A MULTIFORM
Em 2001 a Multiform foi fundada com um propósito inovador: vestir todos os tipos empresas com uniformes de alta
performance de um jeito rápido e inteligente. Para isso foram desenvolvidas coleções de uniformes de pronta entrega, com
design moderno, alta durabilidade e conforto.
O atendimento da Multiform é realizado por nossos especialistas que dão suporte em todo Brasil, além da nossa loja virtual
e do Showroom localizado em Belo Horizonte.

A FABRICANTE |
Fundada em 1966, a Citerol é uma das maiores e mais respeitadas empresa de uniformes do Brasil. Dentre seus 80 mil
clientes atendidos por ano, estão órgãos públicos, forças de segurança, grandes indústrias e redes de franquias.
Sua sede está localizada em Contagem/MG, onde conta com equipamentos de última geração, processos produtivos
complexos, gestão de controle de qualidade e profissionais experientes em confecção de uniformes.

DIFERENCIAIS
PRONTO ATENDIMENTO

CONFORTO

Temos estoque! Basta fazer o seu pedido
que bordaremos sua logo e entregaremos
rapidamente em qualquer lugar do Brasil.

Você deve se sentir bem. Trabalhamos com
modelagens e tecidos que tenham composições
que favoreçam o conforto térmico e toque
suave do uniforme.

SEM PEDIDO MÍNIMO

REPOSIÇÃO GARANTIDA

Não estipulamos um pedido mínimo. Se está
na coleção de pronto atendimento você pode
comprar qualquer quantidade que desejar.

Prezamos por sua recompra. Mantemos
nossos uniformes em coleção por muito
tempo para que você fazer pedidos de
reposição com tranquilidade.

ESTILO E SOFISTICAÇÃO

MODELAGEM PROFISSIONAL

Prezamos por sua imagem corporativa. Ao
utilizar nossos produtos seus clientes notarão
a diferença.

Trabalhamos com modelagem digitalizada
para garantir que os uniformes ajustem
em qualquer perfil de corpo e que tenham
sempre a mesma padronização.

RESISTÊNCIA EXTRA

ATENDIMENTO ESPECIALIZADO

Feitos para durar! Utilizamos matérias primas
de alto desempenho e costuras reforçadas para
garantir que seu uniforme tenha durabilidade e
resista a vários ciclos de lavagem.

Estamos prontos para te atender. Contamos
com uma equipe experiente para lhe dar suporte
e garantir a sua satisfação.

CAMISA CONFORT MANGA CURTA E LONGA
MASCULINA
As Camisas Confort da Linha Office são peças indispensáveis a seu dia de trabalho. Básicas e
elegantes, elas proporcionam respeito e admiração da sua marca frente ao seu público.

ELASTANO

TEXTURA

A presença do elástano em
sua composição garante
toque macio, flexibilidade aos
movimentos e conforto extra.

Seu acabamento em
texturas microcraqueladas
auxilia no disfarce dos
amassados e mantém o
uniforme com aspecto
alinhado durante o uso.

MODELAGEM

COSTURAS

A modelagem da camisa
é digital e moderna, o que
proporciona a sua adequação
a todos os perfis de corpo,
além da padronização
independentemente do volume
produzido.
Branca
08.01.0016

COMPOSIÇÃO
BRANCA: 67% Algodão / 30% Poliéster / 3% Elastano

Preta
08.01.0071

Branca
08.01.0017

TAMANHOS
1 ao 6

PRETA: 27% Algodão / 68% Poliéster / 5% Elastano

*Este uniforme contém Bolso For Work ao lado esquerdo do tórax e botão reserva.
*Adicional: Você pode inserir a logo da sua empresa na altura do peito.

Preta
08.01.0069

As costuras das camisas
da Citerol são feitas em
fino acabamento, com
ligamento das mangas
em costuras francesas,
colarinho com pé de gola
e punho especialmente
entretelado que
proporciona elegância e
conforto.

BLUSA CONFORT MANGA CURTA E LONGA
FEMININA
As blusas Confort da Linha Office são peças indispensáveis a seu dia de trabalho. Básicas
e elegantes, elas proporcionam respeito e admiração da sua marca frente ao seu público.

ELASTANO

MODELAGEM
A modelagem da blusa
é digital e moderna, o
que proporciona a sua
adequação a todos
os perfis de corpo,
além da padronização
independentemente do
volume produzido.

A presença do elástano
em sua composição
garante toque macio,
flexibilidade aos
movimentos e conforto
extra.

TEXTURA
Seu acabamento em
texturas microcraqueladas
auxilia no disfarce dos
amassados e mantém o
uniforme com aspecto
alinhado durante o uso.

COSTURAS

Preta
08.01.0072

COMPOSIÇÃO
BRANCA: 67% Algodão / 30% Poliéster / 3% Elastano

Branca
08.01.0019

TAMANHOS
PP ao XG

PRETA: 27% Algodão / 68% Poliéster / 5% Elastano

*Este uniforme contém botão reserva.
*Adicional: Você pode inserir a logo da sua empresa na altura do peito.

Preta
08.01.0070

Branca
08.01.0018

As costuras das Blusas
da Citerol são feitas em
fino acabamento, com
ligamento das mangas
em interloque de 5 fios,
colarinho com pé de gola
e punho especialmente
entretelado que
proporciona elegância e
conforto.

BLUSA CONFORT VERÃO
FEMININA
As blusas Confort Verão da Linha Office são peças indispensáveis a seu dia de
trabalho. Básicas e elegantes, elas proporcionam respeito e admiração da sua marca
frente ao seu público.

DETALHE NAS COSTAS
ELASTANO
A presença do elástano
em sua composição
garante toque macio,
flexibilidade aos
movimentos e conforto

MODELAGEM
A modelagem da blusa
é digital e moderna, o
que proporciona a sua
adequação a todos
os perfis de corpo,
além da padronização
independentemente do
volume produzido.

COMPOSIÇÃO

TEXTURA
Branca
08.01.0021

BRANCA: 67% Algodão / 30% Poliéster / 3% Elastano

Preta
08.01.0073

TAMANHOS
PP ao XG

PRETA: 27% Algodão / 68% Poliéster / 5% Elastano

*Este uniforme contém botão reserva.
*Adicional: Você pode inserir a logo da sua empresa na altura do peito.

Seu acabamento em
texturas microcraqueladas
auxilia no disfarce dos
amassados e mantém o
uniforme com aspecto
alinhado durante o uso.

CAMISA PERFORMANCE MANGA CURTA E LONGA
MASCULINA
As Camisas Performance da Linha Office são um clássico da Citerol. É o casamento
perfeito da sua identidade corporativa com um uniforme de alto desempenho.

CONFORTO

DURABILIDADE
Feito para durar. Esse
uniforme é fabricado em
fibras reforçadas e com
o tingimento profissional
de cor (Tingimento
Idantren). Sua frequência
de reposição de uniformes
reduzirá significativamente,
para você aproveitar seu
uniforme por muito tempo.

A concentração de
algodões nobres na
composição do tecido
da Camisa Performance
garante a rápida absorção
e liberação da umidade do
corpo no ambiente. Essa
tecnologia é responsável
pelo conforto térmico
e sensação de limpeza
durante todo o dia de
trabalho.

MODELAGEM
A modelagem da camisa
é digital e moderna, o
que proporciona a sua
adequação a todos
os perfis de corpo,
além da padronização
independentemente do
volume produzido.

COSTURAS
Azul Claro
08.01.0065

Azul Marinho
08.01.0066

Cinza
08.01.0026

Azul Claro
08.01.0061

Azul Marinho
08.01.0062

Cinza
08.01.0025

COMPOSIÇÃO
TAMANHOS
1 ao 6

65% Algodão / 35% Poliéster

*Este uniforme contém Bolso For Work ao lado esquerdo do tórax e botão reserva.
*Adicional: Você pode inserir a logo da sua empresa na altura do peito.

As costuras das camisas
da Citerol são feitas em
fino acabamento, com
ligamento das mangas
em interloque de 5 fios,
colarinho com pé de gola
e punho especialmente
entretelado que
proporciona elegância e
conforto.

BLUSA PERFORMANCE MANGA CURTA E LONGA
FEMININA
As blusas Performance da Linha Office são um clássico da Citerol. É o casamento
perfeito da sua identidade corporativa com um uniforme de alto desempenho.

MODELAGEM

DURABILIDADE

A modelagem da camisa
é digital e moderna, o
que proporciona a sua
adequação a todos
os perfis de corpo,
além da padronização
independentemente do
volume produzido.

Feito para durar. Esse
uniforme é fabricado em
fibras reforçadas e com
o tingimento profissional
de cor (Tingimento
Idantren). Sua frequência
de reposição de uniformes
reduzirá significativamente,
para você aproveitar seu
uniforme por muito tempo.

CONFORTO
A concentração de
algodões nobres na
composição do tecido
da blusa Performance
garante a rápida absorção
e liberação da umidade do
corpo no ambiente. Essa
tecnologia é responsável
pelo conforto térmico
e sensação de limpeza
durante todo o dia de
trabalho.

COMPOSIÇÃO
65% Algodão / 35% Poliéster

COSTURAS

Azul Claro
08.01.0067

Azul Marinho
08.01.0068

Cinza
08.01.0023

Azul Claro Azul Marinho
Cinza
08.01.0063 08.01.0064 08.01.0022

As costuras das Blusas
da Citerol são feitas em
fino acabamento, com
ligamento das mangas
em interloque de 5 fios,
colarinho com pé de gola
e punho especialmente
entretelado que
proporciona elegância e
conforto.

TAMANHOS
PP ao XG

*Este uniforme contém botão reserva.
*Adicional: Você pode inserir a logo da sua empresa na altura do peito.

LINHA

OFFICE
fashion

CAMISA GRIS MANGA CURTA E LONGA
MASCULINA
A Camisa Gris da Linha Office Fashion eleva o cinza para o topo do design Workwear.
É uma opção original e preferida entre profissionais que precisam de um uniforme que
disfarça os resíduos (poeira, sujeira) comuns na rotina de trabalho.

DETALHES

ELASTANO
A presença do elastano em
sua composição garante
toque macio, flexibilidade
aos movimentos e conforto
extra. Seu acabamento em
texturas microcraqueladas
auxilia no disfarce dos
amassados e mantém o
uniforme com aspecto
alinhado durante o uso.

Na Camisa Gris o cinza
claro do tecido, combina
com o cinza escuro dos
botões, pé de gola e punho
interno.

COSTURAS
As costuras das camisas
da Citerol são feitas em
fino acabamento, com
ligamento das mangas
em interloque de 5 fios,
colarinho com pé de gola
e punho especialmente
entretelado que
proporciona elegância e
conforto.

MODELAGEM
Manga Curta
08.01.0049

Manga Longa
08.01.0045

COMPOSIÇÃO
TAMANHOS
1 ao 6

67% Algodão / 30% Poliéster / 3% Elastano

A modelagem desta camisa
é moderna e digital, que
garante a adequação a
todos os perfis de corpo,
além da padronização
independentemente do
volume produzido.

*Este uniforme contém Bolso For Work ao lado esquerdo do tórax e botão reserva.
*Adicional: Você pode inserir a logo da sua empresa na altura do peito.

LINHA

OFFICE
fashion

BLUSA GRIS MANGA CURTA E LONGA
FEMININA
A blusa Gris da Linha Office Fashion eleva o cinza para o topo do design Workwear. É uma
opção original e preferida entre profissionais que precisam de um uniforme que disfarça os
resíduos (poeira, sujeira) comuns na rotina de trabalho.

DETALHES

ELASTANO
A presença do elastano em
sua composição garante
toque macio, flexibilidade
aos movimentos e conforto
extra. Seu acabamento em
texturas microcraqueladas
auxilia no disfarce dos
amassados e mantém o
uniforme com aspecto
alinhado durante o uso.

Na blusa Gris o cinza claro
do tecido, combina com o
cinza escuro dos botões,
pé de gola e punho interno.

COSTURAS
As costuras das Blusas
da Citerol são feitas em
fino acabamento, com
ligamento das mangas
em interloque de 5 fios,
colarinho com pé de gola
e punho especialmente
entretelado que
proporciona elegância e
conforto.

Manga Curta
08.01.0050

Manga Longa
08.01.0046

COMPOSIÇÃO
TAMANHOS
PP ao XG

67% Algodão / 30% Poliéster / 3% Elastano

*Este uniforme contém botão reserva.
*Adicional: Você pode inserir a logo da sua empresa na altura do peito.

CAMISA COTTON BLUE CURTA E LONGA
MASCULINA

LINHA

OFFICE
fashion

O design da Camisa Cotton Blue é um grande destaque da Linha Office
Fashion. O tecido é composto por micro-fios azuis e brancos, que se
entrelaçam para formar um exclusivo tom de azul claro.

DETALHES

ALGODÃO
A composição em 100%
de algodão, garante
hidrofilidade total, leveza
e ótimo caimento. É muito
mais conforto para seu dia
de trabalho.

Os detalhes na cor azul
marinho– pé de gola, vista
interna, punho interno
e botões – dão o toque
especial de elegância e
estilo na peça.

COSTURAS
As costuras das camisas
da Citerol são feitas em
fino acabamento, com
ligamento das mangas
em interloque de 5 fios,
colarinho com pé de gola
e punho especialmente
entretelado que
proporciona elegância e
conforto.

MODELAGEM
Manga Curta
08.01.0028

Manga Longa
08.01.0031

COMPOSIÇÃO
TAMANHOS
1 ao 6

100% Algodão

*Este uniforme contém Bolso For Work ao lado esquerdo do tórax e botão reserva.
*Adicional: Você pode inserir a logo da sua empresa na altura do peito.

A modelagem desta camisa
é moderna e digital, que
garante a adequação a
todos os perfis de corpo,
além da padronização
independentemente do
volume produzido.

BLUSA COTTON BLUE CURTA E LONGA
FEMININA

LINHA

OFFICE
fashion

O design da blusa Cotton Blue é um grande destaque da Linha Office
Fashion. O tecido é composto por micro-fios azuis e brancos, que se
entrelaçam para formar um exclusivo tom de azul claro.

DETALHES

ALGODÃO
A composição em 100%
de algodão, garante
hidrofilidade total, leveza
e ótimo caimento. É muito
mais conforto para seu dia
de trabalho.

Os detalhes na cor azul
marinho– pé de gola, vista
interna, punho interno
e botões – dão o toque
especial de elegância e
estilo na peça.

MODELAGEM
A modelagem desta blusa
é moderna e digital, que
garante a adequação a
todos os perfis de corpo,
além da padronização
independentemente do
volume produzido.

MODELAGEM
Manga Curta
08.01.0029

Manga Longa
08.01.0030

COMPOSIÇÃO
100% Algodão

TAMANHOS

PP ao XG
*Este uniforme contém botão reserva.
*Adicional: Você pode inserir a logo da sua empresa na altura do peito.

A modelagem desta camisa
é moderna e digital, que
garante a adequação a
todos os perfis de corpo,
além da padronização
independentemente do
volume produzido.

LINHA

OFFICE
fashion

CAMISA JEANS MANGA CURTA E LONGA
UNISSEX
A Camisa Jeans da Linha Office Fashion é sempre uma ótima opção para um look
inovador, despojado e com todo desempenho de uma Camisa profissional.

CONFORTO
O tecido em 100% de
algodão proporciona
conforto, suavidade ao
toque e liberação rápida da
umidade do corpo.

COSTURAS
As costuras das camisas
da Citerol são feitas em
fino acabamento, com
ligamento das mangas
em costuras francesas,
colarinho com pé de gola
e punho especialmente
entretelado que
proporciona elegância e
conforto.

MODELAGEM
A modelagem da camisa
é digital e moderna, o que
proporciona a sua adequação
a todos os perfis de corpo,
além da padronização
independentemente do
volume produzido.

Manga Curta
08.01.0033

Manga Longa
08.01.0034

COMPOSIÇÃO
TAMANHOS
1 ao 6

100% Algodão

*Adicional: Você pode inserir a logo da sua empresa na altura do peito.

*Este uniforme contém Bolso For Work ao lado esquerdo do tórax e botão reserva.
*O tecido Índigo da Camisa Jeans pode sofrer variações de cor devido a suas características naturais.

LINHA

OFFICE
fashion

CAMISA VOUK MANGA CURTA E LONGA
MASCULINA
Profissional e arrojada, a Camisa Vouk da Linha Office Fashion contrasta o Branco
clássico do tecido com finas listras pretas no pé de gola e na vista interna.

DETALHES

ELASTANO
A presença do elastano em
sua composição garante
toque macio, flexibilidade
aos movimentos e conforto
extra. Seu acabamento em
texturas microcraqueladas
auxilia no disfarce dos
amassados e mantém o
uniforme com aspecto
alinhado durante o uso.

A Camisa Vouk apresenta
detalhes no tecido com
finas listras pretas no pé de
gola e vista interna.

COSTURAS
As costuras das camisas
da Citerol são feitas em
fino acabamento, com
ligamento das mangas em
costuras francesas, colarinho
com pé de gola e punho
especialmente entretelado
que proporciona elegância e
conforto.

MODELAGEM

Manga Curta
08.01.0047

COMPOSIÇÃO
TAMANHOS
1 ao 6

67% Algodão / 30% Poliéster / 3% Elastano

Manga Longa
08.01.0044

A modelagem desta camisa
é moderna e digital, que
garante a adequação a
todos os perfis de corpo,
além da padronização
independentemente do
volume produzido.

*Este uniforme contém Bolso For Work ao lado esquerdo do tórax e botão reserva.
*Adicional: Você pode inserir a logo da sua empresa na altura do peito.

LINHA

OFFICE
fashion

BLUSA VOUK MANGA CURTA E LONGA
FEMININA
Profissional e arrojada, a Blusa Vouk feminina da Linha Office Fashion contrasta com o Branco
clássico do tecido com finas listras pretas no pé de gola, na vista interna e no punho interno (M/L).
O resultado é um uniforme original e adequado para qualquer tipo de empresa.

DETALHES
A blusa Vouk apresenta
detalhes no tecido com finas
listras pretas no pé de gola,
na vista interna e no punho
interno (M/L). Os botões
perolados da blusa Vouk
feminina são dispostos em
sequência inovadora para
adequar a diversaas curvas
do corpo feminino

ELASTANO
A presença do elastano em
sua composição garante
toque macio, flexibilidade
aos movimentos e conforto
extra. Seu acabamento em
texturas microcraqueladas
auxilia no disfarce dos
amassados e mantém o
uniforme com aspecto
alinhado durante o uso.

COSTURAS
As costuras das blusas da
Citerol são feitas em fino
acabamento, com ligamento
das mangas em interlock de
5 fios, colarinho com pé de
gola e punho especialmente
entretelado que proporciona
elegância e conforto.

MODELAGEM

Manga Curta
08.01.0048

COMPOSIÇÃO
TAMANHOS
PP ao XG

67% Algodão / 30% Poliéster / 3% Elastano

Manga Longa
08.01.0024

A modelagem desta camisa
é moderna e digital, que
garante a adequação a
todos os perfis de corpo,
além da padronização
independentemente do
volume produzido.

*Este uniforme contém Bolso For Work ao lado esquerdo do tórax e botão reserva.
*Adicional: Você pode inserir a logo da sua empresa na altura do peito.

CAMISA POLO PIQUET
MASCULINA
As camisas polo são uma excelente opção para dias quentes e para atividades mais informais.

CONFORTO E
DESIGN

DURABILIDADE

Com design moderno,
costuras finas e modelagem
digital, a Polo Piquet se
adapta bem a todos os
tipos de corpo.

A Polo Piquet da Citerol foi
inteiramente desenvolvida
para uso profissional.
Fabricada em malha Piquet
de alto desempenho, ela
mescla o conforto com
durabilidade, o que garante
um excelente uniforme
com menor necessidade de
reposição.

ACABAMENTO

Cinza
08.03.0007

TAMANHOS
PP ao XG

Preta
08.03.0010

Branca
08.03.0002

Azul Marinho
08.03.0009

Azul Claro
08.03.0008

COMPOSIÇÃO
50% Algodão / 50% Poliéster

*Este uniforme contém botão reserva.
*Adicional: Você pode inserir a logo da sua empresa na altura do peito.

Nessa Polo adicionamos
o acabamento Resina,
que protege a malha
da formação de
peeling (Bolinhas) e
amarrotamento.

CAMISA POLO BABY LOOK PIQUET
FEMININA
As camisas polos baby look são uma excelente opção para dias quentes e para atividades
mais informais.

CONFORTO E

ACABAMENTO

DURABILIDADE

Nessa Polo adicionamos
o acabamento Resina,
que protege a malha
da formação de
peeling (Bolinhas) e
amarrotamento.

A Polo Piquet da Citerol foi
inteiramente desenvolvida
para uso profissional.
Fabricada em malha Piquet
de alto desempenho, ela
mescla o conforto com
durabilidade, o que garante
um excelente uniforme
com menor necessidade de
reposição.

DESIGN
Com design moderno,
costuras finas e
modelagem digital, a
Polo Piquet se adapta
bem a todos os tipos
de corpo.

COMPOSIÇÃO
50% Algodão / 50% Poliéster

*Este uniforme contém botão reserva.

Cinza
08.03.0011

Preta
08.03.0014

Branca
08.03.0003

TAMANHOS
PP ao XG

*Adicional: Você pode inserir a logo da sua empresa na altura do peito.

Azul Marinho
08.03.0013

Azul Claro
08.03.0012

CAMISETA BASIC
UNISSEX
A Camiseta Basic completa a coleção da sua empresa com um produto básico e versátil.

QUALIDADE
Fabricada em malha
fria e com costuras
reforçadas, ela garante
conforto térmico para
o exercício de um
trabalho árduo com
a resistência de um
uniforme operacional.

COMPOSIÇÃO

Azul Marinho
08.03.0017

Branca
08.03.0004

67% Poliéster / 33% Viscose

TAMANHOS
PP ao XG
*Adicional: Você pode inserir a logo da sua empresa na altura do peito.

Preta
08.03.0018

Azul Claro
08.03.0016

Cinza
08.03.0015

CALÇA JEANS FIVE POCKETS
MASCULINA E FEMININA
A Calça Jeans Five Pockets é clássica em qualquer ambiente de trabalho
contemporâneo. É uma boa opção para um look esportivo ou operacional.

QUALIDADE

FIVE POCKETS

Fabricada na cor azul,
sem marcas de lavagens
ou rasgos, ela possui
a seriedade de um
uniforme profissional
e um alto índice de
satisfação entre os
usuários.

A Calça Jeans Five Pockets
possui 5 bolsos: 2 bolsos
facas na frente, 1 pequeno
bolso dentro de um dos
bolsos frontais e 2 bolsos
chapados atrás.

Masculino
08.01.0039

TAMANHOS
Masculina: 36 ao 52
Feminina: 34 ao 52

COMPOSIÇÃO
100% Algodão

Feminino
08.01.0040

CALÇA CLASSIC
MASCULINA E FEMININA
A Calça Classic foi desenvolvida para uso profissional intenso.

COMPOSIÇÃO

MODELAGEM

Em sua composição,
tecido com gramatura
equilibrada e costuras
reforçadas, são garantias
de alta durabilidade
deste uniforme.

A modelagem digital
desta calça faz com que
ela adeque aos diversos
perfis de corpo masculino
ou feminino, com
mesmo ganho de estilo e
resistência.

Masculino
08.01.0037

TAMANHOS
Masculina: 36 ao 52
Feminina: 34 ao 52

Feminino
08.01.0038

COMPOSIÇÃO
100% Poliéster

*A barra da calça permite regulagem de altura (bainha) de acordo com a necessidade do usuário.

CALÇA NEW CONFORT
MASCULINA E FEMININA
A Calça New Confort da Linha Office tem o estilo, conforto e elegância ideais para seu look social.

ELASTANO
Essa calça tem elastano
em sua composição,
que garante mais
conforto ao toque e
flexibilidade em todos os
movimentos.

BOLSOS
A Calça New Confort
possui bolsos laterais,
com forro interno em
fino acabamento.

ACABAMENTO
Todo acabamento da
calça é fabricado com
técnicas exclusivas
de alfaiataria. Na
masculina, no cós
social há um sistema
de emburrachamento
para evitar que
a Camisa Social
saia da calça. Na
feminina, contém
um cós anatômico
para adequar a todo
formato de corpo.

COSTURAS
Costuras em região
de maior tensão são
reforçadas em máquinas
especiais para garantir
maior durabilidade da peça.

Masculina
08.01.0075
08.01.0035

TAMANHOS
Masculina: 36 ao 52
Feminina: 34 ao 52

Feminina
08.01.0036
08.01.0076

COMPOSIÇÃO
97% Poliéster / 3% Elastano

*A barra da calça permite regulagem de altura (bainha) de acordo com a necessidade do usuário.

SAIAS CLASSIC E NEW CONFORT
FEMININA
As saias Classic e New Confort unem o estilo e o conforto para mulheres que desejam
um look moderno e padronizado com os demais uniformes da coleção.

ELASTANO
A presença do elastano na
composição das saias New
Confort e o acabamento
interno acetinado,
permitem mais mobilidade,
leveza e conforto ao vestir.

TAMANHOS
Feminina: 34 ao 52

COMPOSIÇÃO

Classic Preta
08.01.0052

CLASSIC: 100% Poliéster
NEW CONFORT: 97% Poliéster / 3% Elastano

New Confort Preta
08.01.0077

New Confort Cinza
08.01.0051

JAQUETA CLASSIC
MASCULINA E FEMININA

MASCULINA E FEMININA

A Jaqueta Classic compõe o conjunto de inverno
com a Calça Classic. É uma ótima opção para manter
a coerência com o padrão estético e qualidade do
uniforme. Possui acabamento interno acetinado,
permite mais mobilidade, leveza e conforto ao vestir.

Masculina
08.01.0043

COMPOSIÇÃO
100% Poliéster

PULLOVER

Feminina
08.01.0042

O Pullover é uma peça versátil e moderna
para ser utilizada em dias frios. Com o corte
italiano, ele combina muito bem com as
Camisas da Linha Office.

Masculino
08.03.0006

Feminino
08.03.0005

COMPOSIÇÃO
50% Algodão / 50% Lã acrílica

TAMANHOS

TAMANHOS

PP ao XG

PP ao XG

BLAZER NEW CONFORT
FEMININO
O Blazer New Confort Feminino compõe conjunto de inverno com a Calça New
Confort. Ele foi desenvolvido para mulheres seguras e elegantes que se destacam no
meio corporativo.

EXCLUSIVIDADE

ELASTANO

Esse blazer é produzido
em técnicas exclusivas
de alfaiataria e fabricado
sob encomenda.

A presença do elastano
em sua composição e
o acabamento interno
acetinado, permite mais
mobilidade, leveza e
conforto ao vestir.

Preto
08.01.0074

TAMANHOS
34 ao 52

COMPOSIÇÃO
97% Poliéster / 3% Elastano

Cinza
08.01.0041

GRAVATA

SAPATO SOCIAL COURO
MASCULINO

UNISSEX
Gravata em tecido liso, com forro interno e
produzida com tingimento especial para garantir
solidez da cor e durabilidade.

Cinza
08.08.0002

Confortável e resistente, ele é ideal para uso
profissional intenso. O Sapato Social de couro é
compatível com a qualidade de toda Linha Office.

Preta
08.08.0008

Preto
08.02.0002

*Opção com zíper

CINTO SOCIAL

MEIA SOCIAL PRETA

MASCULINO

MASCULINA

O Cinto Social Masculino
da Linha Office é de couro
preto, com fivela de garra
ajustável.

A Meia Social compõe o Look
masculino da Linha Office.
A meia é produzida com fibras de
poliamida para dar hidrofilidade,
que auxilia no controle da
temperatura interna do sapato
social
Preto
08.08.0003

Preta
08.08.0004
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JALECOS E CALÇAS OPERACIONAIS

LINHA

OPERACI

UNISSEX
A Calça e o Jaleco da Linha Operacional, foram desenvolvidos para o
profissional de oficina, limpeza e indústria que fazem uso intenso do
uniforme e precisam de peças resistentes.

Cinza
08.01.0053

Cáqui
08.01.0078

Cinza
08.01.0054

COMPOSIÇÃO
100% Algodão

TAMANHOS
PP ao XG

A modelagem é maior para garantir mais
mobilidade aos movimentos durante o uso

Cáqui
08.01.0079

NAL
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