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 |

UNIFORMES E AÇÃO

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.

DOLMÃ PARIS CHEF’ TECH
A tecnologia inovadora e o design exclusivo levam a Dolmã Paris Chef’Tech ao topo da lista de desejos dos profissionais de gastronomia. Ela foi
projetada com materiais e costuras de ponta que garantem a você a máxima performance na cozinha. Vista e sinta todo conforto e elegância que
esta Dolmã oferece.

Tecido repelente a água e óleo: Manter-se limpo e
com segurança é muito importante. Essa tecnologia
repele água e óleo, além de facilitar a lavagem da
Dolmã.

Anti-odor:

Acabamento

especial

para

evitar

os odores provenientes de longas jornadas de
trabalho.

Costuras reforçadas: Ter resistência é fundamental.
Utilizamos técnicas de costuras de uniformes
militares para garantir maior durabilidade da
Dolmã.

Modelagem digitalizada: Essa Dolmã adapta a
todos perfis de corpo masculino e femininos.

Proteção solar FPU50+ : Protege a pele contra
raios UVA e UVB.

Dry Fit nas laterais: Abaixo dos braços, nas laterais
da Dolmã, há uma grande tela de Dry Fit para
aumentar circulação de ar dentro da peça e garantir
conforto térmico.

Permite personalização com
o bordado que você desejar.

Botões cambiáveis: A Dolmã já vem com um kit
de botões brancos e um kit de botões pretos para
você escolher e trocar quando quiser. Você também
pode adquirir kits de botões de outras cores ou
personalizados.

Menos amassados: Adicionamos essa tecnologia
para

a

Dolmã

permanecer

com

uma

ótima

apresentação durante o dia. Ela também auxilia na
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hora de passar a roupa com o ferro.

08.01.0056

Y FIT
DR
PROTEÇÃO

UV 50+

REPELENTE
A ÁGUA E
ÓLEO

08.01.0088

EXTRA

RESISTENTE

Tamanho: PP ao XG
Composição:
100% algodão (branca)
67% Algodão; 33% Poliéster (preta)

UNISSEX

AVENTAL CHEF’ TECH
UNISSEX

PROTEÇÃO

UV 50+

REPELENTE
A ÁGUA E
ÓLEO
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Avental com a tecnologia Chef`tech, com
fechamento unilateral no pescoço e 2
bolsos frontais.
- Tecido repelente a água e óleo: Manter-se
limpo e com segurança é muito importante.
Essa tecnologia repele água e óleo, além de
facilitar a lavagem do avental.
- Anti-odor: Acabamento especial para
evitar os odores provenientes de longas
jornadas de trabalho.
- Proteção solar FPU50+ : Protege a pele
contra raios UVA e UVB.
- Permite personalização com o bordado
que você desejar.

EXTRA

RESISTENTE

Tamanho: PP ao XG
Composição:
08.01.0089

08.01.0060

100% algodão (branco)
67% Algodão; 33% Poliéster (preto)

AVENTAL SAIA CHEF’ TECH
UNISSEX

PROTEÇÃO

UV 50+

REPELENTE
A ÁGUA E
ÓLEO
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Avental saia com a tecnologia Chef`tech,
com fechamento com cordas na cintura e
bolso frontal.
- Tecido repelente a água e óleo: Manter-se
limpo e com segurança é muito importante.
Essa tecnologia repele água e óleo, além de
facilitar a lavagem do avental.
- Anti-odor: Acabamento especial para
evitar os odores provenientes de longas
jornadas de trabalho.
- Proteção solar FPU50+ : Protege a pele
contra raios UVA e UVB.
- Permite personalização com o bordado
que você desejar.

EXTRA
RESISTENTE

Tamanho: PP ao XG
Composição:
100% algodão (branco)
67% Algodão; 33% Poliéster (preto)
08.01.0059

08.01.0087

CALÇA CHEF’ TECH
UNISSEX

PROTEÇÃO

UV 50+

REPELENTE
A ÁGUA E
ÓLEO
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Calça com a tecnologia Chef`tech, com elástico de
alta tensão e dois bolsos frontais.
- Tecido repelente a água e óleo: Manter-se limpo e
com segurança é muito importante. Essa tecnologia
repele água e óleo, além de facilitar a lavagem da
calça.
- Anti-odor: Acabamento especial para evitar os
odores provenientes de longas jornadas de trabalho.
- Proteção solar FPU50+ : Protege a pele contra raios
UVA e UVB.
- Modelagem digitalizada: Essa calça adapta a todos
perfis de corpo masculino e femininos
- Menos amassados: Adicionamos essa tecnologia
para a calça permanecer com uma ótima
apresentação durante o dia. Ela também auxilia na
hora de passar a roupa com o ferro.

EXTRA

RESISTENTE

Tamanho: PP ao XG
08.01.0092

08.01.0091

Composição:
100% algodão (branco)
67% Algodão; 33% Poliéster (preto)

XAPÔ / BANDANA CHEF’ TECH
UNISSEX

08.04.0002

08.04.0005
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Coberturas com tecnologia Chef`tech.
- Tecido repelente a água e óleo: Manter-se
limpo e com segurança é muito importante.
Essa tecnologia repele água e óleo, além de
facilitar a lavagem da calça.
- Anti-odor: Acabamento especial para evitar
os odores provenientes de longas jornadas
de trabalho.
- Proteção solar FPU50+ : Protege a pele
contra raios UVA e UVB.

EXTRA

RESISTENTE

22.05.0316
Y FIT
DR
PROTEÇÃO

UV 50+

22.05.0315
REPELENTE
A ÁGUA E
ÓLEO

Tamanho: PP ao XG
Composição:
100% algodão (branco)
67% Algodão; 33% Poliéster (preto)

DOLMÃ SANTIAGO
UNISSEX
Dolmã clássica e versátil desenvolvida para profissionais e
estudantes de gastronomia que desejam um produto com
longa durabilidade e conforto ao vestir.
- O fechamento com botões é protegido pela vista embutida
da peça.
- Dry Fit nas laterais: Abaixo dos braços, próximo da axila,
para garantir conforto térmico.
- Anti-odor: Acabamento especial para evitar os odores
provenientes de longas jornadas de trabalho.
- Proteção solar FPU50+ : Protege a pele contra raios UVA e
UVB.
- Costuras reforçadas: Ter resistência é fundamental.
Utilizamos técnicas de costuras de uniformes militares para
garantir maior durabilidade da Dolmã.
- Modelagem digitalizada: Essa Dolmã adapta a todos perfis
de corpo masculino e femininos
- Permite personalização com o bordado que você desejar.
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08.01.0095
Tamanho: PP ao XG
Composição: 100% algodão

CALÇA XADREZ
UNISSEX
Calça com elástico de alta tensão e dois
bolsos frontais.
- Proteção solar FPU50+ : Protege a pele
contra raios UVA e UVB.
- Modelagem digitalizada: Essa calça
adapta a todos perfis de corpo masculino e
femininos
- Anti-odor: Acabamento especial para evitar
os odores provenientes de longas jornadas de

I-ODO
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trabalho.

PROTEÇÃO

UV 50+

CONTROLE

TÉRMICO

Tamanho: PP ao XG
Composição: 100% algodão

08.01.0090

SAPATO SOFT WORKS
UNISSEX
O sapato Soft Works possui o selo de
conforto emitido pelo IBTEC. O solado
é composto por uma borracha especial,
cuja formulação é específica para evitar
escorregamentos, podendo ser utilizado
em pisos molhados com resíduos
de detergente, entre outros. Possui
certificação SRC. Este calçado está
certificado pelo Ministério do Trabalho e
possui o CA - Certificado de aprovação
nº27.921, atendendo todas as exigências
da Norma ISO 20.347/2012.

08.02.0006

Tamanho: 34 ao 43

08.02.0003

(31) 3318.0839
Rua Curitiba, 1846 - Lourdes, Belo Horizonte, MG
WWW.CITEROL.COM.BR | WWW.MULTIFORM.COM.BR

