
בגדי עבודה לאירוח ומסעדנות –
נוחות ארוזה בטוב טעם

ויש בריל דיוויס. כי בענף האירוח  יש בגדי עבודה – 

והמסעדנות, ההגשה היא חזות הכול.

בענפי האירוח והמסעדנות צריך להיראות תמיד טיפ 

טופ, גם כשעומדים מאחורי דלפק הקבלה במלון וגם 

כשמחלקים הוראות במטבח במקטורן שף לבן. מסיבה 

לאופנה,  יעילות  בין  דייוויס  בריל  משלבת  בדיוק,  זו 

והתוצאה – מדים ייצוגיים, נוחים ועמידים, המותאמים 

אישית לצרכים שלכם, הן מבחינת הגזרה והן מבחינת 

המיתוג, כולל הדפסה או רקמה של לוגו החברה ושימוש 

בצבעי המותג שלכם.

קולקציית המדים הייצוגיים של בריל דיוויס עמידה בכביסות 

איכותיים  ובבדים  נוחה  בגזרה  שימוש  ועושה  מרובות, 

בגדים  כולל  עבודה,  סביבת  לכל  המתאימים  ונושמים 

בתקנים המחמירים  עומדים  הגלם  חומרי  לנשים.  מחטבים 

מלון,  בבתי  ארוכה של תפקידים  לשורה  ומתאימים  ביותר 

בחברות הסעדות, במסעדות, באולמי שמחות, ברשתות של 

בתי-קפה ועוד.

העבודה  בגדי  גם  דייויס,  בריל  מבית  הפריטים  כל  כמו 

לרשות  עומדים  והמסעדנות  האירוח  לענף  הייצוגיים 

לקוחותינו בזמינות גבוהה הודות לאחזקת מלאים ממותגים 

והפצה על פי דרישה.

www.beryl-davis.com



תפורים למידות שלך - מוצרים לדוגמא

בריל דייויס מתמחה בציוד מיגון אישי חדשני באיכות מעולה, מביגוד לניראות גבוהה )BDHV( ועד לבוש חסין אש ומעכב בערה 
)BDFR(, מבגדי עבודה ומדים ועד הלבשה בטכנולוגיות טקסטיל מקררות. מאז ייסודה בשנת 1981 הקימה החברה שלושה בסיסים 

גלובליים, באנגליה, בסין ובישראל, ופסי ייצור בישראל, בסין ובהודו. החברה שמה דגש על בטיחות ומצוינות ללא פשרות: עיצובים 
ועמידה  וצוות מומחה, שימוש בחומרים מתקדמים-טכנולוגית  לבדיקת חומרי הגלם  ופיתוח עם מעבדות  חדשניים, מחלקת מחקר 

בתקנים המחמירים ביותר. חברת בריל דייויס מציעה מגוון פתרונות בהתאמה אישית, תפורים בדיוק למידות הלקוח.

מקטורן שף, מק״ט 20193
מקטורן שף שרוול ארוך עם בטנה כפולה 

וכפתורי טיק טק
עשוי 65% פוליאסטר, 35% כותנה

משקל הבד 220 גר׳
צבעים: לבן, שחור )צבעים אחרים לפי דרישה(

S-5XL מידות

מכנס שף פסים, מק״ט 20168
מכנס יוניסקס, גזרה נוחה ומשוחררת, 

מותן אלסטי, חוט להידוק, 2 כיסים צדדים 
ו-2 כיסים אחוריים

עשוי 65% פוליאסטר, 35% כותנה
משקל הבד 220 גר׳

צבעים: שחור לבן )צבעים אחרים לפי דרישה(
XS-5XL מידות
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