ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ
Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ

1 ΚΑΛΤΣΕΣ ΑΝΔΡΩΝ ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ

2 ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΜΕ ΚΟΝΤΟ ΜΑΝΙΚΙ ΤΥΠΟΥ POLO
3 ΚΥΛΟΤΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ

4 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΦΟΡΜΑΣ

5 ΝΥΧΤΙΚΑ ΘΕΡΙΝΑ

6 ΠΙΤΖΑΜΕΣ ΑΝΔΡΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΜΕ ΚΟΥΜΠΙΑ

7 ΠIΤΖΑΜΕΣ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΡΙΝΕΣ ΜΕ ΚΟΥΜΠΙΑ

Τεχνικες Προδιαγραφές
Κάλτσες ανδρών από υλικό βαμβάκι 100% , ενισχυμένες στα δάκτυλα και στις φτέρνες,
καθώς και με ενισχυμένο λάστιχο, σε χρώματα μαύρο, καφέ, μπλε .Κάθε ζεύγος κάλτσας
να είναι συσκευασμένο σε ατομική συσκευασία. Θα φέρουν σήμανση CE , απαραίτητο
δείγμα.
Μπλούζες ανδρικές με μανίκι κοντό, από ύφασμα πικέ βαμβακερό 100%, βάρους
200gr/m2.(+- 10%)sanforized. Σχέδιο μπλούζας : γιακάς κλασικός Vμε 2-3 κουμπιά
εμπρός από το λαιμό μέχρι το στήθος. Μονόχρωμα λευκά, γαλάζιο, κίτρινο, πράσινο
Απαραίτητο δείγμα.
95 % βαμβάι και 5% elastan. Να πλένονται στο πλυντήριο στους 60- 90 βαθμούς, να είναι
3/4 και σε χρώμα λευκο.Απαραίτητο δείγμα
Παντελόνι φόρμας από ύφασμα τύπου φούτερ, βαμβακερές 100% σε χρώματα
μπλε,πράσινο, γκρι και μπορντώ, με λάστιχο στη μέση και έξτρα λινοκόρδελο, δύο τσέπες
εσωτερικές στα πλάγια .
Νυχτικά γυναικεία θερινά με κοντό μανίκι από ύφασμα μακό 100% βαμβακερό .Σχέδιο
γιακάς να κλείνει με λαιμόκοψη με ρελάκι γύρω-γύρω από το λαιμό, δετό κορδελάκι, ή με
2-3 κουμπιά από το λαιμό μέχρι το στήθος ,μονόχρωμα ροζ, πράσινο ανοιχτό , κίτρινο
ανοιχτό, γαλάζιο ανοιχτό και μωβ. Απαραίτητο δείγμα.
Πυτζάμες αντρικές από βαμβακοφανέλα 100% βαμβάκι, με τις δύο όψεις του υφάσματος
ελαφρώς χνουδιασμένες. Σχέδιο σακάκι με κουμπιά και μακρύ μανίκι, με γιακά κανονικό
κλασσικό, με δύο τσέπες εξωτερικές, παντελόνι με λάστιχο στη μέση, λινοκόρδελο έξτρα,
ή σε στυλ φόρμας αθλητικού τύπου, μονόχρωμες(σιέλ, μπλε , μπορντό, ) ή εμπριμέ σε
παστέλ χρώματα με σχεδιάκια. Απαραίτητο δείγμα.
Πυτζάμες αντρικές θερινές από ύφασμα μακό βαμβακερή 100%. Σχέδιο σακάκι με
κουμπιά και μακρύ ή κοντό μανίκι, με γιακά κανονικό κλασσικό και τσέπες εξωτερικές.
Παντελόνι μακρύ με λάστιχο στη μέση, λινοκόρδελο έξτρα, ή σε στυλ φόρμας αθλητικού
τύπου, μονόχρωμες(σιελ, μπλε , μπορντό, ) ή εμπριμέ σε παστέλ χρώματα με σχεδιάκια.
Απαραίτητο δείγμα.
Πυτζάμες ανδρικές θερινές από ύφασμα ποπλίνα βαμβακερό 100% με απόκλιση +/-10%.
Σχέδιο μπλούζα κοντό μανίκι με V (BE) γιακά, επιθυμητό τσεπάκι πάνω.Παντελόνι
κοντό(σορτς) με λάστιχο στη μέση . Μονόχρωμες σιελ , πράσινες, μπορντό . Απαραίτητο
δείγμα.

8 ΠIΤΖΑΜΕΣ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΡΙΝΕΣ ΜΕ ΓΙΑΚΑ V

9 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΤΖΙΝ

Παντελόνι από ύφασμα τζιν συνθέσεως 100% βαμβάκι, με φερμουάρ & ένα κουμπί
εμπρός, με λάστιχο καλής ποιότητας πίσω ή στα πλάγια, ώστε να φοριέται εύκολα, αλλά
και να εφαρμόζει στη μέση σωστά, σε κλασσική γραμμή. Απαραίτητο δείγμα.

10 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΣΟΡΤΣ ΤΥΠΟΥ ΒΕΡΜΟΥΔΑ

11 ΣΛΙΠ ΑΝΔΡΩΝ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ
12 ΕΣΩΡΟΥΧΑ ΤΥΠΟΥ BOXER

13 ΦΑΝΕΛΕΣ ΑΝΔΡΩΝ ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ ΜΕ ΡΑΝΤΑΚΙ

14 ΦΑΝΕΛΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ ΜΕ ΡΑΝΤΑΚΙ

15 ΦΑΝΕΛΕΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ KONTO ΜΑΝΙΚΙ

16 ΦΟΡΜΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ

Παντελόνι σόρτς τύπου βερμούδα από ύφασμα καπαρντίνα 50% βαμβάκι - 50%
πολυεστέρα, με απόκλιση +/-10%., Σχέδιο με ζωνάρι κλασικό με λάστιχο καλής ποιότητας
πίσω ή στα πλάγια, ώστε να φοριέται εύκολα, αλλά και να εφαρμόζει στη μέση σωστά,,
με φερμουάρ και ένα κουμπί, επιθυμητές τσέπες πίσω, δύο στο πλάι στη ραφή, σε
διάφορα χρώματα , μπλε, μπεζ, γκρι ανοιχτό. Απαραίτητο δείγμα.
Σλιπ ανδρικά από ύφασμα βαμβακερό 100% Σχέδιο με λάστιχο στη μέση ,να αντέχει στο
πλύσιμο στους 90ο βαθμούς, μονόχρωμα, όπως , λευκό , γκρι, μαύρο. Απαραίτητο
δείγμα.
Εσώρουχο τύπου boxer, βαμβακερό 100% με λάστιχο στη μέση. σε χρώματα διάφορα
,λευκό , γκρι, γαλάζιο. Απαραίτητο δείγμα.
Χωρίς μανίκι με ραντάκι λευκές , βαμβακερές 100% με απόκλιση +/-10%, με ειδική
επεξεργασία για την διατήρηση της ελαστικότητας στα συχνά πλυσίματα και στους 90
βαθμούς. Απαραίτητο δείγμα.
Χωρίς μανίκι με ραντάκι λευκές , βαμβακερές 100% με απόκλιση +/-10%, με ειδική
επεξεργασία για την διατήρηση της ελαστικότητας στα συχνά πλυσίματα και στους
90οβαθμούς.Επιθυμητό στο λαιμό σχέδιο. Απαραίτητο δείγμα.
Φανέλες λευκές ,βαμβακερές 100% με απόκλιση +/-10%, με κοντό μανίκι, με ειδική
επεξεργασία για την διατήρηση της ελαστικότητας στα συχνά πλυσίματα και στους 90o C
. Απαραίτητο δείγμα
Φόρμες αθλητικές από ύφασμα τύπου φούτερ βαμβακερό 100% σε χρώματα μπλε
σκούρο, πράσινο, γκρι και μπορντό. Η μπλούζα να είναι με λαιμόκοψη ή τύπου V , με
λάστιχο κάτω και στα μανίκια Το Παντελόνι να έχει λάστιχο στη μέση με έξτρα
λινοκόρδελλο, από ύφασμα 100% βαμβάκι, δύο τσέπες εσωτερικές στα πλάγια στην ραφή
ή μία πίσω εξωτερική..Aπαραίτητο δείγμα.

