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4 | Εισαγωγικό Σημείωμα

Η εταιρία μας ALL COLLECTIONS-WORKWEAR δραστηριοποιείται από το 
1997 στον χώρο της παραγωγής ενδυμάτων εργασίας στην περιοχή του 
Πειραιά.

Στόχος μας όλα αυτά τα χρόνια παραμένει πάντα η υψηλή αισθητική και η 
ποιότητα σε συνδυασμό με την λειτουργικότητα ώστε να ανταποκρινόμαστε 
στις απαιτήσεις του κάθε επαγγελματία.

Η επιχείρησή μας τα τελευταία χρόνια λειτουργεί σε χώρο ενιαίο για το 
κατάστημα και την βιοτεχνία και εξυπηρετεί πελάτες λιανικής αλλά και 
χονδρικής από όλη την Ελλάδα.

Σε μια εποχή που ο βιοτεχνικός κλάδος πλήττεται σημαντικά, εμείς 
επιμένουμε να κατασκευάζουμε το μεγαλύτερο ποσοστό των προϊόντων μας 
με αποτέλεσμα να μπορούμε να εγγυηθούμε την καλύτερη δυνατή σχέση 
ποιότητας και τιμής προς όφελος των πελατών μας.

Παράλληλα όμως με την δική μας collection και προσπαθώντας να 
καλύψουμε όλες τις ανάγκες του επαγγελματία που θέλει να ξεχωρίζει 
συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρίες υποδημάτων, εργατικού ρουχισμού 
κ.α.

Η πολυετή εμπειρία μας στον χώρο, μας έχει δώσει την δυνατότητα να 
συνεργαζόμαστε με μεγάλες και γνωστές εταιρίες της βιομηχανίας τροφίμων, 
κορυφαίες αλυσίδες super market, σχολές μαγειρικής, ιδιωτικές κλινικές 
και ιατρεία, επιχειρήσεις εστίασης, εταιρίες εμπορίας καφέ και πολλούς 
ακόμα πετυχημένους επαγγελματίες, στον χώρο τους ο καθένας.
 
Σεβόμαστε τον πελάτη και τις ανάγκες του για τον λόγο αυτό θα χαρούμε να 
επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε.
 

 
Με εκτίμηση,
 
Κατερίνα & Μαρία Νικολάου.



Ρούχα κουζίνας / παραγωγής

•	 Σακάκια
•	 Παντελόνια
•	 Σκούφοι/Μπαντάνες
•	 Ρούχα παραγωγής
•	 Ποδιές κρεοπώλη

| 5



6 | Ρούχα κουζίνας / παραγωγής
ΣΑΚΑΚΙΑ

Σακάκι μαγείρων unisex με σταυρωτό 
κούμπωμα με πιπίλες στο ίδιο χρώμα.
Διαθέσιμο και σε κοντό μανίκι.

* Στο μπορντό χρώμα οι πιπίλες είναι μαύρες.

Σακάκι μαγείρων unisex με σταυρωτό 
κούμπωμα και ραφτά κουμπιά. Διαθέσιμο και 
σε κοντό μανίκι.

A101 A104

 τα σακακια και τα παντελόνια μπόρόύν να γινόύν έως 5XL κατόπιν παραγγελιασ

1 21 32 4



Σακάκι μαγείρων unisex 
με σταυρωτό κούμπωμα 
με τρουκ. Διαθέσιμο και σε 
κοντό μανίκι.

A102

| 7Ρούχα κουζίνας / παραγωγής
ΣΑΚΑΚΙΑ

1 32 4



8 | Ρούχα κουζίνας / παραγωγής
ΣΑΚΑΚΙΑ

Σακάκι μαγείρων unisex με σταυρωτό 
κούμπωμα με πιπίλες και ρέλι σε διχρωμία. 
Διαθέσιμο και σε κοντό μανίκι.

Σακάκι μαγείρων unisex, δίχρωμο με πλάγιο 
κούμπωμα, κούμπωμα με εσωτερικά τρουκ 
και ένα εξωτερικό με εσωτερικό velcro για να 
συγκρατεί το εσωτερικό μέρος του σακακιού. 
Διαθέσιμο και σε κοντό μανίκι.

A105 A107

για αμεσΗ εΞύπΗρετΗσΗ επισκεύΘειτε τό Ηλεκτρόνικό μασ καταστΗμα    www.all-collections.gr

1 3 42 1 3 42



| 9Ρούχα κουζίνας / παραγωγής
ΣΑΚΑΚΙΑ

Σακάκι μαγείρων unisex, με 
διάτριτη πλάτη, κούμπωμα 
με εσωτερικά τρουκ και ένα 
εξωτερικό, με εσωτερικό 
velcro για να συγκρατεί 
το εσωτερικό μέρος του 
σακακιού, κλιπς στο σβέρκο 
για το λουρί του λαιμού
της ποδιάς.

*στο γκρι το διάτριτο είναι μαύρο

A112

1 32



10 | Ρούχα κουζίνας / παραγωγής
ΣΑΚΑΚΙΑ

Σακάκι με μονό κούμπωμα, με ραφτά 
κουμπιά.Διαθέσιμο και σε μακρύ μανίκι.

Σακάκι μαγείρων unisex, με κουφόπιετα στην 
πλάτη και διάτριτο ύφασμα και διάτριτο στις 
μασχάλες, κούμπωμα με εσωτερικά τρουκ και 
ένα εξωτερικο.

A109 A115-3

 τα σακακια και τα παντελόνια μπόρόύν να γινόύν έως 5XL κατόπιν παραγγελιασ

1 1 2



| 11Ρούχα κουζίνας / παραγωγής
ΣΑΚΑΚΙΑ

Σακάκι μαγείρων unisex με πλαϊνό κούμπωμα 
με φερμουάρ και με εσωτερικό velcro για να 
συγκρατεί το εσωτερικό μέρος του σακακιού.

Σακάκι γυναικείο με κούμπωμα με εσωτερικά 
τρουκ και ένα εξωτερικό.

A130 A200

για αμεσΗ εΞύπΗρετΗσΗ επισκεύΘειτε τό Ηλεκτρόνικό μασ καταστΗμα    www.all-collections.gr

1 2 1 2



12 | Ρούχα κουζίνας / παραγωγής
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ

Παντελόνι με φερμουάρ και κουμπί και 
λάστιχο στο πίσω μέρος για περισσότερη 
άνεση, τσέπες ιταλικού τύπου.

Παντελόνι με φερμουάρ και κουμπί και 
λάστιχο στο πίσω μέρος για περισσότερη 
άνεση, τσέπες ιταλικού τύπου.

N201 N204

 τα σακακια και τα παντελόνια μπόρόύν να γινόύν έως 5XL κατόπιν παραγγελιασ

1 32 1 2



| 13Ρούχα κουζίνας / παραγωγής
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ

Παντελόνι με λάστιχο και 2 
τσέπες ιταλικού τύπου.

N206

1 32



14 | Ρούχα κουζίνας / παραγωγής
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ

Παντελόνι με λάστιχο και κόρδονι, 2 τσέπες 
ιταλικού τύπου και μια πλαϊνή τσέπη με 
πατάκι.

N207

 τα σακακια και τα παντελόνια μπόρόύν να γινόύν έως 5XL κατόπιν παραγγελιασ

Παντελόνι με λάστιχο και κόρδονι, 2 τσέπες 
ιταλικού τύπου και μια πλαϊνή τσέπη με 
πατάκι.

N209



| 15Ρούχα κουζίνας / παραγωγής
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ

Παντελόνι υφαντό, με 
λάστιχο και κορδόνι με 2 
τσέπες ιταλικού τύπου.

N208B



16 | Ρούχα κουζίνας / παραγωγής
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ

Παντελόνι με λάστιχο και κόρδονι, 2 τσέπες 
ιταλικού τύπου και μια πλαϊνή τσέπη με 
πατάκι.

N210

 τα σακακια και τα παντελόνια μπόρόύν να γινόύν έως 5XL κατόπιν παραγγελιασ

1

2

Παντελόνι με λάστιχο και κόρδονι, 2 τσέπες 
ιταλικού τύπου και μια πλαϊνή τσέπη με 
πατάκι.

N208



| 17Ρούχα κουζίνας / παραγωγής
ΣΚΟΥΦΟΙ-ΜΠΑΝΤΑΝΕΣ

Σκούφος μάγειρα κλασσικός.

•	 Διαθέσιμο και σε άλλα 
χρώματα κατόπιν 
παραγγελίας

Μπαντάνα.
•	 Διαθέσιμο σε ποικιλία 

χρωμάτων. Στην μαύρη και 
στην λευκή το πάνω μέρος 
είναι με διάτριτο ύφασμα.

K401 K402

Σκουφάκι Unisex με γείσο 
και διάτριτο στο πάνω μέρος. 

Σκουφάκι με πιέτες και 
γείσο.

Σκουφάκι τούλινο με γείσο.

K412

K413

K414

Μπαντάνα.

•	 Διαθέσιμο σε διάφορα 
σχέδια

Σκουφάκι με διάτριτο 
ύφασμα και γείσο.

K404 K420

1 13

4

2 2

1

1 5

1

2 6

2 3 4

3

2



18 | Ρούχα κουζίνας / παραγωγής
ΡΟΥΧΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Μπλούζα παραγωγής με κοντό μανίκι, χωρίς 
κουμπιά. Οι τσέπες μπορούν να γίνουν και 
κρυφές.

Σακάκι παραγωγής με μακρύ μανίκι, με velcro
και με κρυφή τσέπη.

A110 Z250

 κατόπιν παραγγελιασ τα παραπανω μπόρει να διαμόρφωΘόύν αναλόγα με τισ αναγκεσ και τισ πρόδιαγραφεσ τΗσ εταιρειασ σασ.



| 19Ρούχα κουζίνας / παραγωγής
ΡΟΥΧΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ρόμπα παραγωγής, με 
μακρύ μανίκι, με velcro
και με κρυφή τσέπη.

Z150



20 | Ρούχα κουζίνας / παραγωγής
ΠΟΔΙΕΣ ΚΡΕΟΠΩΛΗ

Ρόμπα χασάπη δίχρωμη. Σακάκι χασάπη δίχρωμο.C301 C401

 κατόπιν παραγγελιασ τα παραπανω μπόρει να διαμόρφωΘόύν αναλόγα με τισ αναγκεσ και τισ πρόδιαγραφεσ τΗσ εταιρειασ σασ.

1 12 2



Ποδιές

•	 Μπροστέλες
      Υφασμάτινες, Jean

•	 Ποδιές μέσης

•	 Σαμαράκια

| 21



22 | Ποδιές
ΜΠΡΟΣΤΕΛΕΣ

Ποδιά μπροστέλα, με διπλή τσέπη,
καπαρντίνα 65/35, σε ποικιλία χρωμάτων.

* μπορεί να γίνει με αυξομειωτή στο λουρί του 
λαιμού, κατόπιν παραγγελίας και με επιπλέον 
χρεωση. 

Ποδιά μπροστέλα, με στρογγυλό λαιμό, 
αυξομειωτής στο λουρί του λαιμού,
σε ποικιλία χρωμάτων.

P200A

P200G P210A

P210G

όλεσ όι πόδιεσ μπόρόύν να γινόύν και σε αλλόύσ σύνδύασμόύσ χρωματων

11

4

7

10

13

11

14

12

2

5

8

3

6

9

11

4

7

10

13

11

14

12

2

5

8

3

6

9



| 23Ποδιές
ΜΠΡΟΣΤΕΛΕΣ

P211A P290A

για αμεσΗ εΞύπΗρετΗσΗ επισκεύΘειτε τό Ηλεκτρόνικό μασ καταστΗμα    www.all-collections.gr

Ποδιά μπροστέλα με “V”  λαιμόκοψη,
με θέσεις τρουκ στο λουρί του λαιμού.

P211G

*μπορεί να γίνει και σε άλλους
 συνδιασμούς χρωμάτων

Δίχρωμη μπροστέλα, με αυξομειωτή στο 
λουρί του λαιμού.

P290G

1

2

3

4

6

1

2

3

4

5

7



24 | Ποδιές
ΜΠΡΟΣΤΕΛΕΣ

Ποδιά μπροστέλα διχρωμη, unisex, με δύο 
τσέπες.

*μπορεί να γίνει και σε άλλους συνδιασμούς 
χρωμάτων

Ποδιά τύπου γιλέκο στο πάνω μέρος, unisex, 
με δύο τσέπες.

P295 P455

όλεσ όι πόδιεσ μπόρόύν να γινόύν και σε αλλόύσ σύνδύασμόύσ χρωματων

1 2 3



για αμεσΗ εΞύπΗρετΗσΗ επισκεύΘειτε τό Ηλεκτρόνικό μασ καταστΗμα    www.all-collections.gr

Πόδια δίχρωμη σταυρός, με θέσεις τρουκ.

*μπορεί να γίνει και σε άλλους συνδιασμούς 
χρωμάτων

Ποδιά με άλλο χρώμα τσέπες, αυξομειωτής 
στο λουρί του λαιμού.

*μπορεί να γίνει και σε άλλους συνδιασμούς 
χρωμάτων

P208G P280A

P208A P280G

| 25Ποδιές
ΜΠΡΟΣΤΕΛΕΣ

1

2

3

4

1

2

3

4
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Ποδιά με διχρωμία στο ρέλι, 
αυξομειωτής στο λουρί του λαιμού.

Ποδιά με διχρωμία στο ρέλι, 
αυξομειωτής στο λουρί του λαιμού.

P5010A

P5010G

26 | Ποδιές
ΜΠΡΟΣΤΕΛΕΣ

Ποδιά μπροστέλα
ριγέ, unisex,
αυξομειωτής στο λουρί
του λαιμού.

P205



| 27Ποδιές
ΜΠΡΟΣΤΕΛΕΣ

Ποδιά μπροστέλα peppers, 
unisex, αυξομειωτής στο 
λουρί του λαιμού.

P207



28 | Ποδιές
ΜΠΡΟΣΤΕΛΕΣ

Ποδιά μπροστέλα κουταλοπίρουνα, unisex, 
αυξομειωτής στο λουρί του λαιμού.

Ποδιά μπροστέλα με χοντρό ριγέ, μαύρο-
λευκό, unisex, αυξομειωτής στο λουρί του 
λαιμού.

P260 P400

όλεσ όι πόδιεσ μπόρόύν να γινόύν και σε αλλόύσ σύνδύασμόύσ χρωματων



| 29Ποδιές
ΜΠΡΟΣΤΕΛΕΣ

Ποδιά μπροστέλα λάντζας, 
δερματίνη, unisex.

P214



Ποδιά μπροστέλα με 
φάσα.

Ποδιά μπροστέλα με ριγέ 
φάσα.

P265G

P265A

30 | Ποδιές
ΜΠΡΟΣΤΕΛΕΣ

21



| 31Ποδιές
ΜΠΡΟΣΤΕΛΕΣ

Ποδιά μπροστέλα, με στρογγυλή λαιμόκοψη
και ραφτά κουμπιά στον λαιμό, unisex.

Διάθεσιμοι και άλλοι συνδιασμοί χρωμάτων. Διάθεσιμοι και άλλοι συνδιασμοί χρωμάτων.

Ποδιά δίχρωμη, γυναικεία με θυλάκια για το 
λουρι της μέσης, αυξομειωτής στο λουρί του 
λαιμού.

P270 P2010

για αμεσΗ εΞύπΗρετΗσΗ επισκεύΘειτε τό Ηλεκτρόνικό μασ καταστΗμα    www.all-collections.gr



32 | Ποδιές
JEAN & ΜΕ ΔΕΡΜΑ

Μπροστέλα jean με ελαφριά λευκή ρίγα. Μπροστέλα jean, με αυξομειωτή στο λουρί του 
λαιμού, τύπου σαλοπέτα με χιαστή πλάτη.

P700A P350A

P700G P350G

για αμεσΗ εΞύπΗρετΗσΗ επισκεύΘειτε τό Ηλεκτρόνικό μασ καταστΗμα    www.all-collections.gr



| 33Ποδιές
JEAN & ΜΕ ΔΕΡΜΑ

Ποδιά BARISTA, με δερμάτινες λεπτομέρειες 
ενσωματωμένες με τρουκ. Μπορεί να γίνει και 
με χιαστή πλάτη.

Ποδιά BARISTA, με δερμάτινες λεπτομέρειες 
ενσωματωμένες με τρουκ. Μπορεί να γίνει και 
με χιαστή πλάτη.

P3201 P3550-1



34 | Ποδιές
JEAN & ΜΕ ΔΕΡΜΑ

P300A

Μπροστέλα jean με αποσπώμενα λουριά.

Τα λουριά μπορούν να γίνουν και σε άλλο χρώμα 
από αλλα υφάσματα.

Μπροστέλα jean γυναικεία, με αυξομειωτή 
στο λουρί του λαιμού.

PN100 P300G

για αμεσΗ εΞύπΗρετΗσΗ επισκεύΘειτε τό Ηλεκτρόνικό μασ καταστΗμα    www.all-collections.gr



Ποδιά jean γυναικεία
με V  στον λαιμό.

P6550G

P6550A

| 35Ποδιές
JEAN & ΜΕ ΔΕΡΜΑ



36 | Ποδιές
ΠΟΔΙΕΣ ΜΕΣΗΣ

Ποδιά μέσης, κοντή, με διπλή τσέπη μπροστά. Ποδιά μέσης, ως το γόνατο, με διπλή τσέπη 
μπροστά.

P220 P225

όλεσ όι πόδιεσ μπόρόύν να γινόύν και σε αλλόύσ σύνδύασμόύσ χρωματων

2 2

7 7

4 41 1

6 6

3 35 5



| 37Ποδιές
ΠΟΔΙΕΣ ΜΕΣΗΣ

Ποδιά μέσης, μακρυά,
με διπλή τσέπη μπροστά.

P230 

1

3 6

2

4 7

5 8



38 | Ποδιές
ΠΟΔΙΕΣ ΜΕΣΗΣ

Ποδιά μέσης, κοντή, με άλλο χρώμα τσέπη 
μεγάλη στο κάτω μέρος.

Ποδιά μέσης ως το γόνατο, με σχέδιο 
σταυρό. 

P221 P231

όλεσ όι πόδιεσ μπόρόύν να γινόύν και σε αλλόύσ σύνδύασμόύσ χρωματων

2 24 5 4 51

6 6

13 3



| 39Ποδιές
ΠΟΔΙΕΣ ΜΕΣΗΣ

Ποδιά κοντή, στρογγυλή, με 3 τσέπες. Ποδιά τύπου τσαντάκι, με φερμουάρ.P250 P9030

          αναλαμΒανόύμε παραγγελιεσ σε όλΗ τΗν ελλαδα - απόστόλΗ των πρόΪόντων με COURIER Ή μεταφόρικΉ τΗσ επιλόγΗσ σασ 

2 21 13 3



40 | Ποδιές
ΠΟΔΙΕΣ ΜΕΣΗΣ

Ποδιά μέσης, μακρυά, κουταλοπίρουνα. Ποδιά μέσης μακρυά με σκίσιμο.P262 P275

για αμεσΗ εΞύπΗρετΗσΗ επισκεύΘειτε τό Ηλεκτρόνικό μασ καταστΗμα    www.all-collections.gr

21 3 4



| 41Ποδιές
ΠΟΔΙΕΣ ΜΕΣΗΣ

Ποδιά μέσης ως το γόνατο με άλλο χρώμα 
τσέπη. 

Ποδιά κοντή με άλλο χρώμα τσέπη P284 P286

11 22 33 44



42 | Ποδιές
ΠΟΔΙΕΣ ΜΕΣΗΣ

όλεσ όι πόδιεσ μπόρόύν να γινόύν και σε αλλόύσ σύνδύασμόύσ χρωματων

Ποδιά κοντή jean. Ποδιά κοντή δίχρωμη με τρουκ.P305 P358



Σαμαράκι με διχρωμία 
στο ρέλι και στο ζωνάκι.

W506

| 43Ποδιές
ΣΑΜΑΡΑΚΙΑ

1 2 3



44 | Ποδιές
ΣΑΜΑΡΑΚΙΑ

Κλασικό σαμαράκι με λευκό ρέλι και 
μαντιλάκι στην τσέπη στο στήθος.

Σαμαράκι δίχρωμο.

Σαμαράκι δίχρωμο.

Σαμαράκι με διχρωμία στο ρέλι.

W501

W504

W503

W505

1

3

5

2

4

6

7

8

1

1

2

2

3



Ξενοδοχειακό Ένδυμα

•	 Προσωπικό Καθαριότητας
•	 Προσωπικό Υποδοχής

| 45



46 | Ξενοδοχειακό Ένδυμα
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Κουστούμι εργασίας με αμάνικο με ρέλι στο 
τελείωμα και ραφτά κουμπιά.

Κουστούμι εργασιας, με κοντό μανίκι, 
μονόχρωμο. Το σακάκι κουμπώνει με ραφτά 
κουμπιά.

C302 C304

για αμεσΗ εΞύπΗρετΗσΗ επισκεύΘειτε τό Ηλεκτρόνικό μασ καταστΗμα    www.all-collections.gr

1

3

2

4 5 1 2 3



| 47Ξενοδοχειακό Ένδυμα
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Κουστούμι εργασίας, με 
κοντό μανίκι, διχρωμία 
στην μπλούζα, 3 κουμπιά 
στον λαιμό.

C303

1

3

2

4



48 | Ξενοδοχειακό Ένδυμα
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

για αμεσΗ εΞύπΗρετΗσΗ επισκεύΘειτε τό Ηλεκτρόνικό μασ καταστΗμα    www.all-collections.gr

Ρόμπα κλασική, κοντό μανίκι με λευκό ρέλι 
στα τελειώματα.

Ποδιά τύπου καμαριέρας.

             *ανάλογα το χρώμα τις ρόμπας

C305 C300

1 2



| 49Ξενοδοχειακό Ένδυμα
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ρόμπα με κοντό μανίκι, 
με διχρωμία καρό 
λεπτομέρειες 

C310 

1 2



50 | Ξενοδοχειακό Ένδυμα
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Φούστα. Παντελόνι γυναικείο.H100 H120

44
52

36
46
38

48
40

50
42

κατόπιν παραγγελιασ

1

2

1

2

3 3



κατόπιν παραγγελιασ
| 51Ξενοδοχειακό Ένδυμα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

46
54

48 50 52

Σακάκι γυναικείο.

H210

1 2 3



52 | Ξενοδοχειακό Ένδυμα
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Παντελόνι αντρικό, κλασσική γραμμήH110

44
52

46
54

48
56

50
58

1

2

3

κατόπιν παραγγελιασ



Ιατρικά και Παραϊατρικά
Επαγγέλματα

•	 Σετ
•	 Ρόμπες
•	 Μπλούζες/Παντελόνι

| 53



54 | Ιατρικά και Παραϊατρικά Επαγγέλματα
ΣΕΤ

Κουστούμι unisex νοσηλευτικό. Μπλούζα με 
V, παντελόνι με λάστιχο.

Κουστούμι unisex νοσηλευτικό. Μπλούζα 
φάκελο, παντελόνι με λάστιχο.

D500 D505

για αμεσΗ εΞύπΗρετΗσΗ επισκεύΘειτε τό Ηλεκτρόνικό μασ καταστΗμα    www.all-collections.gr

1 2 3 4 5 6 7



| 55Ιατρικά και Παραϊατρικά Επαγγέλματα
ΣΕΤ

Σετ, παντελόνι με λάστιχο, σακάκι με ραφτά 
κουμπιά. Διαθέσιμο σε κοντό και μακρύ 
μανίκι.

Σετ, παντελόνι με λάστιχο, σακάκι με 
πλαϊνό κούμπωμα. Ιδανικό για παραϊατρικά 
επαγγέλματα.

D503 S100

1 2 3

          αναλαμΒανόύμε παραγγελιεσ σε όλΗ τΗν ελλαδα - απόστόλΗ των πρόΪόντων με COURIER Ή μεταφόρικΉ τΗσ επιλόγΗσ σασ 



56 | Ιατρικά και Παραϊατρικά Επαγγέλματα
ΡΟΜΠΕΣ

Ρόμπα κλασσική αντρική, με ραφτά 
κουμπιά. Διαθέσιμο και σε κοντό μανίκι.

Ρόμπα κλασσική γυναικεία, με ραφτά 
κουμπιά. Διαθέσιμο και σε κοντό μανίκι.

Q502A Q502G

για αμεσΗ εΞύπΗρετΗσΗ επισκεύΘειτε τό Ηλεκτρόνικό μασ καταστΗμα    www.all-collections.gr



| 57Ιατρικά και Παραϊατρικά Επαγγέλματα
ΡΟΜΠΕΣ

Ρόμπα αντρική, με γιακά Μάο, με ραφτά 
κουμπιά. Διαθέσιμο και σε κοντό μανίκι. 100% 
βαμβάκι. Πλένεται στους 90οC.

Ρόμπα γυναικεία, με γιακά Μάο, με ραφτά 
κουμπιά. Διαθέσιμο και σε κοντό μανίκι. 100% 
βαμβάκι. Πλένεται στους 90οC.

Q510A Q510G

          αναλαμΒανόύμε παραγγελιεσ σε όλΗ τΗν ελλαδα - απόστόλΗ των πρόΪόντων με COURIER Ή μεταφόρικΉ τΗσ επιλόγΗσ σασ 



58 | Ιατρικά και Παραϊατρικά Επαγγέλματα
ΣΑΚΑΚΙΑ - ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ

Μπλούζα μεσάτη με κοντό μανίκι, με 2 τσέπες. 

*το φούξια και το λευκό είναι 97% βαμβάκι και 
3% ελαστίν για καλύτερη εφαρμογή. 

Μπλούζα με κοντό μανίκι, με μικρό V στον 
λαιμό, με 2 τσέπες και μια μικρή εσωτερική.

 
*το φούξια και το λευκό είναι 97% βαμβάκι και 
3% ελαστίν για καλύτερη εφαρμογή.

S400S300

1 2 43 5 1 2 43 5



| 59Ιατρικά και Παραϊατρικά Επαγγέλματα
ΣΑΚΑΚΙΑ - ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ

Σακάκι γυναικείο με κοντό 
μανίκι, με 3 τσέπες. 

*το φούξια και το λευκό είναι 
97% βαμβάκι και 3% ελαστίν 
για καλύτερη εφαρμογή.

S200

1

2

3

4

5



60 | Ιατρικά και Παραϊατρικά Επαγγέλματα
ΣΑΚΑΚΙΑ - ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ

Σακάκι μεσάτο με φερμουάρ και 3 τσέπες, 
κοντό μανίκι.

S500 Παντελόνι με λάστιχο και κορδόνι, unisex, με 
2 εξωτερικές τσέπες εμπρός και μία πίσω.

*το φούξια και το λευκό είναι 97% βαμβάκι και 
3% ελαστίν για καλύτερη εφαρμογή.

S150

1 2 43 51 2 3



| 61ΚΕΝΤΗΜΑ - ΤΥΠΩΜΑ

Στην ALL COLLECTIONS WORKWEAR μπορούμε να 
κεντήσουμε το λογότυπο της εταιρίας σας ή το όνομα σας σε 
όλα τα ρούχα, καπέλα και ποδιές που αγοράζετε από εμάς.

Με αυτό τον τρόπο το ρούχο γίνεται απευθείας ένα μέσω 
προώθησης της επιχείρησης σας προς τους πελάτες σας 
καθώς έχει το δικό σας αποτύπωμα.

 

Κέντημα

Το κόστος για το κέντημα διαφοροποιείται ανάλογα με το 
μέγεθος και την πυκνότητα των βελονιών (π.χ ένα λογότυπο 
με φόντο κοστίζει περισσότερο από ένα λογότυπο που 
αποτελείται μόνο από γράμματα).

Για το κέντημα την πρώτη φόρα θα  πρέπει να δημιουρ-
γήσουμε μια κεντητική μακέτα (είναι διαφορετικό από 
την γραφιστική που ίσως διαθέτετε ήδη), για να γίνει η 
μακέτα σας θα πρέπει να μας στείλετε το λογότυπο σας σε 
ηλεκτρονική μορφή είτε με την μορφή αρχείου (jpg, pdf) είτε 
σκαναρισμένο.

 

 

Τύπωμα

Το κόστος για το τύπωμα διαφοροποιείται ανάλογα με την 
ποσότητα των  χρωμάτων που θέλετε να έχει, το μέγεθος 
του τυπώματος, αλλά και την ποσότητα των τεμαχίων που 
θέλετε να γίνει το τύπωμα.

Οι τεχνικές που χρησιμοποιούμε είναι:
•	 Μεταξοτυπία θερμομεταφοράς από ένα χρώμα έως και 

τετραχρωμία (raster).
•	 Ψηφιακή θερμομεταφορά από ploter.

Αφού μας στείλετε σε ηλεκτρονική μορφή το λογότυπο όπου 
θέλετε να τυπώσουμε και τα τεμάχια θα σας δώσουμε την 
προσφορά μας για το κόστος του τυπώματος.



62 | ΣΑΜΠΟ

 Σαμπό λευκό δερμάτινο με τρύπες σε όλο το 
πάνω μέρος.

Σαμπό με  λουράκι για να κρατάει την φτέρνα.

Σαμπό δερμάτινο ασφαλείας με σίδερο στο 
μπροστινό μέρος, έχει λουράκι για να κρατάει 
την φτέρνα το οποίο αφαιρείται κιόλας.

μ401

μ403

μ402

 αναλαμΒανόύμε παραγγελιεσ σε όλΗ τΗν ελλαδα - απόστόλΗ των πρόΪόντων με COURIER Ή μεταφόρικΉ τΗσ επιλόγΗσ σασ 

47

39 40 41 42

39 40 41 42

39 40 41 42

43 44 45 46

43 44 45 46

43 44 45 46

35 36 37 38

35 36 37 38

35 36 37 38

* Το Navy χρώμα υπάρχει μέχρι Νο 41



| 63ΣΑΜΠΟ

Γερμανικά σαμπό από 
PU με μονοκόμματη 
κατασκευή χωρίς ραφές. 
Ιδανικά για επαγγελματίες. 
Ιδανικά για χώρους 
εστίασης, νοσοκομειακές 
μονάδες και βιομηχανικές 
μονάδες με αυστηρές 
προδιαγραφές υγιεινής και 
ασφαλείας,ανθεκτικά και 
σε υψηλές θερμοκρασίες 
καυτό λάδι και βραστό 
νερό. 
Αυτοκαθαριζόμενη σόλα 
με μεγάλες αυλακώσεις 
και με πιστοποιητικό 
αντιολισθηκοτητας SRC/
ISO20347.

Ο πάτος πλένεται στους 30° 
στο χέρι.
Τα σαμπό πλένονται μέχρι 
τους 80° στο πλυντήριο, 
ανθεκτικά στα περισσότερα 
χημικά.
Προσφέρουν Ασφάλεια 
Άνεση και Υγιεινή.

Δυνατότητα 
αντικατάστασης του 
πάτου.

Χρώματα: μαύρο άμεσα 
διαθέσιμο, υπόλοιπα 
χρώματα κατόπιν 
παραγγελιάς.

SUPER BIRKI



Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τις χρωματικές αποκλίσεις από την έντυπη έκδοση
έως το πραγματικό αποτέλεσμα, καθώς και για τυχόν τυπογραφικά λάθη.

Αναλαμβάνουμε παραγγελίες 
σε όλη την Ελλάδα.

Αποστολή των προϊόντων
με courier ή μεταφορική

της επιλογής σας.








