern, női és férfi pólók lenyűgöző színekben, 2-daraboscsomagolás. Nagyon szűk szabás, gömbölyített kivágás.
95% pamut, 5% elasztán. 40 °C finom mosás.
Háthossz - női: 65 cm S- méretnél.
Háthossz - férfi: 71 cm M-méretnél.
¢ Szín: fehér, szeder, almazöld, fekete
¢ méret női: XS, S, M, L, XL
¢ méret férfi: S, M, L, XL, 2XL
rövid ujjú női
102004
2 db-os csomagolás: 17,58
darab: 8,79
rövid ujjú férfi
117571
2 db-os csomagolás: 17,58
darab: 8,79

fehér

g

szeder

almazöld

fekete

g

Póló Double-Long

Modern női és férfi pólók, 2-darabos csomagolásban,hosszú
ujjal. Nagyon szűk szabás, gömbölyített kivágással.
95% pamut, 5% elasztán. 40 °C finom mosás.
Háthossz - női: 65 cm S-méretnél.
Háthossz - férfi: 71 cm M-méretnél.
¢ Szín: fehér, fekete
¢ méret női: XS, S, M, L, XL
¢ méret férfi: S, M, L, XL, 2XL
hosszú ujjú női
115599
2 db-os csomagolás: 18,68
darab: 9,34
hosszú ujjú férfi
115598
2 db-os csomagolás: 18,68
darab: 9,34

fehér

fekete

g

TÖBB STÍLUS ÉS DIVAT AZ ÜZLETÜNKBEN
Rendeljen kényelmesen és online: 95 % termék a központi raktárban, gyors kézbesítés, mindig új termékek és akciók!

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

www.gasztro-palazzo.hu
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COOL ÉS MENŐ

JACQUARDMINTA

1
1

1

férfi

női

ÚJ
SZÍN

Ing
Jona
darabért csak

4949

¢ könnyen karbantar tható és
erős chambray

2

¢ könnyű karbantar thatóság

férfi

uu
kantárok o. 82
1
Ing
Chambray
darabért csak

4399
2

női

Blúz/ ing Jona

Szűk blúz könnyű chambray anyagból trendi jacquard mintával,
manzsettával az ujjamon kerekített alsó résszel. A női blúz enyhén szűkített.
100% pamut. 40° mosás.
Háthossz - női: 66 cm 36-os méretnél.
Háthossz - férfi: 77 cm 50-os méretnél.
¢ Szín: kék/fehér
¢ méret női: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
¢ méret férfi: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44
hosszú ujjú női
124289
darab: 49,49
hosszú ujjú férfi
124290
darab: 49,49

2

b
2

Blúz/ ing Chambray

Blúz és ing denim kinézettel, mellzsebbel, manzsettás ujjakkal és
kerekített 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 NEW
¢ méret női: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
¢ méret férfi: 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
¢ kellemes érzés viselés közben a
chambray szövetnek köszönhetően
¢ könnyen karbantar tható

52
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ÚJ
KOLLEKCIÓ
3

férfi
3
Blúz és ing
Jean
darabért csak

3

női

4949

¢ kerekítet t alsó résszel
¢ tiszta pamut
¢ könnyű karbantar thatóság

uu
kötény és melles kötény Bristol o. 31
3

Blúz/ ing Jean

Enyhén szűkített denim női blúz és férfi ing. Kapcsoa kapcsolással a gallér alatt és két mellzsebbel. A női blúz a nyak körül
levehető masnival van ellátva.
100% pamut (denim). 40° mosás.
Háthossz - női: 69 cm 36-os méretnél.
Háthossz - férfi: 74 cm 39/40-es méretnél.
¢ Szín: sötétkék
¢ méret női: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
¢ méret férfi: 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

3

¢ modern masni

b

3

¢ a masni csat tal van fixálva a
gallér alat t

BLÚZOK ÉS INGEK
+36 70 886 5856

www.gasztro-palazzo.hu

052-053_JL_0319_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.RO.CA.IS.indd 53

53

28.01.19 18:21

KÁRÓS ÉS CSÍKOS

1
2
1
2

uu
o. 30

¢ stílusos kárós minta

¢ modern szabás

¢ könnyen karbantar tható

¢ könnyen karbantar tható

Blúz és ing
Davis
darabonként

Blúz
Bailey
darabonként

4289

férfi

4289

férfi

1

női
1

női

Blúz/ing Davis

2

Kockás női blúz és férfi ing, mandzsettás ujjakkal és finom szűkített szabással. A b lúz kapható 3/4
és hosszú ujjal. Férfi ing csak hosszú ujjal.
100% pamut. 60° mosás.
Háthossz - női: 64 cm 36-os méretnél.
Háthossz - férfi: 80 cm 39/40-es méretnél.
¢ Szín: fehér/fekete
¢ méret női: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
¢ méret férfi: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46
3/4 ujjú női
118736
darab: 42,89
hosszú ujjú női
117498
darab: 43,99
hosszú ujjú férfi
117502
darab: 43,99

Blúz Bailey és ing Jackson

Kockás női blúz, kapható 3/4 és hosszú ujjú változatban. Finoman szűkített. Férfi kockás ing, hosszú
ujjal, mellkasi zsebbel, kiegészítve tolltartóval.
100% pamut. 40° mosás.
Háthossz - női: 64 cm 36-os méretnél.
Háthossz - férfi: 80 cm 39/40-es méretnél.
¢ Szín: fehér/piros/kék
¢ méret női: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
¢ méret férfi: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46
3/4 ujjú női
115259
darab: 42,89
hosszú ujjú női
115258
darab: 43,99
hosszú ujjú férfi
115347
darab: 43,99

c
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VICHY-K ÁRÓ

férfi

férfi

férfi

%

VÉGLEGES

ÁRCSÖKKENTÉS!

GYENGÉD
SÁVOK

%

3

Blúz
Theresa
darabért csak

4

női

női

5

4949

női

4

3

5

¢ fehér manzset tával az ujjakon

3

Blúz Clea és ing Lius

4

Blúz és ing enyhe csíkokkal és rövid ujjakkal. A női blúz enyhén
szűkített fehér manzsettával az ujjakon. A férfi ing a galléron
gombokkal van ellátva.
61% pamut, 39% poliészter. 30° mosás.
Háthossz - női: 63 cm 36-os méretnél.
Háthossz - férfi: 78 cm 39/40-es méretnél.
¢ Szín: bézs/fehér, bordó/fehér, kék/fehér
¢ méret női: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
¢ méret férfi: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44
rövid ujjú női
101273
darab: 32,99
rövid ujjú férfi
102365
darab: 32,99

bézs/fehér

bordó/fehér

Blúz és ing Harper

5

Blúz és ing modern vichy-kockás mintával, több színváltozatban.
Mellkasi zsebbel és vállán lévő tolltartóval. Az enyhén szűkített
női modell 3/4 vagy hosszú ujjú
55% pamut, 45% poliészter. 40° mosás.
Háthossz - női: 69 cm 36-os méretnél.
Háthossz - férfi: 77 cm 39/40-es méretnél.
¢ Szín: bordó, sötétkék, fekete
¢ méret női: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
¢ méret férfi: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46
3/4 ujjú női
120180
darab: 31,89
hosszú ujjú női
120179
darab: 32,99
hosszú ujjú férfi
120183
darab: 32,99

kék/fehér

a
+36 70 886 5856

¢ szép részlet: vichy káró a gallér belső részén
és a manzset ták belső részén

¢ mellkas zseb és tollzseb a vállon

bordó

sötétkék

fekete

b
www.gasztro-palazzo.hu
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Blúz Theresa és ing Kilian

Minőséges női blúz és férfi ing, gallér és mandzsetták kiegészítve
passzoló színű vichy kockákkal. 3/4 ujjú női blúz finom szűkített
szabással. Hosszú ujjú férfi ing mellkasi zsebbel.
100% pamut. 40° mosás.
Háthossz - női: 64 cm 36-os méretnél.
Háthossz - férfi: 80 cm 39/40-es méretnél.
¢ Szín: szeder, sötétkék
¢ méret női: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
¢ méret férfi: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46
3/4 ujjú női
101191
darab: 49,49
hosszú ujjú férfi
101192
darab: 49,49

szeder

sötétkék

b
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KÖNNYEN KARBANTARTHATÓ KLASSZIKUS

Ing
Kim
darabért csak

3299

ÚJ
KOLLEKCIÓ

¢ női blúz és fér fi ing 2 ujjhosszal

uu
o. 82

¢ színálló a poliészternek köszönhetően
¢ könnyű karbantar tás
¢ highlight: női blúz hosszú ujjal
feltűrhető ujjú

uu
o. 82
uu
nadrág Chino o. 80
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KÖNNYEN KARBANTARTHATÓ KLASSZIKUS
Blúz Kim:

fehér

bordó

szeder

oliva

azúrkék

sötétkék

szürkésbarna

fekete

Ing Kim:

fehér

bordó

szeder

oliva

azúrkék

sötétkék

szürkésbarna

fekete

Blúz/ing Kim

Blúz és ing mellzsebbel. Modern szabás, sok színben, hosszú
és rövid ujjal. Női blúz enyhén szűkített. Hosszú ujjú női blúz
feltűrhető ujjakkal 3/4-es blúzt csinálhat belőle. Az anyag egyszerűen karbantartható.
65% pamut, 35% poliészter. 40° mosás.
Háthossz - női: 68 cm 36-os méretnél.
Háthossz - férfi: 80 cm 39/40-es méretnél.
¢ Szín: fehér, bordó, szeder, oliv, azurblau, sötétkék,
szürkésbarna, fekete
¢ méret női: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
¢ méret férfi: 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

Ing
Kim
darabért csak

3189

b
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TÖKÉLETESEN PASSZOL
Ing
Jules
darabért csak

3299

1
2

Ing
Jules
darabonként

Blúz
Kate
darabonként

3189

1

1

3189

¢ feltűrhető ujjakkal

¢ 9 szíben elérhető

¢ elasztánnal a mozgás
szabadságáér t

¢ elasztánnal a mozgás
szabadságáér t
2

¢ ex tra hosszú a
gasztronómiai
igényekhez

Ing Jules

2

Szűkített férfi ing, modern szabással, 2 mellkasi zsebbel, hosszú ujjú ing esetében feltürhető ujjakkal. Kapható rövid ujjú változatban is.
98% pamut, 2% elasztán. 40° mosás.
Háthossz: 78 cm 39/40-es méretnél.
¢ Szín: fehér, füstkék, szürkésbarna, fekete
¢ Méret: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44
rövid ujjú férfi
115345
darab: 31,89
hosszú ujjú férfi
115346
darab: 32,99

fehér

füstkék

szürkésbarna

fekete

Blúz Kate

Szűkített női blúz rövid ujjal, válltöméssel és mellkasi zsebbel. Kiegészítve elasztánnal a magasabb
kényelem érdekében. Gömbölyített alsó peremének köszönhetően hordható nadrág alatt is.
98% pamut, 2% elasztán. 40° mosás.
Háthossz: 64 cm 36-os méretnél.
¢ szín rövid ujjú : fehér, bordó, szeder, almazöld, olívazöld, füstkék, szürkésbarna, grafit, fekete
¢ szín hosszú ujjú: fehér, szeder, füstkék, szürkésbarna, fekete
¢ Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
rövid ujjú női
101133
darab: 31,89
hosszú ujjú női
115254
darab: 32,99

fehér

bordó

b
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¢ színileg illik a Bruce
inghez

szeder

almazöld

olívazöld

füstkék

szürkésbarna

grafit

fekete

b
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Blúz
Cecaria
darabért csak

3739

3
4

uu
kantárok o. 82

Ing
Bruce
darabonként

ÚJ
SZÍNEK

31

89

¢ szűk szabás

¢ könnyen
karbantar tható

¢ könnyen
karbantar tható

¢ elasztánnal a mozgás
szabadságáér t

3

3

¢ nag y színválaszték

Ing Bruce

4

Klasszikus, minőséges vendéglátói ing, finom szűkített szabással. Anyaga kiegészítve elasztánnal
a magasabb kényelemért. Extra hosszú anyaga meggátolja a nadrágból történő kicsúszást. Vendéglátóipar legmagasabb követelményei teljesíti
98% pamut, 2% elasztán. 40° mosás.
Háthossz: 78 cm 39/40-es méretnél.
¢ Szín: fehér, bordó, szeder, almazöld, olívazöld, füstkék, szürkésbarna, grafit, fekete
¢ 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

fehér

bordó

4

szeder

almazöld

olívazöld

füstkék

szürkésbarna

grafit

fekete

b
+36 70 886 5856
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¢ ex tra hosszú a
gasztronómiai
igényekhez

Blúz Cecaria

Szűkített szabású női blúz, rövid vagy hosszú ujjal. Előll és hátul bevarással. Az alsó perem gömbölyített, a gombok színben pászolnak. Rövid, hajlított ujjú, szép gombokkal, 2 - g ombolással.
98% pamut, 2% elasztán. 40° mosás.
Háthossz: 64 cm 36-os méretnél.
¢ Szín: fehér, bordó, szeder, almazöld NEW , olívazöld, füstkék, szürkésbarna NEW , grafit,
fekete
¢ Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
rövid ujjú női
101403
darab: 37,39
hosszú ujjú női
101708
darab: 38,49

fehér

bordó

szeder

almazöld olívazöld

füstkék

szürkésbarna

grafit

fekete

b
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MODERN ELEGANCIA

Blúz
Tabea
darabonként

2419

3 darabtól*

2
1

MENNYISÉGI

KEDVEZMÉNY
1

¢ tökéletes logó kivarrásához vag y
nyomtatásához

uu
Személyesítés o. 142
1

4

3

Blúz Tabea

Női blúz, hosszú vagy rövid ujjal és modern mandzsettával.
Könnyen tisztítható anyagból - pamut és poliészter összetét.
65% pamut, 35% poliészter. 40° mosás.
Háthossz: 69 cm 36-os nagyságnál.
¢ Szín: fehér, fekete
¢ Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
rövid ujjú női
115257
darab: 26,39
hosszú ujjú női
100920
darab: 27,49

ÚJDONSÁG - Minél többet vásárol, annál többet takarít meg.
rövid ujjú
hosszú ujjú

3 darabtól*
24,19
25,29
8% megtakarítás!
*azonos színben és méretben

fehér

fekete

b
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Ing
Rico
darabonként

Blúz
Filipa
darabonként

2419

Ing
Marc
darabonként

3629

3739

3 darabtól*

2

2

4

3

¢ ex tra hosszú a gasztronómiai
igényekhez

¢ 3 külömböző ujjhossz

¢ ex tra hosszú a gasztronómiai
igényekhez

¢ könnyen karbantar tható pamut
- poliészter

¢ ex tra hosszú a gasztronómiai
igényekhez

¢ mellkas zseb és tollzseb

¢ könnyen karbantar tható

¢ könnyen karbantar tható

¢ könnyen karbantar tható

Ing Rico

3

Férfi ing, könnyen tisztítható anyagból, 1 darab mellkasi zsebbel.
65% poliészter, 35% pamut. 40° mosás.
Háthossz: 84 cm 39/40-es méretnél.
¢ Szín: fehér, fekete
¢ Méret: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46
rövid ujjú férfi
102244
darab: 26,39
hosszú ujjú férfi
101054
darab: 27,49

Blúz Filipa

4

Derékben szűkített női blúz, kényelmes, minőséges anyagból.
100% pamut. 40° mosás.
Háthossz: 66 cm 36-os méretnél.
¢ Szín: fehér, krém, szürkésbarna, kakaó barna, fekete NEW
¢ 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

Ing Marc

Férfi ing, minőséges, finom anyagból, 1 darab mellkasi zsebbel,
toll zsebbel kiegészítve.
100% pamut. 40° mosás.
Háthossz: 80 cm 39/40-es méretnél.
¢ Szín: fehér, krém, szürkésbarna, kakaó barna, fekete
¢ 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

ÚJDONSÁG - Minél többet vásárol, annál többet takarít meg.
rövid ujjú
hosszú ujjú

3 darabtól*
24,19
25,29
8% megtakarítás!
*azonos színben és méretben

fehér

fekete

fehér

b
+36 70 886 5856

krém

szürkésbarna

kakaó
barna

b
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fekete

fehér

krém

szürkésbarna

kakaó
barna

fekete

b
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FELSZOLGÁLÓ RUHÁZAT STÍLUSSAL

ÚJ
SZÍN
Ing
Noah
darabért csak

3299

2

1

Blúz
Fiore
darabért csak

2859

¢ ex tra hosszú a gasztronómiai igényekhez
¢ elegáns takar t bekapcsolás
¢ könnyen karbantar tható
¢ Fiore: a szabás minden testalkathoz illik,
a blúz enyhén szűkítet t és elöl a hasi
részen eg yenes szabású

uu
kantár o. 82, kötény Botero o. 23

62
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BESTSELLEREK SZUPER ÁRON

1

fehér

krém

bordó

szürkésbarna

szürke

fekete

2

fehér

1

krém

bordó

szürkésbarna

Blúz Fiore

2

Vegyes anyagú női blúz, rejtett kapcsolással
67% pamut, 33% poliészter. 40° mosás.
Háthossz: 70 cm 36-os nagyságnál.
¢ Szín: fehér, krém, bordó, szürkésbarna NEW , szürke, fekete
¢ Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
rövid ujjú női
101890
3/4 ujjú női
101855
hosszú ujjú női
101908

rövid ujjú

darab: 27,49
darab: 28,59
darab: 29,69

3/4 ujjú

hosszú ujjú

b

szürke

fekete

Ing Noah

Könnyen tisztítható anyagú, minőséges, elsőosztályú férfi ing.
67% pamut, 33% poliészter. 40° mosás.
Háthossz: 78 cm 39/40-es méretnél.
¢ Szín: fehér, krém, bordó , szürkésbarna NEW , szürke, fekete
¢ Méret: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46
rövid ujjú férfi
115348
hosszú ujjú férfi
115349

darab: 31,89
darab: 32,99

rövid ujjú

hosszú ujjú

b
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TOPP TERMÉKEK

Ing
Delano
darabért csak

4399

¢ női blúz 2 ujjhosszal
¢ minőségi pamut-poliészter
¢ könnyű karbantar tás

uu
kötény Smoking o. 42
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¢ modern szabás, enyhén szűkítet t

uu
további információk www.gasztro-palazzo.hu

FELSZOLGÁLÓ RUHÁZAT
28.01.19 19:05

Elegáns és klasszikus fekete és fehér: Ezzel semmit sem
ront el. Blúz és ing Delano könnyen karbantarthatók és
a minőségi összetételnek köszönhetően időtálló.

klasszikus gallér

ÚJ
KOLLEKCIÓ

minő ségi , könnyen
karbantartható
anyag

férfi

¢ elegáns klasszikus gallér

női

Blúz/ing Delano

Blúz és ing fekete vagy fehér színben. Minőségi és könnyen karbantartható anyag. Enyhén szűkített
női blúz hosszú vagy 3/4-es ujjakkal.
65% pamut, 35% poliészter. 40° mosás.
Háthossz - női: 70 cm 36-os méretnél.
Háthossz - férfi: 79 cm 39/40-es méretnél.
¢ Szín: fehér, fekete
¢ méret női: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
¢ méret férfi: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46
3/4 ujjú női
124883
darab: 42,89
hosszú ujjú női
124884
darab: 43,99
hosszú ujjú férfi
124889
darab: 43,99

¢ szép manzset ta

AZ ÖN ELŐNYEI A
DELANO-VAL
¢ könnyen karbantartható anyag: időt takarít meg
vele mosásnál és vasalásnál
¢ minőségi szövet: blúzok és ingek hosszú ideig szép

b
+36 70 886 5856

www.gasztro-palazzo.hu
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kinézetűek maradnak

65

28.01.19 19:05

EGYSZERŰ ELEGANCIA

Blúz
Zena
darabért csak

3189
1

¢ kényelmes és elasztikus
¢ ex tra hosszú a gasztronómiai
igényekhez
¢ 2 ujjhosszban kapható

Blúz
Lucie
darabért csak

Blúz
Maren
darabért csak

2969

3299

3
2

uu
nyakkendő Color szűk o. 83
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FELSZOLGÁLÓ RUHÁZAT
28.01.19 19:09

%

VÉGLEGES

ÁRCSÖKKENTÉS!

%

2

1

3

szabás változtatása: most gombolással teljes
hosszában

¢ szedet t kivágás és kis
gombokkal

¢ 3 ujjhossz

¢ cipzáros bekapcsolás az
oldalon

¢ könnyen karbantar tható
¢ eg yenes szabás

1

Blúz Zena

2

Modern szűkített női blúz 3/4-es vagy hosszú ujjakkal gombolással a teljes hosszában. Varrással a mellső és hátsó oldalon.
98% pamut, 2% elasztán. 40° mosás.
Háthossz: 69 cm 36-os méretnél.
¢ Szín: fehér, fekete
¢ Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
3/4 ujjú női
125155
darab: 31,89
hosszú ujjú női
125156
darab: 32,99

Blúz Lucie

b
+36 70 886 5856

www.gasztro-palazzo.hu
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3

Női blúz rövid ujjal szedett kivágással és kis gombokkal. oldalsó cipzárral.
98% pamut, 2% elasztán. 40° mosás.
Háthossz: 65 cm 36-os méretnél.
¢ Szín: fehér, fekete
¢ Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
rövid ujjú női
100936
darab: 29,69

b

Blúz Maren

Klasszikus inges blúz egyenes szabással, 3 ujjhosszúságban.
100% pamut. 60° mosás.
Háthossz: 65 cm 36-os méretnél.
¢ Szín: fehér
¢ Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
rövid ujjú női
100396
darab: 30,79
3/4 ujjú női
101817
darab: 31,89
hosszú ujjú női
101818
darab: 32,99

c
67
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A DIVAT KÖVETŐI

uu
o. 52
2

1
1

uu
o. 63

uu
o. 61

uu
nadrág Chino o. 80
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FELSZOLGÁLÓ RUHÁZAT
28.01.19 19:13

Mellény
Limerick
darabért csak

5499

uu
több információ o. 135

férfi

férfi

Mellény
Blake
darabért csak

2

1

54

99

női

női

¢ állítható hátbőség

¢ állítható hátbőség

¢ taft hátrész

¢ taft hátrész

¢ menő kinézet

¢ minőségi anyag elegáns
kinézet tel

¢ enyhe színkülömbségek
mosással, melyek
felcserélhetetlen kinézetet
nyújtanak
1

2

férfi

1

f

női

Mellény Blake

Modern női és férfi mellények, taft hátrésszel és szabályozható
szélességgel. A n ői mellény két zsebbel, a férfi három zsebbel
van kiegészítve.
55% poliészter, 45% Lyocell (Tencel ®). 30°-kézi mosás.
Háthossz - női: 51 cm 36-os méretnél.
Háthossz - férfi: 56 cm 50-es méretnél.
¢ Szín: világoskék
¢ méret női: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
¢ méret férfi: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
női
117580
darab: 54,99
férfi
117581
darab: 54,99

2

f

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°-kézi mosás.
Háthossz - női: 51 cm 36-os méretnél.
Háthossz - férfi: 56 cm 50-es méretnél.
¢ Szín: antracit
¢ méret női: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
¢ méret férfi: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
női
117582
darab: 54,99
férfi
117583
darab: 54,99

WESTEN
+36 70 886 5856

www.gasztro-palazzo.hu
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ELEGÁNS ÉS STÍLUSOS

¢ színálló
¢ időtálló és könnyen
karbantar tható
¢ nag y színválaszték

uu
kötény Nando o. 25, brifkó tar tó Rio o. 82, lánc o. 82

70
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FELSZOLGÁLÓ RUHÁZAT
29.01.19 10:47

BESTSELLEREK SZUPER ÁRON

ÚJ
SZÍN

MENNYISÉGI

KEDVEZMÉNY

női

bordó

szürkésbarna

bordó

szürkésbarna

világosszürke

grafit

fekete

férfi

világosszürke

grafit

fekete

Mellény
Bistro
darabért csak

Mellény Bistro

2199

Minőséges, elsőosztályú női és férfi mellény. Az eleje és a hátrésze 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, szürkésbarna, világosszürke NEW , grafit, fekete
¢ méret női: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
¢ méret férfi: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
női
102217
darab: 25,29
férfi
100528
darab: 25,29

3 darabtól*

ÚJDONSÁG - Minél többet vásárol, annál többet takarít meg.
3 darabtól*
21,99
13% -ot megtakaríthat!
*azonos színben és méretben

férfi

b

női

71
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TOPP TERMÉKEK

Mellény
Pinstripe
darabért csak

5499

¢ pamut tal alulvarrot t a hátrészen
¢ elasztánnal
¢ könnyű karbantar tás

uu
Blúz és ing Delano o. 65,
Lánc e o. 82, Nadrág Chino o. 80

72

072-073_JL_0319_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.RO.CA.IS.indd 72

¢ modern csíkos minta

uu
több információ: www.gasztro-palazzo.hu

FELSZOLGÁLÓ RUHÁZAT
28.01.19 19:27

A csíkok visszatértek! A k lasszikus biznisz minta a
felszolgáló iparban is mutatkozik. Lezser vagy elegáns:

modern szín

alkalmazottai a lágy csíkokkal jó benyomást keltenek.

mosás után enyhe színelválasztások jelentkezhetnek, melyek az
egyedi és felcserélhetelen kinézetet adják.

ÚJ
KOLLEKCIÓ
lágy csíkok

férfi

¢ modern fazon

LÁGY CSÍKOK

női

Mellény Pinstripe

Női és férfi mellény klasszikus csíkos mintával, fazonnal, három zsebbel és állítható hátszélességgel.
Elasztánnal a nagyobb kényelem érdekében. A női modell enyhén szűkített. Egyszerű karbantartás.
pamuttal alávarrott a hátrészen.
96% pamut, 2% poliészter, 2% elasztán. 30° mosás.
Háthossz - női: 49 cm 36-os méretnél.
Háthossz - férfi: 60 cm 50-es méretnél.
¢ Szín: sötétkék
¢ méret női: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
¢ méret férfi: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
női
124888
darab: 54,99
férfi
124897
darab: 54,99

¢ állítható hátszélesség

AZ ÖN ELŐNYEI
CSÍKOKKAL
Tökéletes szabás és kényelem az elasztánnak
köszönhetően: az alkalmazottai jól fogják érezni

a
+36 70 886 5856

www.gasztro-palazzo.hu
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magukat.
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KLASSZIKUS HIPPSZTER STÍLUS

Mellény
Austin
darabért csak

6269

1

1

¢ állítható hátszélesség
¢ cool és kloasszikus eg yidejűleg
¢ modern szabás

Mellény
Lagos
darabért csak

ÚJ
KOLLEKCIÓ

54

99
2

2

uu
Ing és blúz Delano o. 65, nyakkendő Bo szűk o. 83
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%

VÉGLEGES

ÁRCSÖKKENTÉS!

%

férfi

férfi

férfi

JACQUARD MINTA

HALCSONT MINTA
1

női

női

stílusos változás: Austin mellények most
modernebb szabással

1

Mellény Austin

2

Modern, minőséges női és férfi mellény, sztreccses szaténból
vagy barna, halcsont mintával. 6-gombos bekapcsolás, beépített
külső, kontraszt anyagú zsebek, szabályozható kapocs, teljesen
felvart. Női mellény derékben szűkített, kis ujjakkal. Férfi
mellény kiegészítve 1 extra mellkasi zsebbel.
barna: 60% gyapjú, 40% poliészter. 30° mosás.
fekete: 97% pamut, 3% elasztán. 30° mosás.
Háthossz - női: 53,5 cm 36-os méretnél.
Háthossz - férfi: 61,5 cm 50-es méretnél.
¢ Szín: barna, fekete
¢ méret női: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
¢ méret férfi: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
női, barna
124803
darab: 62,69
férfi, barna
124853
darab: 62,69
női, fekete
124797
darab: 54,99
férfi, fekete
124852
darab: 54,99

barna

női

¢ elasztánnal

¢ könnyű karbantar tás

¢ állítható hátszélesség

¢ robusztus és g yorsan száradó

¢ könnyű karbantar tás

¢ fér fi mellény belső zsebbel

Mellény Lagos

3

Fekete női és férfi minőségi mellény elasztánnal, poliészter háttal. Állítható hátszélességgel három zsebbel. A női modell enyhén szűkített.
53% poliészter, 43% gyapjú, 4% elasztán. 30° mosás.
Háthossz - női: 50 cm 36-os méretnél.
Háthossz - férfi: 60 cm 50-es méretnél.
¢ Szín: fekete
¢ méret női: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
¢ méret férfi: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
női
125015
darab: 54,99
férfi
125016
darab: 54,99

fekete

a
+36 70 886 5856

3

2

www.gasztro-palazzo.hu
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Mellény Classic

Jacquard mellény, könnyen tisztítható anyagból, 5-gombos,
fekete taft hátrésszel és szabályozható kapoccsal. Női mellény 2
zseb, férfi mellény: 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
¢ méret női: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
¢ méret férfi: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
női
100318
darab: 40,69
férfi
100319
darab: 40,69

bordó

a

fekete

a
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A HORGOLT MENŐ

Kardigán
Cecilia
darabért csak

Mellény
Mirco
darabért csak

7699

6049

2

1

uu
Ing Chambray o. 52

Pulóver
Solaro
darabért csak

uu
o. 81

6599

3

uu
nyakkendő Bo szűk o. 83, brifkó tar tó Rio o. 82

AZ ÖN ELŐNYEI
CECILIA & CRISTIANO
¢ Modernizált szabás és az anyag optimatizálása, most
merino gyapjúval extrafine adalékkal a kényelmes,
karcolás mentes viselésért
¢ lágy merino gyapjú szellős és hőmérsékletkiegyenlítő
hatással: jól fogja magát érezni

¢ neutralizálja a szagokat

¢ a gyapjú neutralizálja a szagokat: nincs izzadságszag

76
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¢ minőségi merino g yapjú
ex trafine

¢ mosógépben mosható

FELSZOLGÁLÓ RUHÁZAT
28.01.19 19:35

Stílus változás: modernizált szabás, most
merino gyapjúval extrafine

3

1

férfi

férfi

2

női

női

¢ minőségi g yapjú : merino
ex trafine
¢ mosógépben mosható
¢ puha és könnyű

Mellény
Miranda & Mirco
darabért csak

6049

férfi

női
1

Cardigan Cecilia & Cristiano

2

Klasszikus női kardigán és férfi, minőséges merino gyapjúból,
V-kivágással, gombos. Ujjakon halvány csíkos mandzsettákkal.
50% gyapjú, 50% Polyacryl. 40 °C finom mosás.
Háthossz - női: 64 cm S-es méretnél.
Háthossz - férfi: 69 cm M-es méretnél.
¢ Szín: szürke, fekete
¢ méret női: XS, S, M, L, XL
¢ méret férfi: S, M, L, XL, 2XL
hosszú ujjú női
125323
darab: 76,99
hosszú ujjú férfi
125324
darab: 76,99

szürke

Szvetter Miranda & Mirco

3

Modern, női és férfi mellény, minőséges merino gyapjúból, időtlen
szabással. Kivágás pereme, vállak körül és alsó részében
halványan csíkos.
50% gyapjú, 50% Polyacryl. 40 °C finom mosás.
Háthossz - női: 64 cm S-es méretnél.
Háthossz - férfi: 69 cm M-es méretnél.
¢ Szín: szürke, fekete
¢ méret női: XS, S, M, L, XL
¢ méret férfi: S, M, L, XL, 2XL
mellény női
125326
darab: 60,49
mellény férfi
125325
darab: 60,49

fekete

g

szürke

Pulóver Sofia & Solaro

Könnyen tisztítható, V-nyakú női és férfi szvetter, minőséges
merino gyapjúból. Halványan csíkos mandzsettával.
50% gyapjú, 50% Polyacryl. 40 °C finom mosás.
Háthossz - női: 64 cm S-es méretnél.
Háthossz - férfi: 69 cm M-es méretnél.
¢ Szín: szürke, fekete
¢ méret női: XS, S, M, L, XL
¢ méret férfi: S, M, L, XL, 2XL
hosszú ujjú női
125327
darab: 65,99
hosszú ujjú férfi
125328
darab: 65,99

fekete

g

szürke

fekete

g

STRICK
+36 70 886 5856

www.gasztro-palazzo.hu
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FELSZOLGÁLÓ CSODA

Blúzok
May
darabért csak

5499

uu
o. 81

¢ elegáns világos denim
¢ forma tar tó

uu
o. 81
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WWW.WERIN-TEC.COM

uu
Több információ
o. 112

férfi

női

¢ szellős az aktív nedvességelvezetésnek
köszönhetően

Felszolgáló blúz May

Férfi és női felszolgáló blúz, két nagy oldalsó zsebbel, erősen varrott gombokkal és hajtott hátsó
résszel. Férfi változat mellkazi zsebbel. A fekete & fehér felszolgáló blúz innovatív Werin Tec Light
anyagból készült, aminek koszönhetően szellőző, gyorsan szárad és aktívan kezeli a n edvességet. A
farmer felszolgáló blúz dekoratív váll kiegészítővel és kapcsos bekapcsolással rendelkezik
fehér & fekete: 58% pamut, 42% poliészter. 180 g/m². 60° mosás.
világos denim: 100% pamut. 255 g/m². 40° mosás.
Háthossz - női: 65 cm 36-os méretnél.
Háthossz - férfi: 75 cm 50-es méretnél.
¢ Szín: fehér, fekete, világos denim
¢ méret női: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
¢ méret férfi: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
női, fehér & fekete
120055
darab: 54,99
férfi, fehér & fekete
120057
darab: 54,99
női, világos denim
120056
darab: 54,99
férfi, világos denim
120058
darab: 54,99

fehér & fekete:

¢ g yorsan száradó felület

világos denim:

c

b
BEST OF MARKET 2018
A mi győztesünk: Felszolgáló blúz May

2018

BEST
of
Market
business

Design – Produkt

elnyerte a „ Best of Market“ díjat 2018-ban
a dizájn kategóriában. A zsűrit az egyedi
JOBELINE funkcionális anyag W ERIN ® TEC
Light győzte meg.

FELSZOLGÁLÓ BLÚZ
+36 70 886 5856

www.gasztro-palazzo.hu
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FELSZOLGÁLÓ NADRÁGOK

Nadrág
Chino
darabért csak

6599

1

1

férfi

női

1

1

Nadrág Chino

Kényelmes chino nadrág nőknek és férfiaknakelasztánnal a
kényelmes viseletért. A gumi a csípőrészen megakadályozza a
blúzok és ingek felcsúszását. Praktikus zsebek, tollzseb a jobb
oldalon és hátsó zseb gombra zárhaó. 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: fehér NEW , bézs, khaki NEW , sötétkék
¢ méret női: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
¢ méret férfi: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
női
117516
darab: 65,99
férfi
117517
darab: 65,99

ÚJ
SZÍNEK

fehér

bézs

khaki

sötétkék

uu
Mellény Limerick o. 69

1

¢ Gumisáv

1

¢ 2 zseb gombra
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¢ eg y beépítet t tollzseb

a

FELSZOLGÁLÓ RUHÁZAT
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%

ÚJ
KOLLEKCIÓ

VÉGLEGES

ÁRCSÖKK ENTÉS!

%

3

Farmer
Dover
darabért csak

4949
3

2

férfi

női

2

¢ elasztánnal a kényelmes
viseletér t

férfi

női

Farmer Jaden

3

Modern női és férfi farmer enyhén szűkített modern szabással.
5 zsebes stílus: 2 kerekített zseb elöl, kis zseb a jobb oldalon , 2
hátsó zseb. Pántok övre. cipzáros zárás elöl középen.
99% pamut (denim), 1% elasztán. 40° mosás.
Belső lábhossz - női: 77cm 36-os méretnél.
Belső lábhossz - férfi: 82 cm 50-es méretnél.
¢ Szín: kék, sötétszürke
¢ méret női: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
¢ méret férfi: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
női
124908
darab: 54,99
férfi
124912
darab: 54,99

Farmer Dover

Modern női és férfi farmerek. Női farmer: szűk szabás , 2 e lülső, 2 hátsó zseb, 6 pánt övre, cipzár elöl középen. Férfi farmer
egyenes szabással , 5 övpánt , 2 e lülső zseb , 2 h átsó zseb és
cipzár elöl középen.
fehér & fekete: 97% pamut (denim), 3% elasztán. 60°
mosás.
kék: 98% pamut (denim), 2% elasztán. 40° mosás.
Belső lábhossz - női: 81 cm 36-os méretnél.
Belső lábhossz - férfi: 82 cm 50-es méretnél.
¢ Szín: fehér, kék, fekete
¢ méret női: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
¢ méret férfi: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
női, fehér & fekete
117522
darab: 49,49
férfi, fehér & fekete
101716
darab: 49,49
női, kék
119268
darab: 49,49
férfi, kék
119269
darab: 49,49

2

Farmer
Jaden
darabért csak

5499

kék

sötétszürke

fehér

b

3

2

¢ hátsó zsebek

+36 70 886 5856

fehér &
fekete:

kék

c

fekete

kék:

b

¢ szűk szabás

NADRÁGOK

¢ hátsó zsebek

www.gasztro-palazzo.hu
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KIEGÉSZÍTŐK

9

10

1

9

2
7

7
Ujjtartó
pár csak

11

1869

fekete

barna
3

ÚJ
KOLLEKCIÓ
4
12
szürkésbarna

fekete

denim

5

8

8

6

13
ECHTLEDER
AP PLIKATION

1

Brifkó tartó Anton

Fekete pénztárca tartó valódi bőrből, két nagy rekesszel pénztárcára és jegyzetfüzetre. Kiegészítve egy hátsó tépőzáras rekesszel.
A jobb oldalon egy tolltartóval, hogy mindig kéznél legyen.
Bőr.
¢ Szín: fekete
¢ Méret: 13 x 26 cm (H x SZÉ)
120080
darab: 32,99

5

2

Brifkó tartó Tom

3

Brifkó Fred

Pincérlánc

Kulcsokra és tollra, 60 cm hosszú, horoggal és kulcs tartóval
¢ Szín: ezüst
100212
darab: 3,84

7

Nadrágtartó

Modern, Y-formájú hozentróger, 3 f ém csattal, poliészter és
elasztán keveréke.
poliészter-elasztán keverék.
¢ Szín: barna, fekete
barna
118728
darab: 21,99
fekete
115659
darab: 21,99

8
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9

Csokornyakkendő Marco

Csokornyakkendő állítható szélességgel.
100% poliészter.
¢ Szín: bordó, fekete
115955

darab: 7,69

fekete

denim

Masni Alva

Masni, szabályozható gumival a kényelmes viseletért
100% poliészter. 30° mosás.
¢ Szín: fekete
101661
darab: 10,99

a
11

Ujjtartó

Szabályozható, elasztikus szallagok, max. 39 cm-ig, kényelmes
25 cm szélességgel, praktikus csattal.
¢ Szín: fekete
117222
Paar: 18,69

12

Brifkó tartó Rio

Brifkó tartó hellyel pénztárcára, tollra és jegyzetpapírra.
Szín: 65% poliészter, 35% pamut. 60° mosás.
denim: 100% pamut. 40° mosás.
¢ Szín: szürkésbarna, fekete, denim
¢ Méret: 15,5 x 24,5 cm (h x sz)
Színes: 15,5 x 24,5 cm (h x sz)
100210
darab: 9,89
Denim: 15,5 x 24,5 cm (h x sz)
118750
darab: 16,49

Nadrágtartó bőr aplikációval

Nadrágtartó modern Y-formában bőr aplikációval. Állítható hoszszal. Szélesség: 2,5 cm.
poliészter-elasztán keverék.
¢ Szín: bordó, sötétkék
¢ hosszúság: 110 cm (max. 175 cm magassághoz), 120 cm
(175 cm magasságtól)
124898
darab: 32,99

Brifkó Salzburg

Pénztárca 6 belső rekesszel, cipzáros, aprópénzes rekesszel és
külső rekesszel.
Bőr.
¢ Szín: fekete
¢ Méret: 11,5 x 18,5 cm (H xSZÉ)
100462
darab: 27,49

bordó

10

Brifkó tartó Jerry

JOBLINE dombornyomott pénztárca tartó, 3 rekeszszel, tolltartóval, pénztárca tartóval és jegyzetfüzet tartóval.
Bőr.
¢ Szín: fekete
¢ Méret: 16 x 27 cm (H x SZÉ)
101268
darab: 21,99

4

sötétkék

Fekete bőr pénztárca 6 rekesszel, cipzáros aprópénzes rekesszel
és külső rekesszel. Praktikus: a bezárás állítható attól függően,
hogy mennyire teljes a pénztárca
Bőr.
¢ Szín: fekete
¢ Méret: 10,5 x 17,5 cm (H x SZÉ)
120078
darab: 43,99

6

Pénztárca tartó 3rekesszel - tolra, penztárcára és egy jegyzetfüzetre. Kiegészítve tollal és csattal.
Bőr.
¢ Szín: fekete
¢ Méret: 15 x 20 cm (H x SZÉ)
100209
darab: 15,39

bordó

színes:

13

c

denim:

b

Övtáska

Modern övtáska 3 bedolgozott zsebbel és egy cipzáros zsebbel.
Univerzálisan állítható szélesség csatos kapcsolásra. A hátsó
rész alulvarrott.
Szín: 65% poliészter, 35% pamut. 60° mosás.
denim: 100% pamut. 40° mosás.
¢ Szín: bordó, fekete, denim
¢ Méret: 40 x 25 cm (h x sz)
Színes: 40 x 25 cm (h x sz)
101057
darab: 12,09
Denim: 40 x 25 cm (h x sz)
117223
darab: 18,69
színes:

c

denim:

b

FELSZOLGÁLÓ RUHÁZAT
29.01.19 10:51

14

mangó

piros

bordó

szeder

almazöld olívazöld

16

oliva

17

bordó
mangó

szürke
bordó

fekete

szeder

denim
almazöld

bordó

szürkésbarna

fekete

olivazöld
Nyakkendő
Color
darabért csak

sötétkék

sötétkék

homok

szürkésbarna

kakaó
barna

világoszszürke

15

1484

szürke

MENNYISÉGI

KEDVEZMÉNY
18

grafit

14

fekete

fekete

fekete/
fehér

szürkésbarna

Nyakkendő Terry

16

19

kakaó
barna

grafit

fekete

bordó

Nyakkendő Bo schmal

18

szürkésbarna

fekete

Nyakkendő Bo

Egyszínű vagy csíkos pincér nyakkendő
uni: 65% poliészter, 35% pamut. 60° mosás.
fekete/fehér csíkos: 100% pamut. 60° mosás.
¢ Szín: mangó, piros, bordó, szeder, almazöld, olívazöld,
oliva NEW , sötétkék NEW , sötétkék, homok,
szürkésbarna, kakaó barna, világosszürke NEW ,
szürke, grafit, fekete, fekete/fehér
uni
100578
darab: 6,59
fekete/fehér csíkos
117215
darab: 6,59

Modern, szűk nyakkendő, 5 cm széles
színes: 65% poliészter, 35% pamut. 60° mosás.
denim: 100% pamut. 40° mosás.
¢ Szín: bordó, szürke, fekete, denim
Színes
117211
darab: 8,79
Denim
115961
darab: 16,49

Színes nyakkendők, melyek többféle termékeinkhez bátran ajánljuk.
65% poliészter, 35% pamut. 60° mosás.
¢ Szín: mangó, bordó, szeder, almazöld, olívazöld,
szürkésbarna, kakaó barna, grafit, fekete
101138
darab: 9,34

ÚJDONSÁG - Minél többet vásárol, annál többet takarít meg.

ÚJDONSÁG - Minél többet vásárol, annál többet takarít meg.

ÚJDONSÁG - Minél többet vásárol, annál többet takarít meg.

10 darabtól*
5,49
16% megtakarítás!

20 darabtól*
4,39
33% megtakarítás!

Színes:

10 darabtól*
7,69
12% megtakarítás!

20 darabtól*
6,59
25% megtakarítás!

*azonos színben

c
15

Szatén nyakkendő Terry

Szatén felületü pincérnyakkendő.
100% poliészter. 30° mosás.
¢ Szín: fekete
101761

színes:

17

darab: 8,79

c

a

20 darabtól*
7,14
23% megtakarítás!

*azonos színben

*azonos színben

b

c

denim:

Nyakkendő Color szűk

Egyszínű nyakkendő
100% poliészter. 30° mosás.
¢ Szín: bordó, szürkésbarna, fekete
100495

10 darabtól*
8,24
11% megtakarítás!

19

darab: 14,84

Nyakkendő Color

Egyszínű nyakkendő.
100% poliészter. 30° mosás.
¢ Szín: bordó, szürkésbarna, fekete
117214

a

darab: 14,84

a

KIEGÉSZÍTŐK
+36 70 886 5856

www.gasztro-palazzo.hu
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Első ránézésre lenyűgöző

RECEPCIÓ
Klasszikus időtálló outfit a
JOBELINE-tól megbízhatóságot és bizalmat sugall. A vendégei így otthon fogják magukat érezni !

4

84
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1

3
2

1

Blézer Carina

2

Rövid modern blézer fazonnal , bedolgozott zsebekkel , bal oldali
belső zsebbel, dupla öltéssel varrott ujjakkal és bevágással hátul
középen. Teljesen alulvarrott. Bevarrások elöl és hátul, díszgombok a manzsettán.
38% poliészter, 30% gyapjú, 30% viszkóz, 2% elasztán.
30°-mosás.
Háthossz: 60 cm 36-os méretnél.
¢ Szín: sötétkék, fekete
¢ Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
hosszú ujjú női
125013
darab: 109,99

sötétkék

Blézer Kairi

3

Formázott női blézer fazonnal és bedolgozott zsebekkel , dupla
varratok, bevágás hátul középen , teljesen alulvarrott, könnyen
karbantartható anyagból. Bevarrások elöl és hátul, díszgombok
a manzsettán.
38% poliészter, 30% gyapjú, 30% viszkóz, 2% elasztán.
30°-mosás.
Háthossz: 62 cm 36-os méretnél.
¢ Szín: sötétkék, fekete
¢ Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
hosszú ujjú női
101622
darab: 119,90

fekete

sötétkék

f
4

Blézer Mona

Rövid, modern, női blézer álló gallérral, 2 bedolgozott zsebbel,
dupla varrattal,bevarrással elöl és hátul is. Teljesen alulvarrott.
38% poliészter, 30% gyapjú, 30% viszkóz, 2% elasztán.
30°-mosás.
Háthossz: 54 cm 36-os méretnél.
¢ Szín: sötétkék, fekete
¢ Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
hosszú ujjú női
125014
darab: 130,90

fekete

f

sötétkék

fekete

f

Ruha Leona

Rövid ujjú ruha, bevarrással elöl és hátul. Bevágással és cipzárral hátul középen. Teljesen alulvarrott. Felső rész: alulvarrás
100% pamut. Szoknya: alulvarrás testhezálló enyhén rugalmas
poliészterből.
38% poliészter, 30% gyapjú, 30% viszkóz, 2% elasztán.
30°-mosás.
Ruhahossz: 94 cm 36-os méretnél.
¢ Szín: sötétkék, fekete
¢ Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
125017
darab: 87,99

A TÖKÉLETES
ELSŐ BENYOMÁS
A recepciós személyzet a s zálloda névjegykár t yája. Fontos az első
benyomás.
Ez a J OB ELIN E öltözékkel megva n, példá ul az enyhén formázot t
Leona ruhával és a szép szabásukkal. Nagy plussz a recepciós öltö zéknek: Minden termék könnyen karbantartható, nem göbösödnek.

sötétkék

fekete

f
+36 70 886 5856

A blézerek könnyen moshatók mosógépben.

www.gasztro-palazzo.hu
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GÖBÖSÖDÉS MENTES

Mellény
Sidney
darabért csak

6599

1

1

¢ elasztánnal a kényelmes
viseletér t
¢ göbösödés mentes anyag
5

¢ könnyű karbantar tás

1

Mellény Sidney

Férfi mellény könnyen tisztítható anyagból, 1 mellzsebbel, zsebfedős zsebekkel és szabályozható patental. Bélelt.
38% poliészter, 30% gyapjú, 30% viszkóz, 2% elasztán.
30°-mosás.
Háthossz: 57 cm 36-os méretnél.
¢ Szín: sötétkék, fekete
¢ Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
mellény női
124851
darab: 65,99

f
¢ elasztánnal a kényelmes
viseletér t
¢ göbösödés mentes anyag
¢ 30° kézi mosás

2

Kendő Kelly

Kendő, különböző színekben, passzoló a n yakkendőinkhez. A
kreativitásnak nincsenek korlátai,adja meg ruháinak egyedi
varázsát.
100% poliészter. 30° mosás.
¢ Szín: bordó, szeder, világoskék, kék, fekete
¢ Méret: 50 x 50 cm (h x sz)
117217
darab: 21,99

bordó

86

086-087_JL_0319_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.RO.CA.IS.indd 86

szeder világoskék

kék

fekete

a

RECEPCIÓ
28.01.19 20:04

Stílusos változás: Sidney, Semra, Linea most
javított és modernebb szabással.

Nadrág
Nayla
darabért csak

Nadrág
Malin
darabért csak

7149

Szoknya
Linea
darabért csak

7149

3

6599

¢ gumisáv a
deréknál
5

6

4

3

Szoknya Linea

5

Modern női szoknya, zsebfedős zsebekkel jobb oldalon,övtartóval
és hátul bevágással az optimális mozgás szabadságért. Bélelt,
cipzáros bekapcsolással.
38% poliészter, 30% gyapjú, 30% viszkóz, 2% elasztán.
30°-mosás.
Szoknyahossz: 48 cm 36-os méretnél.
¢ Szín: sötétkék, fekete
¢ Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
124790
darab: 65,99

Nadrág Nayla

f
4

6

Modern csípőnadrág, ferde zsebekkel, elrejtett cipzárral, övtartóval. Hátsó kapcsos zsebek.
38% poliészter, 30% gyapjú, 30% viszkóz, 2% elasztán.
30°-mosás.
Belső szárhossz: 79 cm 36-os méretnél.
¢ Szín: sötétkék, fekete
¢ Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
115354
darab: 71,49

Nadrág Malin

Modern, széles női, élre vasalt nadrág, ferde zsebekkel, övtartóval
és zsebfedős zsebekkel hátul.
38% poliészter, 30% gyapjú, 30% viszkóz, 2% elasztán.
30°-mosás.
Belső szárhossz: 81 cm 36-os méretnél.
¢ Szín: sötétkék, fekete
¢ Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
101624
darab: 71,49

f

f

Szoknya Semra

Női szoknya könnyen tisztítható anyagból, formáló varratokkal
elől és hátul, övtartóval és bevágással az optimális mozgás
szabadságért. Bélelt, cipzáros bekapcsolással.
38% poliészter, 30% gyapjú, 30% viszkóz, 2% elasztán.
30°-mosás.
Szoknyahossz: 56 cm 36-os méretnél.
¢ Szín: sötétkék, fekete
¢ Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
124792
darab: 65,99

MIX &
ÖSSZEILLŐ

f
+36 70 886 5856

www.gasztro-palazzo.hu
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IDŐTLEN KLASSZIKUS

Zakó
Piero
darabért csak

13090

2
1

3
3

AZ ÖN ELŐNYEI
A PIEROVAL
Gyorsan száradó, könnyen karbantartható, mosható
mosógépben: spórol a mosodán!

88
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¢ elasztánnal a kényelmes
viseletér t
¢ göbösödés mentes anyag
¢ teljesen alulvarrot t
¢ belső zseb

Nadrág
Finley
darabért csak

7699
1

Mellény
Sidney
darabért csak

6599

3

2

¢ göbösödés mentes anyag
¢ elasztánnal a kényelmes
viseletér t
¢ gumisáv val a derékon

1

Zakó Piero

2

2-gombos, férfi zakó, zsebfedős zsebekkel, mandzsettákon díszgombokkal, bélelt. Igényes kidolgozott belső zsebek és stílusos
belső szegély.
38% poliészter, 30% gyapjú, 30% viszkóz, 2% elasztán.
30°-mosás.
Háthossz: 76 cm 50-es méretnél.
¢ Szín: sötétkék, fekete
¢ Méret: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
hosszú ujjú férfi
101630
darab: 130,90

Mellény Sidney

f
+36 70 886 5856

www.gasztro-palazzo.hu
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3

Női mellény könnyen tisztítható anyagból, zsebfedős zsebekkel,
szabályozható kapoccsal és formáló varratokkal elől és hátul,
bélelt.
38% poliészter, 30% gyapjú, 30% viszkóz, 2% elasztán.
30°-mosás.
Háthossz: 61 cm 50-es méretnél.
¢ Szín: sötétkék, fekete
¢ Méret: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
mellény férfi
101934
darab: 65,99

f

Nadrág Finley

Férfi nadrág könnyen tisztítható anyagból, Piero és Jaques
zakókhoz passzol, klasszikus szabás, élre vasalt. Valódi farzsebekkel, övtartóval, gombos bekapcsolás. A nadrág alsó részén
anyagszegély van belülről felvarva
38% poliészter, 30% gyapjú, 30% viszkóz, 2% elasztán.
30°-mosás.
Belső szárhossz: 83,5 cm 50-es méretnél.
¢ Szín: sötétkék, fekete
¢ Méret: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
101658
darab: 76,99

f
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Üde stílus és üde áru

ÜZLET
A JOBELINE magával hozza a
divatot és a h igieniát egyidejűleg. A mi blúzzaink és mellényeink abszolút stílusosak és
egyszerűen karbantarthatók.
Mert a szemek is vásárolnak.

1
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SZÉLESSÉGE
SZABÁLYOZHATÓ

¢ nag y praktikus zsebek
1

férfi

2

¢ kellemes könnyű anyag
női

1

Kötény Mina

Csíkos kötény 2 színben. Nagy 2 részes zseb 2 toll zsebbel kiegészítve. Egyszerű szélességbeállítás
65% poliészter, 35% pamut. 60° mosás.
Háthossz: 89 cm.
¢ Szín: bordó/fehér, sötétkék/fehér
¢ Méret: egy méret
kötény
120185
darab: 16,49

2

c
2

2

Tunika Alfie

Csíkos női és férfi tunika, 2 színváltozatban. A női modell enyhén
szűkített és 3/4 ujjú. A férfi modell egyenes, hosszú ujjú, mandzsettával kiegészített. Mindkét modell tartó pánttal, mellkasi
zsebbel, két oldalsó zsebbel és kap
65% poliészter, 35% pamut. 60° mosás.
Háthossz - női: 74 cm 36-os méretnél.
Háthossz - férfi: 79 cm 50-es méretnél.
¢ Szín: bordó/fehér, sötétkék/fehér
¢ méret női: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
¢ méret férfi: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
3/4 ujjú női
120181
darab: 32,99
hosszú ujjú férfi
120182
darab: 32,99

Tunika
Alfie
darabért csak

3299
c
+36 70 886 5856

www.gasztro-palazzo.hu
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MAGAS FUNKCIONALITÁS

MENNYISÉGI

KEDVEZMÉNY

2

1
2

1

Nyakkendő Terry

Egyszínű vagy csíkos pincér nyakkendő.
65% poliészter, 35% pamut. 60° mosás.
¢ Szín: fehér, bordó, sötétkék, fekete
100578

darab: 6,59

ÚJDONSÁG - Minél többet vásárol, annál többet takarít meg.
10 darabtól*
5,49
16% megtakarítás!

20 darabtól*
4,39
33% megtakarítás!
*azonos színben

c

uu
minden színben o. 83
uu
Farmer Dover o. 81
2

Mellény
Lenn
darabért csak

3299
3

Póló Saloa

Kényelmes pulóver cipzárral férfiak és nők számára. Két oldalsó
cipzáros zseb és kétrészes zseb a vállán. A n ői modell enyhén
szűkített, férfi modell egyenes fazonú. Szabja a p ulóvereket
egyedivé - használja ki a mi hímzőszolgálatunkat.
47% pamut, 47% poliészter, 6% elasztán. 40° mosás.
Háthossz - női: 59 cm S-es méretben.
Háthossz - férfi: 68 cm M-es méretben.
¢ Szín: fekete
¢ méret női: XS, S, M, L, XL, 2XL
¢ méret férfi: S, M, L, XL, 2XL, 3XL
hosszú ujjú női
120194
darab: 32,99
hosszú ujjú férfi
120187
darab: 32,99

3

b
1

3

4

Mellény Lenn

Fekete mellény hölgyeknek és uraknak, vállhevederekkel ellátott.
Kétirányú cipzáros rögzítés, két lógó hurok és két oldalsó zseb,
kapcsos bekapcsolás. A női modell enyhén szűkített. Férfi modell
egyenes fazonú, tépőzár mellkas zsebbel kiegészítve. Robusztus
és könnyen karbantartható.
65% poliészter, 35% pamut. 40° mosás.
Cord: 100% pamut. 40° mosás.
Háthossz - női: 63 cm S-es méretben.
Háthossz - férfi: 70 cm M-es méretben.
¢ Szín: fekete
¢ méret női: XS, S, M, L, XL, 2XL
¢ méret férfi: S, M, L, XL, 2XL, 3XL
női mellény
120151
darab: 32,99
férfi mellény
120153
darab: 32,99

4

uu
Blúz & ing Harper o. 55
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Pulóver
Saloa
darabért csak

3299

4

¢ ideális logó
kivarrásához
¢ 2-részes zseb a vállon
¢ könnyű karbantar tás

2

férfi
női

ÚJ
KOLLEKCIÓ
Nadrág
Griffin
darabért csak

4949
CORDR ÁVARR ÁS

¢ 2-sávos cipzár
4

¢ nag y zsebek

3

férfi
női

4

Nadrág Griffin

Fekete nadrág hölgyeknek és uraknak, 2 o ldalzsebbel és egy
nagy zsebbel, ami kisseb tolltartó zsebbel van kiegészítve. A
hátsó részén két tépőzáras zseb található. Egyenes szabás,
övtartóval. Könnyen karbantartható anyag
76% pamut, 24% poliészter. 60° mosás.
Belső lábhossz - női: 80 cm 36-os méretnél.
Belső lábhossz - férfi: 80 cm 50-es méretnél.
¢ Szín: fekete
¢ méret női: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
¢ méret férfi: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
női
120202
darab: 49,49
férfi
120198
darab: 49,49

WWW.WERIN-TEC.COM

4

uu
További információk:
o. 112

¢ sok praktikus zseb
¢ elasztánnal a kényelmes
viseletér t

c
+36 70 886 5856

¢ szellős
¢ nag y zseb kis zsebekkel

www.gasztro-palazzo.hu
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VÍZ ÉS SZÉLÁLLÓ
Gyapjú pulóver
Kem
darabért csak

3629

1

férfi

¢ kellemesen melegít
1

¢ könnyű és szellős
női

1

Steppelt mellény
Jove
darabért csak

5499

¢ mellkas zseb cipzárral a fér fi
mellényen

¢ védet t cipzár

1

a

a

Szél és vízálló steppelt mellény, hölgyeknek és uraknak. Kétirányú
cipzárral középen, 2 oldalsó zsebbel és egy tépőzáras belsőzsebbel. Könnyű karbantartás
felület: 100% poliamid. 30° mosás.
alalvarrás: 100% poliészter. 30° mosás.
Háthossz - női: 65 cm S-es méretnél.
Háthossz - férfi: 66 cm M-es méretnél.
¢ Szín: fekete
¢ méret női: XS, S, M, L, XL
¢ méret férfi: S, M, L, XL, 2XL
mellény női
101476
darab: 54,99
mellény férfi
101477
darab: 54,99

2
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Gyapjú kabát Kem

Szellőző flís kabát hölgyeknek és uraknak, állvány nyakörv. 2
oldalzsebbel és 2 b első zsebbel. Könnyű karbantartás és gyors
száradás
100% poliészter. 210 g/m². 30° mosás.
Háthossz - női: 65 cm S-es méretnél.
Háthossz - férfi: 71 cm M-es méretnél.
¢ Szín: fekete
¢ méret női: XS, S, M, L, XL
¢ méret férfi: S, M, L, XL, 2XL
hosszú ujjú női
101474
darab: 36,29
hosszú ujjú férfi
101475
darab: 36,29

2

94

1

Steppelt mellény Jove

ÜZLET
28.01.19 20:26

%

Softshell kabát
Blanc
darabért csak

VÉGLEGES

ÁRCSÖKKENTÉS!

6599

%

férfi

Pehelytoll kabát
Everest
darabért csak

férfi

8469

férfi

2

4

3

női

női

női

¢ szél és vízálló

¢ szél és vízálló

¢ szél és vízálló

¢ 2 oldalsó zseb

¢ szellős

¢ minőségi pehely toll
töltet

¢ könnyű karbantar tás

¢ mikrog yapjú
alulvarrás
3

¢ enyhén elasztikus
a kényelmes
viseletér t

¢ kapucni mikro
g yapjúval alulvarr va

3

¢ belső zseb

Softshell kabát Blanc

Szél és vízálló női és férfi softshell kabát, kényelmes és könynyen
karbantartható. Kapucnival, cipzáros mellkasi zsebbel
és két oldalzsebbel. A m andzsetta szélességét egy tépőzárral
szabályozhatja. A kabát mikrofehér béléssel és hálóbetétekkel
van ellátva, és kétirányú cipzárral zárható. A női kabát enyhén
szűkített. Vízoszlop 8000 mm.
94% poliészter, 6% elasztán. 30° mosás.
Háthossz - női: 65 cm S-es méretnél.
Háthossz - férfi: 73 cm M-es méretnél.
¢ Szín: fekete
¢ méret női: XS, S, M, L, XL
¢ méret férfi: S, M, L, XL, 2XL
hosszú ujjú női
101480
darab: 65,99
hosszú ujjú férfi
101481
darab: 65,99

a

¢ kapucni gumival
4

4

a

Pehelytoll kabát Everest

Szuper könnyű női és férfi pehelykabát, 2 oldalzsebbel és 2 belső
zsebbel. Széles, rugalmas mandzsetták állítható szélességgel,puha szegélyű kapucni. Könnyű karbantartás, vízálló és szélálló.
felület: 100% poliamid. 30° mosás.
töltet: 90% pehelytoll, 10% toll. 30° mosás.
Háthossz - női: 65 cm S-es méretnél.
Háthossz - férfi: 69 cm M-es méretnél.
¢ Szín: fekete
¢ méret női: XS, S, M, L, XL
¢ méret férfi: S, M, L, XL, 2XL
hosszú ujjú női
101472
darab: 84,69
hosszú ujjú férfi
101473
darab: 84,69

OUTDOOR KABÁTOK
+36 70 886 5856

www.gasztro-palazzo.hu
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Legyen cool

SZAKÁCS
RUHÁZAT
Még ha meleg is van: A JOBELINE-nal
mindig cool lesz. Erről a stílusos , könnyű,
szellős anyag gondoskodik.
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Szakácskabát
Pascal
darabért csak

4399

férfi

¢ lág y csíkok
¢ sok praktikus zseb
női

¢ funkcionális fül kötényre

Szakácskabát Pascal

Kiváló minőségű szakácskabát, a n ő k és a f é rfiak számára, finom csíkos részekkel. Kiegészítve
két nagy oldalsó zsebbel és köténytartóval a nyak hátsó részén. Kapcsos bekapcsolás, bevágással
a hátán a nagyob kényelemért. A női szakácskabát szűkített szabású. Férfi szakácskabát melles
zsebbel kiegészítve.
uni: 65% poliészter, 35% pamut. 200 g/m². 60° mosás.
csíkos: 100% pamut. 200 g/m². 60° mosás.
Háthossz - női: 70 cm 36-os méretnél.
Háthossz - férfi: 78 cm 50-es méretnél.
¢ Szín: fehér, fekete
¢ méret női: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
¢ méret férfi: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
hosszú ujjú női
120149
darab: 43,99
hosszú ujjú férfi
120152
darab: 43,99

MEGBOLONDULVA
A CSÍKOKÉRT!
A csí kok évék óta divatosak. Most a p ultok mögé
is bekerülnek. Szakácskabát Pascal b emutatja a
klasszikus csí kos stí lust, de újszerűen: mint divate lemet az ujjon, zsebeken és galléron.
Egyértelmű, hogy a csí kok a JOBELINE minőséget
i s vi selik. Lágy s zövés űek , nem mosódnak ki és
nem fakulnak ki. Más szavakkal: ez a m inta sokáig

fehér

fekete

c
+36 70 886 5856

www.gasztro-palazzo.hu
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a kedvence lesz.
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DENIM STÍLUS
Szakácskabátok
Scott
darabért csak

5389

1
1

¢ 2-részes zseb a vállon
¢ praktikus kapcsolás

Szakácskabát
Oskar
darabért csak

6599
2

2

¢ szellőzés a háton
¢ könnyű denim
¢ puha tapintású

uu
passzoló gobok o. 131

98
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SZAKÁCS RUHÁZAT
29.01.19 11:54

2
1

férfi
férfi

női

1

¢ fül nyakpántra

1

női

2

1

¢ 2-részes zseb a bal vállon

¢ szellőzés a háton a hálós anyagnak
köszönhetően

Szakácskabát Scott

2

Stílusos szakácskabát világos farmer anyagú, rövid vagy hoszszú ujjal. Bekapcsolás kapcsokkal, 2-részes zsebbel, tolltartóval
a bal vállán 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
¢ méret női: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
¢ méret férfi: 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
119418
darab: 54,99
denim
hosszú ujjú férfi, szürke
125019
darab: 54,99

2

világos denim

¢ praktikus zsebek

Szakácskabát Alice és Oskar

Modern női és férfi szakácskabát , kontraszt varrással farmer
kinézettel, 2 részes oldalsó tollzseb. Szellőző nyílások a váll alatt.
Hálós hátrész. Férfi szakácskabát kapcsos mellzsebbel.
100% pamut (denim). 212 g/m². 40° mosás.
Háthossz - női: 73 cm 36-os méretnél.
Háthossz - férfi: 80 cm 50-es méretnél.
¢ Szín: denim
¢ méret női: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
¢ méret férfi: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
hosszú ujjú női
115419
darab: 65,99
hosszú ujjú férfi
115422
darab: 65,99

szürke

szürke:

b

b

SZAKÁCSKABÁTOK
+36 70 886 5856

www.gasztro-palazzo.hu
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TOPP TERMÉK

ÚJ
KOLLEKCIÓ

¢ hosszú vag y rövid ujjú
¢ hosszú ujjú feltűrhető
¢ szuper könnyű anyag

uu
szakácsnadrág Severin o. 122, 126

100
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¢ A nem átlátszó hálós betéteknek köszönhetően
lélegző

uu
további információk: www.gasztro-palazzo.hu

SZAKÁCS RUHÁZAT
29.01.19 11:59

szuper könnyű minő ségi anyag
A Carter alkalmas szakácsoknak, akik szuper teljesítményt szeretnének nyújtani a k onyhában! Szuper

Csatos kapcsolás

könnyű szakácskabát, szellős és elvezeti a a hőt a bőr
felszínétől. A stílusról a takart kapcsok gondoskodnak
és feltűrhető hosszú ujjak.

ALACSONY
SÚLY

vé E x t r a g
k o ny a ny a

optimális szell ő zés a
hálónak köszönhet ő en

férfi

¢ funkcionális fül a kötényhez

Szakácskabát
Carter
darabonként

4289

női

Szakácskabát Carter

c
+36 70 886 5856

Szakácskabát nőknek és férfiaknak extra könnyű anyagból és
robusztus fonálból. Álló gallérral, szellőző részekkel hálóból az
oldalakon, kétrészes zsebbel a balvállon, füllel hátul a kötényhez.
takart csatos kapcsolás. Elérhető hoszzú vagy rövid ujjal, a hoszszú ujjú feltűrhető. A női modell enyhén szűkített.
65% pamut, 35% poliészter. 160 g/m². 60° mosás.
Háthossz - női: 68 cm 36-os méretnél.
Háthossz - férfi: 76 cm 50-es méretnél.
¢ Szín: szürke, fekete
¢ méret női: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
¢ méret férfi: 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

www.gasztro-palazzo.hu
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¢ szellőző a hálós anyagnak köszönhetően,
feltűrhető ujjakkal, zseb a vállon

AZ ÖN ELŐNYEI A
CARTERREL
¢ könnyű, szellős és hőszabályozó: az alkalmazottai a
konyhában jól fogják magukat érezni
¢ gyorsan száradó: időt spórol

101
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MENŐ KONYHAI DIVAT

ÚJ
KOLLEKCIÓ
1
2

¢ 2-részes zseb a vállon
¢ könnyű kezelés
¢ cool kontraszt varratok

Szakácskabát
Leon
darabért csak

75

ÚJ
SZÍN

89

3

3
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SZAKÁCS RUHÁZAT
29.01.19 12:04

Szakácskabát
Jannis
darabért csak

6599

KÜLÖNLEGES
STRUKTÚRA

férfi
1

2

¢ hálós oldalsó részek az
optimális szellőzésér t

Dow-XLA-sztreccs-fonál a kényelmes viselésért az egész nap folyamán.

¢ lehetségesek a mosás utáni
színelváltozások, melyek az
eredeti kinézetet biztosítják
3

női

AZ ÖN ELŐNYEI
A M ATTEOVAL

¢ könnyű kezelés
¢ időtálló fonál

Színálló és robusztus , alkalmas
magas hőmérsékletű környezetbe,

¢ alkalmas mosodába is

high-tec fonalat tartalmaz,
¢ oldalsó bevágás
hálóval

1

Szakácskabát Jannis

2

Exkluzív, könnyű férfi szakácskabát. Kapcsos kapcsolással, 2 mellzsebbel, 2-részes zsebbel a bal vállon és takart hálós részekkel a
háton. Tipikus ennél a szakácskabátnál: mosással karakterisztikus
kinézetet kap, ugyan úgy, mint a tulajdonosa.
100% pamut. 210 g/m². 40° mosás.
Háthossz: 74 cm 50-es méretnél.
¢ Szín: oliva
¢ Méret: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
hosszú ujjú férfi
120784
darab: 65,99

Szakácskabát Matteo

3

Exkluzív szakácskabát, ezüstös szélekkel. Dow-XLA-szálak
biztosítják a magas minőséget. Rejtett kapcsos zár és hőmérőzseb.
62% poliészter, 33% pamut, 5% EOL. 245 g/m². 95° mosás.
Háthossz: 78 cm 50-es méretnél.
¢ Szín: antracit, fekete
¢ Méret: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
hosszú ujjú férfi
101149
darab: 76,99

antracit

b
+36 70 886 5856

www.gasztro-palazzo.hu

102-103_JL_0319_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.RO.CA.IS.indd 103

¢ 2-részes zseb a vállon

mosodáknak kifejlesztve!

¢ 2-részes zseb a vállon

Szakácskabát Luisa és Leon

Exkluzív szakácskabát egyedi mintázattal ezüst szegélyezéssel
a galléron és a manzsettán. Takart kapcsos kapcsolás és zseb
a hőmérőre. Férfi szakácskabát hosszú vagy rövid ujjal. Női szakácskabát 3/4 -es vagy hosszú ujjal. Alkalmas mosodába.
65% poliészter, 35% pamut. 215 g /m². 95° mosás.
Háthossz - női: 70 cm 36-os méretnél.
Háthossz - férfi: 78 cm 50-es méretnél.
¢ Szín: fehér/szürke NEW , fekete/szürke
¢ méret női: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
¢ méret férfi: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
3/4 ujjú női
124287
darab: 75,89
hosszú ujjú női
101147
darab: 76,99
rövid ujjú férfi
124288
darab: 75,89
hosszú ujjú férfi
101148
darab: 76,99

fekete

e

e
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KONYHAI ALAP

Szakácskabát
Aila
darabért csak

2199

3 darabtól*

1

2

¢ könnyű kezelés
¢ időtállóság
¢ mellkasi zsebbel

uu
kötény Botero o. 23, gombok o. 131
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SZAKÁCS RUHÁZAT
29.01.19 12:09

BESTSELLEREK SZUPER ÁRON
női

1

MENNYISÉGI

KEDVEZMÉNY

fehér

fehér/bordó

fehér/kék

fehér/fekete

Szakácskabát
Samuel
darabonként

férfi

1979

3 darabtól*

2

fehér

1

fehér/bordó

fehér/kék

Szakácskabát Aila

2

Női szakácskabát, könnyen tisztítható, 12-gombos bekapcsolás, 1 mellzsebbel és kontraszt szegéllyel. Hátán bevágással.
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/bordó, fehér/kék, fehér/fekete
¢ Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
rövid ujjú női fehér
118757
darab: 21,99
rövid ujjú női szegéllyel
115436
darab: 23,09
hosszú ujjú női fehér
118758
darab: 24,19
hosszú ujjú női szegéllyel
115435
darab: 25,29

ÚJDONSÁG - Minél többet vásárol, annál többet takarít meg.
rövid ujjú fehér
rövid ujjú szegéllyel
hosszú ujjú fehér
hosszú ujjú szegéllyel

fehér/fekete

Szakácskabát Samuel

Férfi szakácskabát, könnyen tisztítható, 12-gombos bekapcsolás, 1 mellzsebbel és kontraszt
szegéllyel. Hátán bevágással.
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/bordó, fehér/kék, fehér/fekete
¢ Méret: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
rövid ujjú férfi fehér
118761
darab: 21,99
rövid ujjú férfi szegéllyel
115433
darab: 23,09
hosszú ujjú férfi fehér
118762
darab: 24,19
hosszú ujjú férfi szegéllyel
115434
darab: 25,29

ÚJDONSÁG - Minél többet vásárol, annál többet takarít meg.

3 darabtól*
19,79
20,89
21,99
23,09
Takarítson meg akár 10% -ot!

rövid ujjú fehér
rövid ujjú szegéllyel
hosszú ujjú fehér
hosszú ujjú szegéllyel

*azonos színben és méretben

fehér:

e

szegélylyel:

c

3 darabtól*
19,79
20,89
21,99
23,09
Takarítson meg akár 10% -ot!
*azonos színben és méretben

fehér:

e

szegéllyel:

c
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SOKOLDALÚSÁG
GOMBOKKAL

MENNYISÉGI

KEDVEZMÉNY

ÚJ
SZÍNEK

2

1

Szakácskabát
Paolo
darabért csak

1979

3 darabtól*

¢ a gombsávot is beleér t ve
¢ könnyű kezelés
¢ a színileg hozzá illő gombokat
it t találja: o. 131
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SZAKÁCS RUHÁZAT
29.01.19 12:17

BESTSELLEREK SZUPER ÁRON

1

fehér

mangó

piros

bordó

szeder

rózsaszín (csak női)

almazöld

olívazöld

oliva

füstkék

sötétkék

szürkésbarna

kakaó barna

világosszürke

szürke

fekete

Szakácskabát Pauline

2

Női szakácskabát, hosszú vagy rövid ujjú, finom anyag, 10-gombos bekapcsolás, Bomba áron!
Gombokat és gombvonalat beleértve.
65% poliészter, 35% pamut. 200 g/m². 60° mosás.
Háthossz: 73 cm 36-os méretnél.
¢ szín rövid ujjú : fehér, mangó, szeder, oliva NEW , füstkék, világosszürke NEW , fekete
¢ szín hosszú ujjú: fehér, mangó, piros, bordó, szeder, rózsaszín, almazöld, olívazöld, oliva NEW ,
füstkék, sötétkék, szürkésbarna, kakó barna, világosszürke NEW , szürke, fekete
¢ Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
rövid ujjú női
102813
darab: 18,69
hosszú ujjú női
100866
darab: 19,79

ÚJDONSÁG - Minél többet vásárol, annál többet takarít meg.

ÚJDONSÁG - Minél többet vásárol, annál többet takarít meg.

3 darabtól*
18,69
19,79
10% megtakarítás!

rövid ujjú
hosszú ujjú

Szakácskabát Paolo

Férfi szakácskabát, hosszú vagy rövid ujjú, finom anyag, 10-gombos bekapcsolás, Bomba
áron! Gombokat és gombvonalat beleértve.
65% poliészter, 35% pamut. 200 g/m². 60° mosás.
Háthossz: 79 cm 50-es méretnél.
¢ szín rövid ujjú : fehér, mangó, szeder, oliva NEW , füstkék, világosszürke NEW , fekete
¢ szín hosszú ujjú: fehér, mangó, piros, bordó, szeder, almazöld, olívazöld, oliva NEW ,füstkék,
sötétkék, szürkésbarna, kakaó barna, világosszürke NEW , szürke, fekete
¢ Méret: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
rövid ujjú férfi
102379
darab: 18,69
hosszú ujjú férfi
100799
darab: 19,79

3 darabtól*
18,69
19,79
10% megtakarítás!

rövid ujjú
hosszú ujjú

*azonos színben és méretben
színes rövid ujjú :

*azonos színben és méretben
színes rövid ujjú :

fehér

mangó

szeder

oliva

füstkék világoszszürke

fekete

c

fehér

mangó

szeder

oliva

füstkék

világoszszürke

fekete

c
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CSAPATMUNKA

ALACSONY
SÚLY

Szakácskabát
Milan
darabért csak

26

vé E x t r a g
k o ny a ny a

39

3 darabtól*
1

1

¢ gombokkal és gombsáv val
eg yüt t
¢ praktikus zsebbel a vállon

Szakácskabát
Ailin
darabért csak

2529

2

3 darabtól*
2

108
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SZAKÁCS RUHÁZAT
29.01.19 12:28

BESTSELLEREK SZUPER ÁRON

1

2

fehér

szeder

szürkésbarna

fehér

szeder

MENNYISÉGI

KEDVEZMÉNY

szürkésbarna

%

VÉGLEGES

ÁRCSÖKKENTÉS!

%

¢ csatos kapcsolással
¢ könnyű kezelés
cocabraun
1

gris

fekete

fekete

Szakácskabát Milan

2

Női és férfi szakácskabát sok vonzó színben. A könnyű pamut-poliészter anyagnak köszönhetően
kényelmes viseletet nyújt a magas hőmérsékletnél is. 2 - részes zsebbel a váll részén. Beleértve
a gombokat és a gombolópántot is. Könnyen karbantartható és könnyen vasalható. Válasszon az
ujjak hosszúsága közül: hosszú vagy rövid ujjú férfi szakácskabát, hosszú, 3/4 vagy rövid
ujjú, enyhén szűkített 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: fehér, szeder, szürkésbarna, kakaó barna, gris, fekete
¢ méret női: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
¢ méret férfi: 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

ÚJDONSÁG - Minél többet vásárol, annál többet takarít meg.

ÚJDONSÁG - Minél többet vásárol, annál többet takarít meg.
3 darabtól*
26,39
27,49
28,59
26,39
28,59
4 % megtakarítás!

rövid ujjú női
3/4 ujjú női
hosszú ujjú női
rövid ujjú férfi
hosszú ujjú férfi

Szakácskabát Ailin & Emil

Női és férfi szakácskabát hosszú vagy rövid ujjal kevert anyagból, mely gyorsan elvezeti a nedvességet kifele. Praktikus kapcsos kapcsolással és szellőző nyílással a váll alatt.
65 % poliészter, 35 % pamut. 200 g/m². 60° mosás.
Háthossz - női: 73 cm 36-os méretnél.
Háthossz - férfi: 79 cm 50-es méretnél.
¢ Szín: fehér, szeder, szürkésbarna, fekete
¢ méret női: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
¢ méret férfi: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
rövid ujjú női
124283
darab: 26,39
hosszú ujjú női
115418
darab: 27,49
rövid ujjú férfi
124291
darab: 26,39
hosszú ujjú férfi
115420
darab: 27,49

3 darabtól*
rövid ujjú
hosszú ujjú

25,29
26,39
4 % megtakarítás!
*azonos színben és méretben

*azonos színben és méretben

rövid ujjú

3/4 ujjú

hosszú ujjú

c

rövid ujjú

hosszú ujjú

c

¢ praktikus kapcsos
kapcsolás
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TELJESÍTMÉNY A KONYHÁBAN

Szakácskabát
Vita
darabért csak

4949

2

1

Szakácskabát
Jogi
darabért csak

4949

ALACSONY
SÚLY

vé E x t r a g
k o ny a ny a

¢ beleér t ve a gombokat és
gombsávokat
¢ könnyű anyag
1

1

2

¢ kényelmes viselet

¢ kényelmes viselet

Szakácskabát Vita

2

Aszimetrikus női szakácskabát tökéletesen passzol a n ői testre. Gallér, mandzsetta és zsebek
kontraszt szegéllyel. Gombvonallal és gombokkal együtt.
100% pamut. 175 g/m². 60° mosás.
Háthossz: 76 cm 36-os méretnél.
¢ Szín: fehér/fekete, bordó/fehér, fekete/fehér, fekete/szeder
¢ Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
hosszú ujjú női
100943
darab: 49,49

fehér/fekete

bordó/fehér

fekete/fehér

Szakácskabát Jogi

Klasszikus, férfi szakácskabát minőséges, ellenálló pamutból, színben különböző kontraszt szegéllyel, 1 m ellkasi zsebbel és kettes mandzsettával. Gombokkal együtt.
100% pamut. 225 g/m². 60° mosás.
Háthossz: 73 cm 50-es méretnél.
¢ Szín: bordó/fekete, fekete/bordó
¢ Méret: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
hosszú ujjú férfi
100440
darab: 49,49

fekete/szeder

c
110
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¢ beleér t ve a gombokat és
gombsávokat

bordó/fekete

fekete/bordó

c

SZAKÁCS RUHÁZAT
29.01.19 12:35

ÚJ
SZÍN
3

4

%

Szakácskabát
Pirlo
darabért csak

VÉGLEGES

ÁRCSÖKKENTÉS!

2749

%

3

¢ praktikus mellkas zseb
3

3

¢ praktikus kontraszt cipzárral

Szakácskabát Lorenzo

4

Modern, stílusos férfi szakácskabát, hosszú ujjakkal, kontrasztos bekapcsolással az elején, kontraszt cipzáros mellkasi zsebbel kiegészítve, valamint kontraszt mandzsettákkal az ujjakon.
65% poliészter, 35% pamut. 200 g/m². 60° mosás.
Háthossz: 77 cm 50-es méretnél.
¢ Szín: fehér/fekete, bordó/fekete, szürkésbarna/fekete NEW , fekete/fehér, fekete/piros
¢ Méret: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
hosszú ujjú férfi
101663
darab: 32,99

fehér/fekete bordó/fekete

szürkésbar- fekete/fehér
na/fekete

fekete/
piros

c
+36 70 886 5856

4

www.gasztro-palazzo.hu
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¢ könnyű kezelés

Szakácskabát Pirlo

Férfi szakácskabát, rövid ujjakkal, aszimetrikus gallérral, kapcsos bekapcsolással és kontraszt
szegéllyel, 1 mellkasi zsebbel. Hajlatokkal a hátán és oldalán.
65% poliészter, 35% pamut. 215 g/m². 60° mosás.
Háthossz: 73 cm 50-es méretnél.
¢ Szín: fehér/fekete, fekete/mangó, fekete/piros, fekete/szürke
¢ Méret: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
rövid ujjú férfi
100679
darab: 27,49

fehér/fekete fekete/mangó

fekete/
piros

fekete/szürke

c
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LEGYEN MENŐ

1
2

1

3

¢ szellős
¢ könnyű anyag
¢ takar t kapcsolás

INNOVÁCIÓ A
JOBELINETŐL

gyorsan száradó felület

elasztánnal

aktív nedvességelvezetés: kevesebb izzadás,
kevesebb mosás

hűtő hatás a testtől való hőelvezetésnek köszönhetően

Tudjuk, hogy: csak az aki jól ér ezi
magát, annak ereje dolgozni a konyhában. Ezért keressük az innovációkat
, melyek megkönnyítik az Ön életét. És
az eredmény a mi funkcionális anyagunk WERIN ® TEC. Annyira kényelmes,
nem húz és nem vág. Az aktív ned vességelvezetésnek köszönhetően
Ön menő lesz, még ha a konyhában
meleg is lesz. Így teljesen koncentrálhat a konyhai munkára.

Az Ön előnyei röviden:

Még vékonyabb, még könnyebb

aktív nedvességelvezetés
hűtő hatás
tartja az alakot
gyorsan száradó felület
szellős
kényelmes viselet az elaszticitásnak köszönhetően

WERIN ® TEC most Light verzióban is elérhető. WERIN ® TEC Light semmiben sem
hagyja el a n agy testvérét: Az anyag
szellőző, gyorsan száradó és hűtő, elvezeti a hőt a bőrtől. Csak vékonyabb és
ezért ideális szakácsöltözetnek.

WERIN® TEC & WERIN® TEC LIGHT megtalálható ebben a katalógusban:

WWW.WERIN-TEC.COM
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blúz May o. 79

szak. blúz Joker o. 113

nadrág Severin o. 122, 126

szakácskabát Vigo o. 113

nadrág Griffin o. 93

nadrág Quentin o. 122, 126

szakácskabát Advanced o. 115

29.01.19 14:49

Szakács blúz
Joker
darabért csak

2

3849
2

férfi
¢ optimális szellőzés a hálós részeknek
köszönhetően

férfi

3

1

3

női

női

WWW.WERIN-TEC.COM

1

WWW.WERIN-TEC.COM

Szakácskabát Vigo

2

Férfi és női szakácskabát, fehér és fekete színváltozatban. A
könnyű, kellemes, rugalmas anyag elasztán keverékkel a magas
hőmérsékletnél is kényelmes viselést garantál. 2-részes zsebbel
a váll részén kiegészitő köténytartóval a nyakrészen. Férfi
modell 1 mellkasi zsebbel, női modell enyhén szűkített. Kapcsos
bekapcsolás, egyszerű karbantartás és konnyű vasalás.
58% pamut, 42% poliészter. 180 g/m². 60° mosás.
Háthossz - női: 75 cm 36-os méretnél.
Háthossz - férfi: 80 cm 50-es méretnél.
¢ Szín: fehér, fekete
¢ méret női: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
¢ méret férfi: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
hosszú ujjú női
120168
darab: 54,99
hosszú ujjú férfi
120173
darab: 54,99

fehér

fekete

Szakácskabát Joker férfi

3

Modern szakácskabát szellőző, hűsítő és nedvességet szabályozó, streccses, poliészter tartalmú
anyagból. Kontraszt peremű gallér, vállak körül és elején lévő
formázó varrásokon. Formázó varrások a hátrészen. Hónalj
részen szitás betétek áthúzódnak a hátrész felső részéig. Rejtett gallércipzár színben eltérő szitás anyaggal van alávarva.
76% pamut, 24% poliészter-sztreccs. 218 g/m². 60°
mosás.
Háthossz: 77 cm 50-es méretnél.
¢ Szín: fehér/szürke, fehér/piros/zöld, grafit/fehér, fekete/
szürke, fekete/piros
¢ Méret: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
rövid ujjú férfi
101861
darab: 38,49

fehér/
szürke

c
+36 70 886 5856

¢ behajtás hálóval a szellőzésér t és a
mozgásszabadságér t

fehér/
grafit/fehér
piros/zöld

fekete/
szürke

fekete/
piros

c
www.gasztro-palazzo.hu
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Szakácskabát Joker női

Modern szakácskabát szellőző, hűsítő és nedvességet szabályozó, streccses, poliészter tartalmú
anyagból. Kontraszt peremű gallér, vállak körül és elején lévő
formázó varrásokon. Formázó varrások a hátrészen. Hónalj
részen szitás betétek áthúzódnak a hátrész felső részéig. Rejtett gallércipzár színben eltérő szitás anyaggal van alávarva.
76% pamut, 24% poliészter-sztreccs. 218 g/m². 60°
mosás.
Háthossz: 65 cm 36-os méretnél.
¢ Szín: fehér/grafit, grafit/fehér
¢ Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
rövid ujjú női
115442
darab: 38,49

fehér/
grafit

grafit/
fehér

c
113
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TOPP TERMÉKEK

Szakácskabát
Advanced
darabért csak

7699

¢ elasztikus a kényelmes viseletér t
¢ elegáns kinézet a klasszikus ingszerű gallérnak
és a takar t kapcsolásnak köszönhetően
¢ hálós részekkel a jobb hőelvezetésér t

114
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uu
További információk: www.gasztro-palazzo.hu

SZAKÁCS RUHÁZAT
29.01.19 12:49

2-részes zseb a
vállon

Szakácskabát Advanced fehér színben elérhető. Az elegáns kinézetet a takart kapcsolásnak köszönheti. Praktikus
részletek az optimális hőszabályozáshoz: hálós részek az
oldalakon a hónalj alatt.

ÚJ
KOLLEKCIÓ
hálós részek az
oldalakon

férfi

¢ klasszikus ingszerű gallér

WWW.WERIN-TEC.COM

női

uu
További információk o. 112

¢ feltűrhető ujjak

Szakácskabát Advanced

c
+36 70 886 5856

Női és férfi szakácskabát könnyű , szellős és nedvességszabályozó funkcióval WERIN TEC Light . Oldalsó hálós részekkel a
hónaljnál a jobb szellőzésért. Az ujjak feltűrhetőek. 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 36-os méretnél.
Háthossz - férfi: 81 cm 50-es méretnél.
¢ Szín: fehér
¢ méret női: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
¢ méret férfi: 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

www.gasztro-palazzo.hu
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AZ ÖN ELŐNYEI AZ
ADVANCEDDEL
¢ extra könnyű és szellős funkciójú anyag WERIN® TEC Light
a kényelmes viseletért
¢ csökkentett izzadás a hőszabályozásnak köszönhetően:
az alkalmazottai jól fogják magukat érezni

115

29.01.19 14:50

SÉFEKNEK

2

1

Szakácskabát
Adam
darabért csak

Szakácskabát
Amanda
darabért csak

9899

7699

¢ ex tra könnyű anyag
¢ lág y fonalak a tiszta hatásér t
¢ könnyű kezelés és időtállóság
¢ zsebbel a vállon és frot tír
sáv val a galléron
¢ frot tír sáv a galléron

1

2

uu
kötény Sonora o. 43
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SZAKÁCS RUHÁZAT
29.01.19 12:53

ALACSONY
SÚLY

vé E x t r a g
k o ny a ny a

2
1

1

Szakácskabát Adam

Minőséges, klasszikus férfi szakácskabát a l egpuhább hoszszúszálu pamutból. Frottírszalaggal a
nyak részén, 12-gombos bekapcsolással, felhajtható mandzsettával, kézzel tekert anyaggombokkal és a hátrészen bevágással a kényelmesebb mozgásért. Szorosan varrt, kézzel burkolt anyaggombokkal.
100% pamut. 175 g/m². 95° mosás.
Háthossz: 80 cm 50-es méretnél.
¢ Szín: fehér
¢ Méret: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
hosszú ujjú férfi
117544
darab: 98,99

LUXOS OSZTÁLYÚ
SZAKÁCSKABÁTOK
A JOBELINE magával hozza a l uxust a konyhába: az
exkluzív Amanda és Adam szakácskabátok anyaga
120/3 fonálból készült, mely

e
2

csak a legminőségesebb
ingek gyártásánál használt.
A fonalak lágysága magas

Szakácskabát Amanda

Minőséges, szűkített női szakácskabát, legpuhább hosszúszálu
pamutból. Frottírszalaggal a nyak részén, 2 - részes zsebbel a
vállán, 3/4 ujjú és a hátrészen bevágással a kényelmesebb mozgásért. Szorosan varrt, kézzel burkolt anyaggombokkal.
100% pamut. 175 g/m². 95° mosás.
Háthossz: 75 cm 36-os méretnél.
¢ Szín: fehér
¢ Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
3/4 ujjú női
120163
darab: 76,99

színvonalú kényelmet biztosít viseléskor. Kényezteti a
testét és hőszabályozó tulajdonságokkal is rendelkezik.
Az Adam szakácskabát az Anti-Pill -Effektnek köszönhetően mindig puha marad, mely páratlan luxust kínál.

e
+36 70 886 5856

www.gasztro-palazzo.hu
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A KONYHA SZTÁRJA

Szakácskabát
Professional
darabért csak

ALACSONY

7699

SÚLY

vé E x t r a g
k o ny a ny a

1

1

¢ különösen könnyű anyag
(részletek o. 117)
¢ lág y és puha tapintásra
¢ időtálló és könnyen kezelhető
¢ modern kinézet a takar t
kapcsolásnak köszönhetően

Szakácskabát
Kent
darabért csak

7699

2
2

¢ ex tra könnyű és lág y anyag

ALACSONY

¢ 2-részes zseb a vállon

SÚLY

¢ időtálló és könnyen
karbantar tható

vé E x t r a g
k o ny a ny a

¢ puha tapintásra

118
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SZAKÁCS RUHÁZAT
29.01.19 12:58

Szakácskabát
Delight
darabért csak

6599

1

3

2

férfi

férfi

női

férfi

női

női

uu
további információk o. 135

¢ tökéletes nedvességelvezetés
1

1

1

¢ hűti a bőr t
¢ füllel a kötényre

1

¢ 2-részes zsebbel a
vállon

Szakácskabát Professional

¢ frot tír sáv a galléron

2

Minőséges szakácskabát hölgyek és urak számára. Legfinomabb, könnyű, hosszú szálú pamutból. Szürke szegéllyel a galléron és mandzsettán. Középső kapcsos bekapcsolással. A női
modell enyhén szűkített.
100% pamut. 175 g/m². 60° mosás.
Háthossz - női: 73 cm 36-os méretnél.
Háthossz - férfi: 79 cm 50-es méretnél.
¢ Szín: fehér/szürke
¢ méret női: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
¢ méret férfi: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
hosszú ujjú női
120307
darab: 76,99
hosszú ujjú férfi
120309
darab: 76,99

Szakácskabát Kent

3

Női és férfi szakácskabát finom, kiváló minőségű, hosszú szálú pamutból, modern szegéllyel a galléron és ujjakon. 2 részes
zseb a vállon és frottírszalag a galléron. A férfi modell 1 mellkasi
zsebbel a női modell enyhén szűkített.
100% pamut. 175 g/m². 60° mosás.
Háthossz - női: 75 cm 36-os méretnél.
Háthossz - férfi: 79 cm 50-es méretnél.
¢ Szín: fehér/grafit
¢ méret női: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
¢ méret férfi: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
hosszú ujjú női
120164
darab: 76,99
hosszú ujjú férfi
120170
darab: 76,99

c
+36 70 886 5856

¢ lág y és puha tapintásra

c
www.gasztro-palazzo.hu
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Szakácskabát Delight

Női és férfi, klasszikus, de modern szakácskabát, minőséges
Tencel szövetből, streccses anyagot is tartalmaz, így kivételesen kényelmes. Kapcsos bekapcsolás. A szakácskabát anyaga
hűtés hatással van a bőrre, puha tapintású. 2-részes tollzseb
a vállán.
55% lyocell (Tencel ®), 45% poliészter-sztreccs. 220 g/m².
60° mosás.
Háthossz - női: 74 cm 36-os méretnél.
Háthossz - férfi: 80 cm 50-es méretnél.
¢ Szín: fehér/szürkésbarna
¢ méret női: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
¢ méret férfi: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 64 66
hosszú ujjú női
117545
darab: 65,99
hosszú ujjú férfi
117546
darab: 65,99

c
119
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KITŰNŐ

Szakácskabát
Premium Chef
darabért csak

8799

1

¢ kézzel készítet t anyaggal bevont
gombok és praktikus mellzseb

1

120
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SZAKÁCS RUHÁZAT
29.01.19 13:03

ALACSONY
SÚLY

vé E x t r a g
k o ny a ny a

1

¢ könnyű súly

Szakácskabát
Premium Chef
darabonként

2

¢ klórálló

75

¢ praktikus mellkas zsebbel
1 Szakácskabát
Premium Chef anyag gombokkal

2

Klasszikus, 6-gombos szakácskabát, minőséges és könnyű
pamutból, ami biztosítja a kényelmes viseletet. Mellkasi zsebbel, felhajtható mandzsettával és bevágással a hátán, még jobban nyomatékosítva van a kényelem. Könnyen tisztítható anyaga garantálja a hosszantartó formát.
100% pamut. 175 g/m². 95° mosás.
Háthossz: 79 cm 50-es méretnél.
¢ Szín: fehér
¢ Méret: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
hosszú ujjú férfi
115432
darab: 87,99

Szakácskabát Premium Chef férfi

3

Klasszikus szakácskabát, mercerált, könnyű pamutból a legnagyobb kényelemért. 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: 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: 75,89
rövid ujjú férfi szegéllyel
115426
darab: 75,89
hosszú ujjú férfi fehér
118760
darab: 76,99
hosszú ujjú férfi szegéllyel
115425
darab: 76,99

fehér:

e

3

89

Szakácskabát Premium Chef női

Klassizikus szakácskabát mercerált könnyű pamutból a legnagyobb 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: 75,89
rövid ujjú női szegéllyel
118755
darab: 75,89
hosszú ujjú női fehér
115427
darab: 76,99
hosszú ujjú női szegéllyel
118756
darab: 76,99

szegélylyel:

szegélylyel:

fehér:

ec

ec
¢ tökéletes logó kivarrásához

2
3
2

uu
Személyesítés o. 142

3

¢ manzset ta az ujjakon

+36 70 886 5856
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FÉRFI SZAKÁCSNADRÁGOK
1

Szakácsnadrág
Severin
darabért csak

4949

%

VÉGLEGES

ÁRCSÖKK ENTÉ S!

%

1

4

1

2

WWW.WERIN-TEC.COM

WWW.WERIN-TEC.COM

uu
további információk o. 112

uu
további információ o. 112

Szakácsnadrág Severin

2

Fekete férfi és női szakácsnadrág, cargo-stílusba, egyenes
fazonú. A k önnyű pamut-poliészter anyag magas hőmérsékletnél is kényelmes viselést garantál. Kényelmes gumiderékkel,
jobb combon hőmérő tartóval, 2 o ldalsó zsebbel,1
farzsebbel. 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 szárhossz: 81 cm 50-es méretnél.
¢ Szín: fekete
¢ Méret: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
120169
darab: 49,49

Szakácsnadrág Quentin

Modern, pepita mintázatú szakácsnadrág, átvarrással a térdeken, és szövet övvel, illetve 2 oldalsó és 2 darab farzsebbel.
52% pamut, 48% poliészter. 280 g/m². 60° mosás.
Belső szárhossz: 82 cm 50-es méretnél.
¢ Szín: pepita
¢ Méret: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
115410
darab: 43,99

c
Szakácsnadrág
Luke
darabért csak

54

99

AZ ÖN ELŐNYEI
A SEVERINNEL
Kevesebb izzadás a
konyhában a szellőző és
szuperkönnyű WERIN ® TEC Light
technológiának köszönhetően.
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c

2

¢ modern varrással a térdnél

SZAKÁCS RUHÁZAT
29.01.19 13:07

Szakácsnadrág
Avito
darabért csak

Szakácsnadrág
Luke
darabért csak

4399

Szakácsnadrág
Lars
darabért csak

5499

4949

GLENCHECK
MINTA
3

3

4

5

¢ nag y zseb hőmérőre

¢ takar t szellőző bevágások

¢ szuper könnyű anyag

¢ gumisáv hátul a csípőrészen

¢ regulálható csípőszélesség

¢ könnyű kezelés

Szakácsnadrág Avito

4

Klasszikus, kényelmes derekú szakácsnadrág. Zsebbel a j obb
combon, 2 oldalsó zseb és 1 farzseb.
65% poliészter, 35% pamut. 240 g/m². 60° mosás.
Belső szárhossz: 83 cm 50-es méretnél.
¢ Szín: fekete
¢ Méret: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
117519
darab: 43,99

Szakácsnadrág Luke

5

Funkcionális, szakácsnadrág kiváló minőségű és könnyen tisztítható anyagból. Vegyes anyagú Coolmax-membránbetétekkel. A
nedvesség leggyorsabb elvezetéséhez, kellemes és száraz kényelmet biztosít. A derékszélességet szabályozni lehet a szabályozó
patent segítségével.
65% poliészter, 35% pamut. 245 g/m². 60° mosás.
Belső szárhossz: 83 cm 50-es méretnél.
¢ Szín: grafit, fekete
¢ Méret: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
100453
darab: 54,99

c

c

grafit

Szakácsnadrág Lars

Férfi funkcionális szakácsnadrág gumisávval a csípőrészen.
Oldalsó tépőzárral a szélesség szabályozásához. 2 zseb cipzárral. 1 hátsó zseb és átvarrás a térden. Hálós rész a térd felett
vagy a felső hátsó részen.
65% poliészter, 35% pamut. 180 g/m². 60° mosás.
Belső szárhossz: 82 cm 50-es méretnél.
¢ Szín: antracit
¢ Méret: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
101037
darab: 49,49

fekete

c

SZAKÁCSNADRÁGOK

3

¢ zseb hőmérőre

+36 70 886 5856
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FÉRFI SZAKÁCSNADRÁGOK

Szakácsnadrág
Holger
darabért csak

Szakácsnadrág
Francis
darabért csak

1

2749

Szakácsnadrág
Colin
darabért csak

2

3

3189

3189

¢ oldalsó gumi sávok az optimális
bőség beállításához

1

Szakácsnadrág Holger

2

Pepita mintázatú, férfi szakácsnadrág, 2 oldalsó zsebbel, 1 farzsebbel, cipzárral és oldalsó gumiderékkel, elfogadható áron.
100% pamut. 295 g/m². 95° mosás.
Belső szárhossz: 84 cm 50-es méretnél.
¢ Szín: pepita
¢ Méret: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
100525
darab: 27,49

1

Szakácsnadrág Francis

3

Férfi szakácsnadrág könnyen tisztítható anyagból, egyenes szabás, 2 zsebbel elől és 1 farzsebbel, kapcsos bekapcsolás.
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

Szakácsnadrág Colin

Férfi szakácsnadrág ellenálló anyagból, kontraszt szegéllyel, 2
oldalsó zseb, 1 farzseb patentos bekapcsolással.
65% poliészter, 35% pamut. 245 g/m². 60° mosás.
Belső szárhossz: 80 cm 50-es méretnél.
¢ Szín: fekete/fehér, fekete/mangó, fekete/piros,
fekete/szeder, fekete/szürke
¢ Méret: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
100864
darab: 31,89

2

¢ kényelmes gumisáv a csípőrészen és hátsó zseb

e
124
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¢ praktikus zseb a combon kapcsos kapcsolással

c

fekete/fehér

fekete/
mangó

fekete/
piros

fekete/szeder

fekete/
szürke

c

SZAKÁCS RUHÁZAT
29.01.19 13:10

Szakácsnadrág
Nick
darabért csak

27

49

4

Szakácsnadrág
Nathan
darabért csak

Szakácsnadrág
Fabio
darabért csak

5

27

49

1979

6

Szakácsnadrág
Liam
darabért csak

7

2529

3 darabtól*

MENNYISÉGI

¢ gumira

4

¢ gumival a csípő oldalain

Szakácsnadrág Nick

6

Csíkos férfi szakácsnadrág gumira nadrágpánttal, 2 oldalsó és
1 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

KEDVEZMÉNY

¢ gumira

Szakácsnadrág Nathan

¢ gumira

7

Gumi derekú, pepita mintázatú szakácsnadrág, rejtett fűzővel, 2
oldalsó zsebbel, 2 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

Szakácsnadrág Liam

Gumis derekú szakácsnadrág, rejtett fűző, 2 o ldalsó zseb, 2
felvart farzseb.
65% poliészter, 35% pamut. 240 g/m². 60° mosás.
Belső szárhossz: 84 cm 50-es méretnél.
¢ Szín: fehér, fekete
¢ Méret: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
100944
darab: 25,29

ÚJDONSÁG - Minél többet vásárol, annál többet takarít meg.
3 darabtól*
19,79
10% megtakarítás!

c

*azonos színben és méretben

fehér

c
5

fekete

c

Szakácsnadrág Fabio

Klasszikus csíkos férfi szakácsnadrág 2 hátsó zsebbel cipzárra,
gumisáv a csípő oldalsó részein.
100% pamut. 245 g/m². 60° mosás.
Belső szárhossz: 82 cm 50-es méretnél.
¢ Szín: fekete/fehér
¢ Méret: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
100636
darab: 27,49

c
+36 70 886 5856

6

¢ klasszikus pepita minta

www.gasztro-palazzo.hu
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7

¢ zsebek a hátsó részen
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NŐI SZAKÁCSNADRÁGOK

%

1

VÉGLEGES

ÁRCSÖKKENTÉS!

%

Szakácsnadrág
Severin
darabért csak

4949

1

2

WWW.WERIN-TEC.COM
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További információk
o. 112

3

1

¢ zseb hőmérőre és tollra

¢ elasztikus a kényelmes
viseletér t

¢ szellős

¢ könnyű kezelés

¢ elasztikus a kényelmes
viseletér t

¢ szűk, modern szabás

Szakácsnadrág Severin

2

Fekete férfi és női szakácsnadrág, cargo-stílusba, egyenes
fazonú. A k önnyű pamut-poliészter anyag magas hőmérsékletnél
is kényelmes viselést garantál. Kényelmes gumiderékkel, jobb
combon hőmérő tartóval, 2 o ldalsó zsebbel,1
farzsebbel. 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 szárhossz: 78 cm 36-os méretnél.
¢ Szín: fekete
¢ Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
120162
darab: 49,49

Szakácsnadrág Quentin

Modern, pepita mintázatú szakácsnadrág, átvarrással a térdeken, és szövet övvel, illetve 2 oldalsó és 2 darab farzsebbel.
52% pamut, 48% poliészter. 280 g/m². 60° mosás.
Belső szárhossz: 78 cm 36-os méretnél.
¢ Szín: pepita
¢ Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
117521
darab: 43,99

c
WWW.WERIN-TEC.COM

uu
További információk
o. 112
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5499

Továb
b

Szakácsnadrág
Cosma
darabért csak

s z t ro - p a l a z

z

¢ zseb hőmérőre és
tollra

SZAKÁCS RUHÁZAT
29.01.19 13:14

3

4

Szakácsnadrág
Loreen
darabért csak

2969

Szakácsnadrág
Nathan
darabért csak

5

Szakácsnadrág
Avito
darabért csak

6

1979

4399

3 darabtól*

MENNYISÉGI

KEDVEZMÉNY

3

¢ g yorsan száradó anyag

¢ gumisáv val a csípőrészen

¢ zseb hőmérőre a combrészen

¢ zsebek az
oldalakon

¢ zsebek az oldalakon

¢ zsebek az oldalakon

¢ könnyű kezelés és időtállóság

¢ könnyű kezelés

Szakácsnadrág Cosma

5

Funkcionális, sportos szakácsnadrág, Coolmax membrán betétekkel és patentos gombokkal. A derékméret szabályozható a
gumifűzővel, műanyag véggel.
65% poliészter, 35% pamut. 245 g/m². 60° mosás.
Belső szárhossz: 80 cm 36-os méretnél.
¢ Szín: grafit, fekete
¢ Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
100971
darab: 54,99

Szakácsnadrág Avito

6

Klasszikus, kényelmes derekú szakácsnadrág. Zsebbel a j obb
combon, 2 oldalsó zseb és 1 farzseb.
65% poliészter, 35% pamut. 240 g/m². 60° mosás.
Belső szárhossz: 82 cm 36-os méretnél.
¢ Szín: fekete
¢ Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
117518
darab: 43,99

Szakácsnadrág Nathan

Gumi derekú, pepita mintázatú szakácsnadrág, rejtett fűzővel,
2 oldalsó zsebbel, 2 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

ÚJDONSÁG - Minél többet vásárol, annál többet takarít meg.
3 darabtól*
19,79
10% megtakarítás!
*azonos színben és méretben

c
4

grafit

c

c

fekete

Szakácsnadrág Loreen

Csíkos női szakácsnadrág egyenes szabással, gumisávval acsípőrészen, 2 oldalsó zsebbel és egy 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

c
+36 70 886 5856

5

¢ kényelmes gumisáv val hátul a csípőrésznél

www.gasztro-palazzo.hu
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6

¢ kényelmes gumisáv val az egész csípő kerületén

127

29.01.19 13:14

SOKOLDALÚ

Melles kötény
Bodo
darabért csak

1429

1
1

1

Melles kötény Bodo

Mosható melles kötény, könnyen tisztítható pántokkal és állítható hosszúsággal a nyak körül. A szitás belső felülete kényelmes
viselést garantál. Fehér és fekete színben kapható.
100% PVC. kézimosás.
¢ Szín: fehér, fekete
¢ Méret: 110 x 80 cm (h x sz)
110 x 80 cm (h x sz)
120186
darab: 14,29

fehér

fekete

w
AZ ÖN ELŐNYEI
A BODO
KÖTÉNYEKKEL
¢ a mosható anyag az
elégséges higieniáról
gondoskodik

¢ könnyen mosható

¢ higienikus és alkalmas
élelmiszeriparba is, hentesüzletbe,
mosogató részlegbe.

¢ állítható nyak körüli hosszúság
¢ nem tex til, a kötény 100% PVC

128
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SZAKÁCS RUHÁZAT
29.01.19 14:54

¢ praktikus 3 darabos
csomagolás

Melles kötény
Peter
darabért csak

¢ könnyű
kezelés

ROBUSZTUS
PÁNTOK

769

20 darabtól*

2

MENNYISÉGI

KEDVEZMÉNY

3

45 x 80 cm

2

60 x 80 cm

85 x 100 cm

95 x 100 cm

4

95 x 120 cm

Kötény Malio

3

Minőséges kötény anyag pánttal. 3 darabos csomagolás.
65% poliészter, 35% pamut. 60° mosás.
¢ Színek: fehér, piros, bordó, szürkésbarna, fekete
¢ Méret: 45 x 80 cm (h x sz), 60 x 80 cm (h x sz), 85 x 100 cm (h
x sz), 95 x 100 cm (h x sz), 95 x 120 cm (h x sz)
45 x 80 cm (h x sz)
120074
3 db a csomagban: 14,28
darab: 4,76
3 db a csomagban: 15,39
60 x 80 cm (h x sz)
120075
darab: 5,13
3 db a csomagban: 16,49
85 x 100 cm (h x sz)
120072
darab: 5,49
3 db a csomagban: 17,58
95 x 100 cm (h x sz)
120073
darab: 5,86
3 db a csomagban: 18,69
95 x 120 cm (h x sz)
118865
darab: 6,23

Melles kötény Harry

4

Melles kötény pamutból, 3db-csomagolásban.
100% pamut. 60° mosás.
¢ Színek: fekete
¢ Méret: 110 x 80 cm (h x sz)
110 x 80 cm (h x sz)
118866
3 db a csomagban: 21,99
darab: 7,33

Melles kötény Peter

Melles kötény, pamutból és nyakpánttal.
fehér: 100% pamut. 95° mosás.
fekete: 100% pamut. 60° mosás.
¢ Színek: fehér, fekete
¢ Méret: 110 x 80 cm (h x sz)
110 x 80 cm (h x sz)
100435

darab: 9,89

ÚJDONSÁG - Minél többet vásárol, annál többet takarít meg.
10 darabtól*
8,79
11% megtakarítás!

20 darabtól*
7,69
22% megtakarítás!
*azonos színben

c
¢ tökéletes logó kivarrásához

fehér

piros

bordó

szürkésbarna

fekete
fehér

fekete
fehér:

c

uu
Személyesítés o. 142

fekete:

ec

KÖTÉNYEK
+36 70 886 5856

www.gasztro-palazzo.hu
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TARTOZÉKOK
fehér

mangó

piros

bordó

szeder

almazöld

Póló
Charly
darabért csak

4

879

1

denim
szürkésbarna

3 darabtól*

kakaó
barna

szürke

grafit

fekete

fekete
fehér

fehér

szürkésbarna

bordó

szürke

MENNYISÉGI

KEDVEZMÉNY
Sapka
darabért csak

439

fekete
6

2

3

fekete
fehér

20 darabtól*

fehér

grafit

fekete

7

5
fehér

1

piros

bordó

szürkésbarna

Póló Charly

szürke

3

Univerzálisan használható női és férfi póló.
100% pamut. 40° mosás.
Háthossz: 62 cm M-es méretnél.
¢ Szín: fehér, fekete
¢ Méret: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL
rövid ujjú
100612

darab: 10,99

ÚJDONSÁG - Minél többet vásárol, annál többet takarít meg.

fekete

fehér

Steward sapka Willy

5

Csákós fejtakaró, ígyindividuálisan szabályozható a tépőzárnak
köszönhetően
fehér: 100% pamut. 95° mosás.
fekete: 65% poliészter, 35% pamut. 60° mosás.
¢ Szín: fehér, fekete
fehér
100250
darab: 6,59
fekete
118747
darab: 6,59

3 darabtól*
8,79
20% megtakarítás!

fehér:

*azonos színben és méretben

b
2

Szakács sapka Franz

Strapabíró szakács sapkák, individuálisan szabályozható méret,
tépőzáras.
65% poliészter, 35% pamut. 60° mosás.
¢ Szín: fehér, fekete
100416
darab: 9,89

c
130
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piros

4

e

fekete:

ÚJDONSÁG - Minél többet vásárol, annál többet takarít meg.
színes:

20 darabtól*
4,39
33% megtakarítás!

színes:

c

fekete

Nyakkendő Max

c
6

Frottír vonallal kiegészített fejtakaró a homlok részén.
színes: 100% pamut. 60° mosás.
denim: 100% pamut. 40° mosás.
¢ Szín: fehér, mangó, piros, bordó, szeder, almazöld,
szürkésbarna, kakó barna, szürke, grafit, fekete, denim
színes
100925
darab: 6,59
denim
115658
darab: 14,29

sötétkék

Minőséges, háromszögű kendő, kötés nélkül.
65% poliészter, 35% pamut. 60° mosás.
¢ Szín: fehér, piros, bordó, szürkésbarna, szürke, fekete
¢ Méret: 101 x 72 x 72 cm (h x sz)
101 x 72 x 72 cm (h x sz)
101140
3er-Pack: 13,17
darab: 4,39

c

Fejkendő Bandana

10 darabtól*
5,49
16% megtakarítás!

bordó

Sapka Scull

Sapka, légáteresztő, szitás anyagbetéttel, tépőzáras bekapcsolás a méret szabályozására.
65% poliészter, 35% pamut. 60° mosás.
¢ Szín: fehér, bordó, szürkésbarna, szürke, grafit, fekete
115877
darab: 6,59

ÚJDONSÁG - Minél többet vásárol, annál többet takarít meg.
10 darabtól*
5,49
16% megtakarítás!

20 darabtól*
4,39
33% megtakarítás!

*azonos színben

*azonos színben

b

c

denim:

SZAKÁCS RUHÁZAT
29.01.19 13:24

ÚJ
SZÍNEK
fehér

sárga

mangó

narancs

rozsdás

piros
9

8

Sáv 10 gombra
darabért csak
bordó

szeder

szilva

rózsaszín

almazöld

olívazöld

oliva

zöld

füstkék

türkízkék

kék

sötétkék

274

10

szürkésbarna

kakaó barna

arany

ezüst

világosszürke

szürke

fekete

grafit

fekete

focilabda

halálfej

Gombok
12db-csomag/
ár-tól

10

439
fehér/piros/zöld

7

réz

ezüst

Baseball-sapka Jack

9

Baseball sapka többféle színben. Szabályozható mérettel.
100% pamut. Kézi mosás.
¢ Szín: fehér, piros, bordó, sötétkék, fekete
100713
darab: 6,04

w
8

arany

Gombsávok

Gombsávok fehér gombokkal vagy gombok nélkül anyag bevonattal. Mosható 95°.
¢ Szín: fehér
sáv 10 gombra
100216
Pár: 2,74
(gombok nélkül)
sáv 12 gombra
100217
Pár: 2,74
(gombok nélkül)
sáv 12 gombra
100218
Pár: 8,79
(anyag gombokkal)

10

Egyhasználatos kesztyű

Antiallergén kesztyűk nitrilből , magas elaszticitással. A kesztyűk
ellenálnak az olajoknak, zsíroknak és kémiai anyagoknak.
100% Nitril.
¢ Szín: fehér, fekete
¢ Méret: S, M, L, XL
117218
100db-csomag:
15,39
darab: 0,15

Gombok

Bármelyik, kinálatunkban lévo szakácskabáthoz passzolnak. 12
- darabos csomagolás.
¢ szín uni: fehér, sárga, mangó, narancs, rozsdás, piros,
bordó, szeder, szilva, rózsaszín, almazöld, olívazöld,
oliva NEW , zöld, füstkék, türkízkék, kék, sötétkék,
szürkésbarna, kakaó barna, világosszürke NEW ,
szürke, grafit NEW , fekete
¢ szín uni fényes: arany, ezüst
¢ szín uni lapos: fekete
¢ szín minta: focilabda, halálfej
¢ szín olasz: fehér/piros/zöld
¢ szín lapos metalikus: réz, ezüst, arany
uni
100972 12db-csomag: 4,39
uni fényes
100972 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
Olasz
101098 12db-csomag: 7,08
lapos metalikus
101766 12db-csomag: 8,79

+36 70 886 5856

KIEGÉSZÍTŐK

www.gasztro-palazzo.hu
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Szakácscipő
Kiu
Pár

76,99

KLASSZIKUS KINÉZET
¢ speciális nedvességet felszívó
belső résszel

-től

¢ kivehető betét
¢ antisztatikus
¢ csúszásgátolt talp
¢ robusztus bőr
¢ acélspiccel vag y acélspicc
nélkül

1
1

Szakácscipő Kiu

Szakács cipő hölgyeknek és uraknak, bőrből és speciáls nedvszívó
béléssel. Csúszásgátló poliuretán talp és fényvisszaverő
elemek. Kivehető talpbetét. Acélbetéttel vagy anélkül.
felület: bőr.
¢ Szín: fehér, fekete
¢ Méret: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
acélspicc nélkül
100797
Pár: 76,99
acélspiccel
119270
Pár: 82,49

Bebújós cipők
Salerno
Pár csak

5829

2

2

Bebújós cipő Salerno

Női és férfi bebújós bőrcipő, 1x övcsattal, 1 szabályozó csattal a
sarkán és csúszágátló talppal.
Felület és a belső rész: bőr.
¢ Szín: fehér, sötétkék
¢ Méret: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
100441
Pár: 58,29

Bebújós cipők
Haiti
Pár csak

4729

3

3

¢ csúszásgátolt talp

132
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Bebújós cipő Haiti

Női és férfi, bebújós bőrcipő, sima talpú. TUV minősítés! Ez
a bebújós cipő magas kényelmet biztosít a h asználata során.
Hátra hajtható, méretet szabályozó öv, csúszásgátló talp, anatómiailag kialakított.
Felület és a belső rész: bőr.
¢ Szín: fehér, fekete
¢ Méret: 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46
100315
Pár: 47,29

SZAKÁCS RUHÁZAT
29.01.19 13:03

Bebújós cipő
Jamaica
Pár csak

4729

4

4

Bebújós cipő Jamaica

Női és férfi, bebújós bőrcipő, sima talppal. TUV minősítés! Ez
a bebújós cipő magas kényelmet biztosít a h asználata során.
Hátra hajtható, méretet szabályozó öv, csúszásgátló talp, anatómiailag kialakított.
Felület és a belső rész: bőr.
¢ Szín: fehér, fekete
¢ Méret: 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46
100317
Pár: 47,29

¢ csúszásgátolt talp
¢ anatomikusan alakítot t
betétrész

¢ több energia és kitar tás a jobb
teljesítményhez
5

¢ védelem a sebesülés ellen

Ergo zoknik

Ergonómiailag formált, kompressziós női és férfi zoknik,kiegészítve orvosilag tökéletes elosztású nyomáspontokkal, melyek
megkönnyítik a hosszú állást, biztosítják az inak és izmok stabilitását, valamint a kitartást és magasabb teljesítményt. Kérjük
mérje meg vádlija legvastagabb pontján a körfogatát, és
hasonlítsa össze a táblázattal.
85% poliamid, 15% elasztán. 40 °C finom mosás.
¢ Szín: fekete
¢ méret női: 3
¢ méret férfi: 3, 4, 5
női
117569
Pár: 43,99
férfi
117570
Pár: 43,99

Zoknik
Ergo zoknik
Pár csak

4399

¢ izmok és izületek stabilizálása
5

¢ nag yobb koordináció
¢ jobb regeneráció

g

ZOKNI MÉRETE
Mérje le a v ádlija legszélesebb részét és hasonlítsa a
táblázathoz.

Vádliszélesség
cm

32 - 39

39 - 44

45 - 50

Nők

3

–

–

Férfiak

3

4

5

+36 70 886 5856

www.gasztro-palazzo.hu
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CIPŐK
& ZOKNIK
133
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Egyszerűen a jó érzésért

WELLNESS
Időtálló, szellős és kényelmes: ilyen
kellene, hogy legyen a w ellness öltözék. A J OBELINE-nál a s tílus is
hozzá tartozik, mert nálunk egyesül
a megjelenés és a kényelem.

1
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Tunika
Allegra
darabért csak

3849

Tunika
Avena
darabért csak

3299

2

1

¢ tökéletes nedvességelszívás
¢ kényelmes viselet a poliészter
-sztreccsnek köszönhetően
2

¢ sima és puha tapintásra

TENCEL®

A TENCEL ® fonalak nagy stabilitással bírnak nedves és
száraz állapotban egyaránt. Puhák és jó nedvességfelszívó képességűek. Az így gyártott textil puha és lágy
1

c

Tunika Allegra

Modern blúz/tunika, álló gallérral, gombos bekapcsolással elől.
Vékony, kontraszt szürkésbarna szegély a nyakrészen, ujjakon és
cipzáron. 2 nagy, oldalsó zsebbel.
55% lyocell (Tencel®), 45% poliészter-sztreccs. 60° mosás.
Háthossz: 70 cm 36-os méretnél.
¢ Szín: fehér/szürkésbarna
¢ Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
rövid ujjú
117548
darab: 38,49

tapintásra és nem göbösödik.
A TENCEL ® lyocell-fonalak a Lenzing vállalatéi. Fából
nyerik , cellulózból áll és iparilag regenerált fonalat állítanak belőle elő. A textiliparban használják, nem szőtt
szövet előállításához.
A fonalak gyártása zárt rendszer, környezettakarékos

2

c
+36 70 886 5856

Tunika Avena

Elegáns, kimonó stílusú tunika. Hosszú fűzők segítségével
bárhogyan beköthető. Kontraszt szegély és fűző szürkésbarna
színben.
55% lyocell (Tencel®), 45% poliészter-sztreccs. 60° mosás.
Háthossz: 70 cm 36-os méretnél.
¢ Szín: fehér/szürkésbarna
¢ Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48
rövid ujjú
117549
darab: 32,99

www.gasztro-palazzo.hu

134-135_JL_0319_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.RO.CA.IS.indd 135

és a j övő zenéje. „European Award for Environment„
kitüntetést szerzett.

135
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KÖNNYEN KEZELHETŐ

Tunika
Veda
darabért csak

2749
1

1

¢ nem igényel vasalást
¢ g yorsan szárad
¢ nag y zseb integrált zsebbel
mobiltelefonra
¢ könnyű kezelés

uu
Farmer Dover o. 81

136
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WELLNESS
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Tunika
Kaya
darabért csak

ALACSONY

Tunika
Alina
darabért csak

2749

SÚLY

2529

vé E x t r a g
k o ny a ny a

1

3

2

2

kék/fehér

1

fehér/szeder

fehér/szürkésbarna

Tunika Veda

¢ a nag y zsebek elegendő helyet kínálnak

2

Könnyen tisztítható 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 , fehér szegéllyel
120132
darab: 27,49

3

Tunika Kaya

3

V-nyakú tunika, 2 nagy zsebbel, gombokkal a teljes hosszán.
65% poliészter, 35% pamut. 60° mosás.
Háthossz: 73 cm 36-os méretnél.
¢ Szín: kék/fehér
¢ Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
tunika
117550
darab: 27,49

c

¢ praktikus feltűrhető ujjak

Tunika Alina

Csíkos tunika, felhajtható ujjakkal, 3 külső zsebbel. Gombokkal
a teljes hosszán.
65% poliészter, 35% pamut. 60° mosás.
Háthossz: 85 cm 36-os méretnél.
¢ Szín: kék/fehér
¢ Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
3/4 ujjú
100631
darab: 25,29

c

c

TUNIKÁK
+36 70 886 5856

www.gasztro-palazzo.hu
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HÁZTARTÁS

MENNYISÉGI

KEDVEZMÉNY

Tunika
Heike
darabért csak

2199

3 darabtól*

ÚJ
SZÍNEK

2

1

Itt le h e t a z
Ö n lo g ó ja!
1

1

¢ oldalsó gombolás gombokra
1
3

4

Tunika
Erika
darabért csak

Tunika Heike

Atraktív tunika, 2 zsebbel, és oldalsó bekapcsolással gombokra.
fehér: 100% pamut. 95° mosás.
anyag: 65% poliészter, 35% pamut. 60° mosás.
Háthossz: 78 cm 36-os méretnél.
¢ Szín: fehér, fehér/sötétkék NEW , zöld, kék, sötétkék/
fehér NEW
¢ Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
tunika, fehér
119266
darab: 25,29
tunika, színes
100684
darab: 25,29

ÚJDONSÁG - Minél többet vásárol, annál többet takarít meg.
3 darabtól*
21,99
13% megtakarítás!

2199

3 darabtól*

*azonos színben és méretben

fehér

fehér/sötétkék

zöld

uu
Póló Double hosszú ujjal o. 51
fehér:

138
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kék

sötétkék/fehér

e

színes:

c

WELLNESS
29.01.19 15:25

Nadrág
Mandy
darabért csak

Nadrág
Rina
darabért csak

2529

2749

2

¢ tökéletes logó kivarrásához

3

uu
Személyesítés o. 142
2

Tunika Erika

3

V-nyakú tunika, színes kiegészítéssel, 2-zsebbel.
fehér: 100% pamut. 95° mosás.
anyag: 65% poliészter, 35% pamut. 60° mosás.
Háthossz: 73 cm 36-os méretnél.
¢ Szín: fehér, fehér/sötétkék NEW , zöld, kék, sötétkék/
fehér NEW
¢ Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
tunika, fehér
119265
darab: 25,29
tunika, színes
100685
darab: 25,29

4

¢ zsebbel a combon

¢ 5 zsebbel

¢ praktikus csípő gumival

¢ praktikus gumi a csípő hátsó
részén

Nadrág Mandy

4

Női nadrág gumis derékkel és felvart zsebbel.
100% pamut. 60° mosás.
Belső szárhossz: 80 cm 36-os méretnél.
¢ Szín: fehér
¢ Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
100331
darab: 25,29

Nadrás Rina

Női, 5-zsebes nadrág, gumis derékkel, egyenes szabás.
65% poliészter, 35% pamut. 60° mosás.
Belső szárhossz: 80 cm 36-os méretnél.
¢ Szín: fehér, fekete
¢ Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
100904
darab: 27,49

ÚJDONSÁG - Minél többet vásárol, annál többet takarít meg.
3 darabtól*
21,99
13% megtakarítás!
*azonos színben és méretben

c

c

fehér

fekete

NADRÁGOK
fehér

fehér/sötétkék

zöld

kék

fehér:

+36 70 886 5856

e

sötétkék/fehér

színes:

c

www.gasztro-palazzo.hu
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KARBANTARTÁSI JAVASLATOK

MÉRJE LE MAGÁT

Termékek típusai

Női méretek
Méret

Nemzetközi
méret

34
36

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

könnyű vasalás

Mosás

a b c e
f g
w
)

klasszikus mosás

finom mosás

2

3

4

Mellbőség

Derékbőség

Csípőbőség

XS

78 - 81

64 - 66

88 - 91

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

kézi mosás

Méret

Nemzetközi
méret

42

tisztítás

2

3

5

Mellbőség

Derékbőség

Csípőbőség

82 - 85

70 - 73

77 - 79

44

S

86 - 89

74 - 77

78 - 80

Nagyon egyszerű: Az új JOBELINE termékeket sokáig élvezni szeretné.

46

S

90 - 93

78 - 81

79 - 81

Ugyanazt akarjuk mi is. Ezért nem adunk el mindent. A választékban szerep-

48

M

94 - 97

82 - 85

80 - 82

tálása érdekében folyamatosan teszteljük a magas minőségi kritériumokat

50

M

98 - 101

86 - 89

81 - 83

és szabványokat.

52

L

102 - 105

90 - 94

82 - 84

Ön is tehet érte valamit: kérjük, vegye figyelembe a mosási és karbantartási

54

L

106 - 109

95 - 99

83 - 85

BELINE terméket 60° mossuk, részben ellenállnak a klórnak, de ez attól függ,

56

XL

110 - 113

100 - 104

84 - 86

hogy melyik anyagot használjuk. Az általunk megadott hőfökok biztosítják

58

XL

114 - 117

105 - 109

85 - 87

60

2XL

118 - 121

110 - 114

86 - 88

ek. Soha ne mosson fehér ruhát színessel, ne tömje túl a m osógépet, így

62

2XL

122 - 125

115 - 119

87 - 89

nem lesz annyira gyűrött a r uha, színes ruhákra használjon fehérítő nélkül

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

lő termékeknek legmagasabb minőségűeknek kell lenniük. Ennek garan-

utasításokat és a megadott maximális mosási hőmérsékletet. A legtöbb JO-

a tiszta és higiénikus öltözetet.
Semmi nem olyan bosszantó, mint amikor a fehér ingek hirtelen rózsaszínű-

mosószereket.
Termékeink 3 % összemehetnek méretükben.
További információra van szüksége a m osáshoz és a k arbantartáshoz?
Megtalálhatja őket a www.gasztro-palazzo.hu. oldalon.

Férfi ingek

Zokni mérete

Mérje meg vádli körfogatát a legvastagabb
részén és hasonlítsa össze a táblázattal.

vádli körfogata
cm-ben

32 - 39

39 - 44

45 - 50

női

3

–

–

férfi

3

4

5

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

2

mellbőség

114 - 117

122 - 125

130 - 133

3

derékbőség

105 - 109

115 - 119

125 - 129

43

44

45

46

47

48

A pontos méretet a saját méretek és a táblázatban lévő adatok összehasonlításával tudja meg.
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MÉRETTÁBLÁZAT
29.01.19 12:55

MEGFELELŐ MÉRET?
HOGY MŰKÖDIK?

1

NEM ILLIK?
NEM SZÁMÍT!

Gallérméret

A gallérméretet mérje
szabadon az ádamcsutka
alatt.

2

Mellbőség

Mérje vízszintesen a
legszélesebb részen.

3

Derékbőség

Mérje szabadon a
legszűkebb helyen,
kb. egy kicsivel a
köldök fölött.

4

Túl hosszú? Rossz ujjak? A JOBELINE-nál ez nem számit. Varrónőink
örömmel lerövidítik az ujjakat a szakácskabátokon, ingeken, blúzokon és pólókon is. Így a hosszú ujjúból egyszerűen rövidek lesznek.
Színtén könnyen lerövidíthető: kötények,népviseleti ruhak és nadrágok. Mondja meg, hogy melyik szolgáltatásra van szüksége - s zolgáltatásunk örömmel teljesíti kívánságait.

Csípőméret

Mérje a legszélesebb
helyen, az
alsőneműn keresztül.

Ilyen módosított termékek 10 munkanapon belül szállíthatóak.

SZOLGÁLTATÁSAINK ÖNÖKNEK
méretre szabott igazitások jutányos áron
költséghatékony változtatási szolgáltatás
gyors szállítás 10 munkanapon belül (érvényes a raktáron
tartott termékekre és érthető követeléseknél)
minimális rendelési mennyiség nélkül

Igazitások

5

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.

Nadrág

Belső hossz a lágyéktól a földig.

+36 70 886 5856

Ár ruhadarabonként

Nadrág rövidítése

www.gasztro-palazzo.hu
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AZ ÖN STÍLUSA A LOGÓJA. AZ ÖN EGYÉNISÉGE.

›

CSAK NÉGY LÉPÉS SZÜKSÉGES
1. LÉPÉS
VÁLASSZON TERMÉKET

2. LÉPÉS
ÁLLÍTSA BE AZ ELHELYEZÉST

›

Példakép

Találja meg kedvencét. Általában véve bármilyen termék megszemélyesít-

Válassza ki a megszemélyesítés típusát és elhelyezését a kiválasztott ter-

hető. Szívesen segítünk a választásban. És ha még nincs saját logója

méken.

vagy már nem tetszik a régi, akkor használja ki bátran az individuális lo-

Örömmel tájékoztatjuk Önt telefonos úton +36 70 886 5856

gótervezési szolgáltatásunkat.

vagy online a www.gasztro-palazzo.hu oldalon.

Információkért látogasson el a www.gasztro-palazzo.hu oldalra.

MEGSZEMÉLYESÍTÉS TÍPUSA
LOGO
KIVARRÁS

LOGO
NYOMTATÁS

RÁVARRÁS VAGY
RÁVASALÁS

minőségi kép

gyors kézbesítés: 10 – 15 munkanapon

flexiblis használat:

jó ár/minőség arány

belül*

távolítsa el a textilről és használja fel újra

gyors kézbesítés: 10 – 15 munkanapon

majdnem minden terméknél lehetséges

nagy színválaszték

belül*

nincs minimális mennyiség

klórálló & mosható 95°C

nagy színválaszték

modern kivitelezés

mellzsebre is használható

mellkasi zsebre is kivarrunk

élénk színek

gyors kézbesítés 10 munkanapon belül*

időtálló

színátmenetek megvalósíthatóak

50 darab min. mennyiség

mosási 95°C-on

időtálló

nincs minimális mennyiség

magas takaró képesség

Logo nagysága cm²

60 cm²-ig

300 cm²-ig

darab ár

50 cm²-ig 150 cm²-ig 500 cm²-ig
5,19

6,99

9,49

darab ár

2,99

4,99

programozás (csak az
első megrendelésnél)

29,99

29,99

29,99

programozás (csak az első
megrendelésnél)

29,99

29,99

beállítás
(utánrendelésnél)

9,99

beállítás
(utánrendelésnél)

9,99

9,99

9,99

MOSÁS 95°C

Logo nagysága cm²

9,99

MOSÁS MAX. 40°C

Rávarrás

7,5 cm²-ig

ravarrás a rávarráshoz

2,99

4,99

ravarrás a rávasaláshoz

2,99

4,99

öntapadós rávarrás

2,99

4,99

rávarrás tépőzárra

2,99

4,99
Inklusive

programozás
rávarrás vagy rávasalás
* érvényes a raktáron tartott termékekre és érthető hímzési követeléseknél
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* érvényes a raktáron tartott termékekre és érthető hímzési követeléseknél

12,5 cm²-ig

Preis pro darab

0,95

0,95

* érvényes a raktáron tartott termékekre és érthető hímzési követeléseknél

SZEMÉLYESÍTÉS
29.01.19 12:56

.

›

3. LÉPÉS
MEGSZEMÉLYÍTÉS
TÍPUSÁNAK KIVÁLASZTÁSA

4. LÉPÉS
MEGRENDELÉS VÉGLEGESÍTÉSE
Küldje el a kívánt szöveget vagy logót e-mailben, az információkat a menynyiséggel, elhelyezéssel, nagysággal és színnel kapcsolatban. 48 órán
belül elküldjük az árajánlatot. Jóváhagyja a megrendelést és 10-15 munkanapon belül kézbesítjük a megrendelést*.

További információk: www.gasztro-palazzo.hu vagy

uu
Logo-kivarrás

uu
Monogramm-kivarrás

uu
Nyomtatás

uu
Lézeres kiégetés

telefonon a +36 70 886 5856 számon.

* érvényes a raktáron tartott termékekre és érthető hímzési követeléseknél

MONOGRAMM
KIVARRÁS

LÉZERES KIÉGETÉS

gyors kézbesítés: 5– 10 munkanapon belül*

a lézeres kiégetéshez a legalkalmasabb a farmer, gyapjú és más

mellzsebre is kivarrható

anyagok nagy műszálmennyiséggel

nagy szín és betűtípus választék

gyors kézbesítés: 15 munkanapon belül*

mosás 95°C

modern megszemélyesítés

nincs minimális mennyiség

robusztus és időtálló
különös vizuális és tapintási hatás

BETŰTÍPUS VÁLASZTÉK:

időtálló
nincs minimális mennyiség

monogramm kivarrása

lézeres kiégetés

betű magassága :1,5 cm, 2,5 cm, és 3,5 cm; max. 3 sor

darab ár

4,49

6,99

programozás (csak az első megrendelésnél)

29,99

29,99

beállítás (utánrendelésnél)

9,99

9,99

4,19

darab ár
programozás (csak az első megrendelésnél)

az árban van

beállítás (utánrendelésnél)

az árban van

250 cm²-ig

1000 cm²-ig

MOSÁS 95°C

* érvényes a raktáron tartott termékekre és érthető hímzési követeléseknél

+36 70 886 5856

www.gasztro-palazzo.hu
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* érvényes a raktáron tartott termékekre és érthető hímzési követeléseknél
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A-TÓL Z-IG:
KEDVENC TERMÉKÉT MEGTALÁLJA RÖGTÖN.

Közvetlenül a munkaterületre:
Felszolgáló ruházat ��������������������������������������������������������� 12 – 83

Szakács ruházat �������������������������������������������������������������� 96 – 133

Recepció �������������������������������������������������������������������������������������� 84 – 89

Wellness ������������������������������������������������������������������������������� 134 – 139

Üzlet ������������������������������������������������������������������������������������������������� 90 – 95

Blézerek& Zakók
Carina ������������������������������������������������������������������������������ 85
Kairi ���������������������������������������������������������������������������������� 85
Mona �������������������������������������������������������������������������������� 85
Piero ��������������������������������������������������������������������������������� 89

Blúzok
Bailey ������������������������������������������������������������������������������ 54
Cecaria ��������������������������������������������������������������������������� 59
Chambray ��������������������������������������������������������������������� 52
Clea ���������������������������������������������������������������������������������� 55
Davis �������������������������������������������������������������������������������� 54
Delano ���������������������������������������������������������������������������� 65
Filipa �������������������������������������������������������������������������������� 61
Fiore ��������������������������������������������������������������������������������� 63
Harper ����������������������������������������������������������������������������� 55
Jean ������������������������������������������������������������������������ 19, 53
Jona ���������������������������������������������������������������������������������� 52
Kate ���������������������������������������������������������������������������������� 58
Kim �������������������������������������������������������������������������� 17, 57
Lucie �������������������������������������������������������������������������������� 67
Maren ������������������������������������������������������������������������������ 67
Tabea ������������������������������������������������������������������������������� 60
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ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

Az ajánlatunk többnyire olyan vállalkozók számára készült, akik a vendéglátásban tevékenykednek.
1. Katalógusban lévő árak EUR-ban vannak megjelenítve, ÁFA nélkül.
2. Fizetési mód - a k övetkező lehetőségek közül választhat - u tánvételre, 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 munkanapon belül kézbesítjük. Ennek feltéte, 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, biztosítási és postaköltséget is. Ezen költség az áru súlya szerint van számlázva. A szállítási feltételkről
bővebb tájékoztatást kap a weboldalunkon: www.gasztro-palazzo.hu. 1000 EUR-t (ÁFA nélkül)
meghaladó rendelésnél nem számítunk fel semmilyen extra költséget. Bútorok rendelésénél, a
szállítási költséget függetlenül 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 visszaadni.
Ez a feltétel nem vonatkozik a hímzett, méretre gyártott, illetve használt árura. Sértetlen állapotot a szállító jelenléte mellett ellenőrizzük.
7. Megrendelt áru a G ASZTRO PALAZZO Kft. tulajdona marad a v ételi 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 fentartjuk a jogot.
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BESTSELLEREINK MENNYISÉGI KEDVEZMÉNYEKKEL

ÚJ
KOLLEKCIÓ
fehér

mangó

piros

bordó

szeder

almazöld

olívazöld

olivazöld

sötétkék

sötétkék

homok

szürkésbarna

szürke

grafit

fekete

fekete/fehér
(halcsont minta)

kakaó barna világosszürke

MENNYISÉGI

KEDVEZMÉNY

Melles kötény pánttal Botero és Botero halcsont mintás

Minőségi kötény pánttal robusztus és könnyen kezelhető anyagból. A pántok
a hátrészen kereszteződnek, füllel a törlőre, 2 nagy zsebbelés tollzsebbel elöl.
uni: 65% poliészter, 35% pamut. 60° mosás.
halcsont minta: 100% pamut. 60° mosás.
¢ Szín: fehér, mangó, piros, bordó, szeder, almazöld, olívazöld, olivazöld,
sötétkék, sötétkék, homok, szürkésbarna, kakaóbarna, világosszürke,
szürke, grafit, fekete, fekete/fehér (halcsont mintás)
¢ Méret: 88 x 77 cm (h x sz)
uni: 88 x 77 cm (h x sz)
124906
darab: 14,29
halcsont: 88 x 77 cm (h x sz)
124899
darab: 18,69

ÚJDONSÁG - Minél többet vásárol, annál többet takarít meg.
uni: 88 x 77 cm

10 darabtól*
13,19
7% megtakarítás

20 darabtól*
12,09
15% megtakarítás

¢ beállítható keresztezés a
hátrészen
¢ minőségi és hosszú életű anyag
¢ eg yszerű kezelhetőség

*azonos színben

c
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Szakácskabát
Carter
darabért csak

4399

Ez a katalógus szállodák, éttermek és egyébb vendéglátásipari üzemek részére készült. Az árak euróban (€) vannak feltüntetve és nem tartalmazzák
az Afát. A szállítási feltételeket megtalálja a katalógusban vagy a www.gasztro-palazzo.hu oldalon. Nyomtatási híbákra fentartjuk a jogot.
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A teljes kínálatunkat megtalálhatja a

www.gasztro-palazzo.hu
oldalon.

04.02.19 09:50
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GASZTRO PALAZZO Kft.
Móricz Zsigmond rakpart 6-8. | 9022 Győr
Magyarország

Telefon
+36 70 886 5856
Telefon
+36 70 280 0008
E-Mail info@gasztro-palazzo.hu
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