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ΡοYχα ΕργασIας για τον
επαγγελματIα

Η συλλογή καλύπτει τις
βασικές ανάγκες οποιουδήποτε
εργαζομένου, είτε πρόκειται για
τον επαγγελματία στην καθημερική
του εργασία, είτε για οποιονδήποτε
που "πιάνουν τα χέρια του" και
έχει πάθος με τα μαστορέματα και
τις επισκευές. Τα είδη σε αυτή τη
συλλογή φέρουν το λογότυπο της
HEROCK® μόνο στην εσωτερική
τους πλευρά, ώστε η εξωτερική
πλευρά να παραμένει ελεύθερη
για να τυπώνεται με στάμπες ή
κεντητά λογότυπα. Ιδανικό για την
διαφήμιση της εταιρείας σας.

Όλα τα είδη αυτής της συλλογής
είναι ειδικά σχεδιασμένα για
την κάλυψη συγκεκριμένων
απαιτήσεων. Στοχεύει απευθείας
στους επαγγελματίες, αλλά και
σε κάθε απαιτητικό πελάτη για
τις εργασίες του. Τα προϊόντα
σε αυτή τη σειρά είναι τέλεια για
εξατομίκευση με το εταιρικό σας
λογότυπο ή ένα συγκεκριμένο
σχέδιο.

Η συλλογή Experts αποτελεί
την κορωνίδα του οπλοστασίου
της HEROCK®: Τα προϊόντα έχουν
αναπτυχθεί αποκλειστικά για
επαγγελματίες που χρειάζονται
την καλύτερη λύση. Αυτή η
συλλογή περιέχει αποκλειστικά
αξεσουάρ και τα πιο ανθεκτικά
υφάσματα. Στόχος της συλλογής
είναι ο τεχνίτης που θέλει να δώσει
άριστη εντύπωση στους πελάτες του.

Η συλλογη χωριζεται
σε τρεις διαφορετικες κατηγοριες,
καθε μια απο τις οποιες ειναι ειδικα
σχεδιασμενη για να ικανοποιησει
τις μοναδικες αναγκες και
απαιτησεις των πελατων σας.
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H εποχη που οι οικοδομοι
και οι μαστορες ητανε
αποκλειστικα ανδρες εχει
παρελθει προ πολλου...
H HEROCK® πρεσβεύει στην πράξη την ισότητα. Γι αυτό όλες μας οι
συλλογές είναι σχεδιασμένες τόσο για άνδρες όσο και για γυναίκες.
Σχεδιάζουμε κάθε ένδυμα με βάση τις ανάγκες και τις επιθυμίες της μεγάλης
μερίδας των εργαζομένων, ανεξαρτήτως φύλλου. Θα βρείτε πάντα αυτό που
ψάχνετε στην ευρεία συλλογή ρούχων εργασίας και αξεσουάρ της HEROCK®:
Άνετα, ανθεκτικά παντελόνια εργασίας με αντοχή στις τριβές, αντιανεμικά
jackets, καπέλα και πολλά άλλα είδη, που μπορούν να εξοπλίσουν μία
ολόκληρη ομάδα εργασίας με ομοιομορφία σε πολλά χρώματα και σχέδια
που μπορεί να σας προμηθεύσει η HEROCK®, κατά παραγγελία.
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ΣΥΣΤΗΜΑ 3-LAYER
H σωστη εφαρμογη του συστηματος
των τριων layers αποτελει εγγυηση
για την βελτιστη αποδοση και
προσφερει απολυτη ελευθερια
και ανεση στην εργασια.

"SHEROCK®"! Σχεδιασμένα από γυναίκες για γυναίκες,
σύμφωνα με τα αυστηρών προδιαγραφών πρότυπα
της SHEROCK® και προσαρμοσμένα στις ανάγκες των
εργαζομένων γυναικών. Τέλεια εφαρμογή,
υψηλή ποιότητα, τελείως SHEROCK® !
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BOTTOM LAYER

To πρώτο layer του ρούχου διατηρεί
τη θερμοκρασία του σώματος
και διασφαλίζει τη διαπνοή της
υγρασίας. Φορώντας τον σωστό
τύπο, εμποδίζεται η άμεση αίσθηση
του κρύου όταν κάνετε ένα
διάλειμμα από την εργασία σας.

@HEROCKGreece

MIDDLE LAYER

Το μεσαίο layer σας κρατάει
στεγνό και ταυτόχρονα ζεστό, με το
επιτείνει την διαπνοή της υγρασίας
από το πρώτο layer στο τελευταίο,
ενώ παράλληλα δεν αφήνει το
κρύο να εισχωρήσει. Τα Fleece
για παράδειγμα, είναι ένα ιδανικό
ύφασμα για μεσαίο layer επειδή
αποβάλλουν την υγρασία ενώ
παράλληλα μονώνουν το σώμα από
τις χαμηλές θερμοκρασίες.

βροχη

υγρασια του
σωματοσ

Η ιδανική προστασία κατά των μεγάλων μεταβολών στις καιρικές συνθήκες
δημιουργήθηκε με τον συνδυασμό των σωστών ειδών και υφασμάτων. Αρκεί
να συνδυαστούν σωστά μαζί. Ο σωστός συνδυασμός υφασμάτων επιτρέπει την
συνέχιση της εργασίας χωρίς καμία ενόχληση από τις αλλαγές του καιρού ή την
αύξηση της θερμοκρασίας και την εφίδρωση του σώματος.

κρυο

TOP LAYER

Το τρίτο layer έχει σαν κύριο
στόχο την προστασία από όλες τις
εξωτερικές συνθήκες. Είτε πρόκειται
για χιόνι, για βροχή ή χαλάζι,
το στρώμα αυτό δεν αφήνει να
εισχωρήσει τίποτα, ενώ παράλληλα
αποβάλλει προς τα έξω την υγρασία
και κρατάει το σώμα ζεστό. Το
ιδανικό ύφασμα για το layer αυτό
δεν είναι μόνο διαπνέον, αλλά είναι
ακόμη αντιανεμικό και αδιάβροχο.
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WE CONSTRUCT THE ROADS
AND BRIDGES THAT CONNECT
THE ENTIRE WORLD.
Κατασκευάζουμε τους δρόμους
& τις γέφυρες που συνδέουν τον κόσμο.
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basic industry
& diy

ενδεικτικα
σε μαυρο
χρωμα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΑΝΕΣΗ

ενδεικτικα
σε γκρι
χρωμα

OVERALL: OVIUS
SWEATER: ANTALIS
SHOES: GIGANTES

BODYWARMER: TORRO
BERMUDA: TYRUS
POLO: LEO
SHOES: DAVOS

JACKET: ATON
TROUSERS: THOR
POLO: ARGO
SHOES: GIGANTES

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΑΝΕΣΗ

FLEECE: JULIUS
TROUSERS: NATO
POLO: LEVI
SHOES: GIGANTES

BODYWARMER: MALUS
BERMUDA: TYRUS
POLO: LEO
SHOES: DAVOS

JACKET: TYPHON
TROUSERS: THOR
SWEATER: NJORD
SHOES: DAVOS

TROUSERS: TITAN
FLEECE: MARKUS
SWEATER: ARTEMIS
SHOES: GIGANTES

TROUSERS: MARS
SWEATER: JUNO
POLO: ARGO
SHOES: LEBRON

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
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ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σχεδιασμενα για συγκεκριμενες εργασιες που απαιτουν ειδικες προδιαγραφες.
Ανθεκτικα, μακρας διαρκειας και υψηλης ποιοτητας.

Η βασικη σειρα για τον εξοπλισμο μιας ομαδας
εργασιας επαγγελματιων, που παρεχει ομοιομορφια.

BODYWARMER: DONAR
TROUSERS: THOR
SWEATER: DARIUS
SHOES: DAVOS

ADVANCED
ADDITIONAL

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ARGO:
21MTS0901BK

LEO:
21MPO0901BK

DARIUS:
21MJC0903BK

HORUS:
21UCA0902BK

NOET:
21MTS1201BK

VIDAR:
21MSW1401BK

NJORD:
22MPU0901BK

BRAGUS:
21UCA0901BK
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CALLIUS:
22MTS1801GY

JUNO:
22MSW1301HG

NEMON:
21MSH1201GY

@HEROCKGreece

TROJA:
21MPO1501GY

HESUS:
22MSW1401GY

ZELUS:
22BE0901

ILIAS:
22MJC1601AN

DONNA:
21USK0902

CHERPA:
23UCA0902GM
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WE ARE THE ONES WHO
BUILDYOUR HOUSES
AND CITIES.
Είμαστε αυτοί που χτίζουν
τα σπίτια και τις πόλεις σας.
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pro

ενδεικτικα
σε NAVY
χρωμα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΑΝΕΣΗ

ενδεικτικα
σε γκρι
χρωμα

JACKET: ODYSSEUS
TROUSERS: HERCULES
SWEATER: VIDAR
SHOES: GIGANTES

JACKET: PERSIA
TROUSERS: DAGAN
SWEATER: HESUS
SHOES: GIGANTES

JACKET: POSEIDON
BERMUDA: PALLAS
POLO: LEO
SHOES: TITUS

TROUSERS: SPECTOR
SWEATER: HESUS
SHOES: METRON

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΑΝΕΣΗ

JACKET: TRYSTAN
TROUSERS: TOREX
FLEECE: ILIAS
SHOES: LEBRON

BERMUDA: BATUA
POLO: LEVI
SHOES: TITUS

JACKET: TRYSTAN
TROUSERS: HECTOR
T-SHIRT: LOTIS
SHOES: THALLO

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
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ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

ανεση και υψηλη ποιοτητα στα πιο εξελιγμενα ρουχα εργασιας που καλυπτουν καθε αναγκη. Εξοπλισμενα με
τεχνολογιες αιχμης οπως Coolmax, Thermolite, και υψηλη ελαστικοτητα, ανθεκτικα σε τριβες,
για επαγγελματιες που απαιτουν την απολυτη λυση αντοχής, ανεσης αλλα και εμφανισης.

Κατασκευασμενα με τα πιο ανθεκτικα υφασματα.
Η απαντηση στις πιο αντιξοες συνθηκες εργασιας.

JACKET: ANZAR
TROUSERS: APOLLO
SWEATER: VIDAR
SHOES: GIGANTES

PREMIUM
COMFORT

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

JACKET: TRYSTAN
BERMUDA: HESPAR
POLO: LEVI
SHOES: DAVOS

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

LEVI:
22MPO1901NY

ILIAS:
22MJC1601NY

KRONOS:
23MTR0902

VERUS:
23MSW1701CG

NIKOS:
23MUN1501BK

VERUS:
23MSW1701CG

FRESCO:
23USK1901BK

GLAUCUS:
23UBE1601

HESUS:
22MSW1401NY

PERSEUS:
23MJC0901NY

MARKUS:
22MJC1901NY

VOLTIS:
23USK1902

HYPNOS:
23MUN1502BK

CAPUA:
23MTR1801CG

COMPRESSION:
23USK1903

BEANIE:
23UHA1901GM
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WHEN SOMETHING IS
BROKEN,WE ARE
THE ONES WHO FIX IT.
Όταν κάτι χαλάει,
είμαστε αυτοί που θα το φτιάξουμε...
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PREMIUM
COMFORT

ενδεικτικα
σε NAVY
χρωμα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΑΝΕΣΗ

ανεση και υψηλη ποιοτητα στα πιο εξελιγμενα ρουχα εργασιας που καλυπτουν καθε αναγκη. Εξοπλισμενα
με τεχνολογιες αιχμης οπως Coolmax, Thermolite, και υψηλη ελαστικοτητα, ανθεκτικα σε τριβες, για
επαγγελματιες που απαιτουν την απολυτη λυση αντοχης, ανεσης αλλα και εμφανισης.
TROUSERS: SPECTOR
SWEATER: HESUS
SHOES: METRON

PREMIUM
COMFORT

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
ενδεικτικα
σε ΧΑΚΙ
χρωμα

ΑΝΕΣΗ

TROUSERS: SPECTOR
SWEATER: HESUS
SHOES: METRON

TROUSERS: TOREX
FLEECE: ILIAS
SHOES: LEBRON

JACKET: TRYSTAN
TROUSERS: HECTOR
T-SHIRT: LOTIS
SHOES: THALLO

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ανεση και υψηλη ποιοτητα στα πιο εξελιγμενα ρουχα εργασιας που καλυπτουν καθε αναγκη. Εξοπλισμενα
με τεχνολογιες αιχμης οπως Coolmax, Thermolite, και υψηλη ελαστικοτητα, ανθεκτικα σε τριβες, για
επαγγελματιες που απαιτουν την απόλυτη λυση αντοχης, ανεσης αλλα και εμφανισης.

JACKET: TRYSTAN
BERMUDA: HESPAR
POLO: LEVI
SHOES: DAVOS

JACKET: TRYSTAN
TROUSERS: HECTOR
T-SHIRT: LOTIS
SHOES: THALLO

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

JACKET: TRYSTAN
BERMUDA: HESPAR
POLO: LEVI
SHOES: DAVOS

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

NIKOS:
23MUN1501BK

TORNADO:
23MTR1902SB

FRESCO:
23USK1901BK

JANI:
23UHA1602

HYPNOS:
23MUN1502BK

VERUS:
23MSW1701CN

COMPRESSION:
23USK1903

ARTHUR:
23UBA1601
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ARGO:
21MTS0901DK

TORAN:
23UGL1902

LEVI:
22MPO1901BK

@HEROCKGreece

COMPRESSION:
23USK1903

SCREW:
23MI1801

GLAUCUS:
23UBE1601

FRESCO:
23USK1901BK
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WE ARE THE ONES
WHO MAKE SURE
THAT THE WORLD KEEPS
ON GOING ROUND
AND ROUND.
WE ARE HEROES.
Είμαστε αυτοί που εξασφαλίζουμε
ότι η γη θα συνεχίσει να γυρίσει.
Είμαστε Ήρωες...
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ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ
H πρωταρχική λειτουργία κάθε είδους
της Herock® είναι η προστασία αυτού
που τα φοράει από εξωτερικούς
παράγοντες και σωματικά ατυχήματα.
Οι συλλογές δεν έχουν σχεδιαστεί
μόνο για ωραία εμφάνιση στη δουλειά.
Παρόλα αυτά, η ατομική προστασία
από την φυσική ένταση στο σώμα
φορώντας τα σωστά ρούχα είναι εξίσου
σημαντική.
Η μεταφορά βαρέων κιβωτίων, υλικών
οικοδομής και άλλου εξοπλισμού

μπορεί να γίνει επιζήμια εντός φυσικών
πλαισίων. Γι' αυτό οι σχεδιαστές μας
δουλεύουν σκληρά στην ενίσχυση
των σημαντικότερων σημείων στα
ρούχα μας ώστε να απελευθερώνουν
την πίεση από τους μύες και τις
αρθρώσεις. Αυτό επιτυγχάνεται
εν μέρει από την ομοιόμορφη
κατανομή του βάρους των εργαλείων,
διασφαλίζοντας ότι κανένα μέρος του
σώματος δεν υπερφορτώνεται.
Η σχεδίαση των ρούχων, διασφαλίζει

ακόμη ότι δεν χρειάζεται αν
γίνουν αφύσικες κινήσεις για την
πρόσβαση στον εξοπλισμό σας.
Χρησιμοποιούνται τεχνικές και ιστοί
από την αθλητική βιομηχαμία για να
προσδόσουν στους εργαζομένους την
βέλτιστη δυνατή εργονομία. Εξάλλου,
οι καταπονήσεις ενός τεχνικού είναι
συχνά πιο έντονες από εκείνες των
αθλητών!

Για να παρέχουμε στους πελάτες
μας άριστες υπηρεσίες και τέλεια
ρούχα εργασίας, η ομάδα έρευνας
και ανάπτυξης δεν αφήνει τίποτα
στην τύχη. Παρακολουθούμε στενά
κάθε βήμα της παραγωγής, από την
αρχική σχεδίαση, τη μελέτη μέχρι την
κατασκευή, ώστε να εξασφαλίσουμε
ότι κάθε προϊόν πληροί τόσο τις δικές
μας υψηλές προδιαγραφές όσο και
αυτές των πελατών μας. Η Herock®
επενδύει συνεχώς στην βελτίωση των
προϊόντων, βασιζόμενη στις ανάγκες
των εργαζομένων. Συνεργαζόμαστε
πάντοτε με κορυφαίες εταιρείες και
ποιότητες όπως οι Cordura®, YKK®,
Wasa®, Pro reforce, Coolmax®,
Thermolite®, DuPont®, Sorona®,
Flex 2000, Flexfit® και Meryl®
Skinfire.
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2 χρονια
ΕΓΓΥΗΣΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΗ

Η Herock® παρεχει τις βελτιστες δυνατες
υπηρεσιες στους πελατες της. Κανουμε οτι ειναι
δυνατον για να φτιαξουμε τα ρουχα οσο πιο
ανθεκτικα και μαρκας διαρκειας γινεται. Λογω
του προσανατολισμου μας στις υψηλοτερες
απαιτησεις απο πλευρας ποιοτητας, παρεχουμε
εγγυηση σε οποιοδηποτε εργοστασιακο σφαλμα
μπορει να εμφανιστει.

Στειλτε μας το αιτημα σας:
B2B.VECTORBRANDS.GR/CONTACTUS
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Α. Μετρήστε το στήθος ακριβώς
κάτω από τις μασχάλες

C. Μετρήστε το πλάτος του ισχίου
οριζόντια στο φαρδύτερο σημείο του

Β. Μετρήστε την περιφέρεια στο ύψος
του αφαλού χωρίς παντελόνι με μία
στενή μεζούρα

D. Μετρήστε το εσωτερικό μήκος
του ποδιού από τον καβάλο μέχρι το
πάτωμα

@HEROCKGreece
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ΜΕΓΕΘΟΛΟΓΙΟ
ΑΝΩ ΜΕΡΟΣ
ΛΑΙΜΟΣ (σε cm)
ΣΤΗΘΟΣ (σε cm)

ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ / ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ
de/at/nl
dk/se

ΑΝΩ ΜΕΡΟΣ

uk/us (σε inch)
ΜΕΣΗ (σε cm)

ΣΤΗΘΟΣ (σε cm)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΜΕΣΗ (σε cm)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΗΚΟΣ
ΠΟΔΙΟΥ (σε cm)

(φαρδύτερο σημείο σε cm)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

(φαρδύτερο σημείο σε cm)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΗΚΟΣ
ΠΟΔΙΟΥ (σε inch)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΗΚΟΣ
ΠΟΔΙΟΥ (σε cm)

ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΗΚΟΣ
ΠΟΔΙΟΥ (σε inch)

de/at/nl
dk/se

ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ / ΓΙΑ ΚΟΝΤΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

uk/us (σε inch)
ΜΕΣΗ (σε cm)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

de/at/nl

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΗΚΟΣ
ΠΟΔΙΟΥ (σε cm)

dk/se

(φαρδύτερο σημείο σε cm)

uk/us (σε inch)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΗΚΟΣ
ΠΟΔΙΟΥ (σε inch)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΗΚΟΣ
ΠΟΔΙΟΥ (σε cm)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΗΚΟΣ
ΠΟΔΙΟΥ (αφαιρούμενο στρίφωμα σε cm)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΗΚΟΣ
ΠΟΔΙΟΥ (σε inch)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΗΚΟΣ
ΠΟΔΙΟΥ (αφαιρούμενο στρίφωμα σε inch)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΗΚΟΣ
ΠΟΔΙΟΥ (αφαιρούμενο στρίφωμα σε cm)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΗΚΟΣ
ΠΟΔΙΟΥ (αφαιρούμενο στρίφωμα σε inch)
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ΥΦΑΣΜΑΤΑ
& ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Η HEROCK® χρησιμοποιεi τις καλυτερες
διαθεσιμες τεχνολογιες. Με αυτο το τροπο
μπορουμε να εγγυηθουμε αριστη προστασια
και ασυγκριτη ευκολια στην εργασια σας. Εδω
μπορειτε να βρειτε περισσοτερες λεπτομερειες
στα πιο συχνα χρησιμοποιουμενα υφασματα
και τεχνολογιες, ωστε να γνωριζετε ακριβως τι
αγοραζετε.

Είναι ένα ύφασμα σχεδιασμένο από τον
κατασκευαστή κλωστοϋφαντουργίας Dupont. Οι
πολυαμιδικές ίνες του είναι εξαιρετικά ανθεκτικές
και ισχυρές, ενώ παράλληλα πολύ εύκαμπτες.
Η Herock® χρησιμοποιεί αυτό το ασυνήθιστο
ύφασμα για να ενισχύσει κρίσιμα σημεία σε κάθε
ένδυμα, όπως είναι τα γόνατα, οι ώμοι και οι
αγκώνες.

Οι ίνες Coolmax® οι οποίες ενσωματώνονται στο
ύφασμα, επιτρέπουν στο σώμα να παραμείνει
στεγνό και δροσερό: H ειδικά σχεδιασμένες
ίνες συμβάλουν στην διαπνοή της υγρασίας στο
εξωτερικό layer του ρούχου όπου και εξατμίζεται.
Το ύφασμα φοριέται κατά τον ίδιο τρόπο από
επαγγελματίες αθλητές εξαιτίας των μοναδικών
ικανοτήτων εξαερισμού που προσφέρει.

Οι ίνες της τεχνολογίας Thermolite® εγκλωβίζουν
την παραγώμενη θερμότητα μεταξύ του
υφάσματος και του δέρματος. Είναι σχεδιασμένο
για να βοηθά και να βελτιστοποιεί την απόδοση
χωρίς να προσθέτει περίσσιο βάρος.

Τα καπέλα με τεχνολογία Flexfit® φέρουν μία
πατενταρισμένη τεχνολογία της Herock® με
βάση την ύφανση πολυουρεθάνης Spandex:
Του απορροφητικού υλικού που απαλλάσει από
τον ιδρώτα σε όλο το μέρος του κεφαλιού, ενώ
παρέχει εξαιρετικά άνετη εφαρμογή.

Τα φερμουάρ YKK® σχεδιάζονται από τον Όμιλο
Προϊόντων Στερέωσης YKK®. Είναι τα ισχυρότερα
φερμοάρ στον κόσμο. Χρησιμοποιούνται για να
ενισχύσουν επιπλέον την αντοχή των ρούχων
εργασίας Herock®.

Το ιδανικό βασικό layer για το σύστημα των τριών
layers με τέλεια προστασία κατά του ιδρώτα.
Τα χαρακτηριστικά γρήγορου στεγνώματος
επιτρέπουν μέγιστη άνεση ενώ διατηρούν το
σώμα ζεστό.

Το ιδιαίτερα ισχυρό πολυεστερικό ύφασμα που
είναι ενισχυμένο με πολυουρεθάνη, ένα στρώμα
PVC και κολλημένες ραφές. Ο συνδυασμός
του το κάνει 100% αδιάβροχο εξωτερικά, ενώ
εσωτερικά συμβάλει στην διαπνοή της υγρασίας
η οποία συλλέγεται ως σταγονίδια σε μια ψυχρή
επιφάνεια όταν ο υγρός αέρας έρχεται σε επαφή
με αυτό. Με άλλα λόγια: το ιδανικό ύφασμα για
μία μεγάλη ημέρα εργασίας στη βροχή.

Το Pro-Reforce είναι ένα καινοτόμο υλικό που
σχεδιάστηκε από την Herock® σαν προστατευτική
ασπίδα. Το ύφασμα είναι φτιαγμένο από 100%
πολυεστέρα Οξφόρδης με πρόσθετη επίστρωση
που όχι μόνο απωθεί την συγκέντρωση βρωμιάς
αλλά επίσης προσφέρει επιπλέον μηχανική
αντίσταση. Το εξαιρετικά ισχυρό και ανθεκτικό
ύφασμα προστατεύει κατά οποιουδήποτε
εξωτερικού παράγοντα και επιτρέπει την εργασία
σε όλες τις πιθανές συνθήκες, είτε πρόκειται για
ακραίες καιρικές συνθήκες είτε για εξαιρετικά
δυσμενείς συνθήκες εργασίας. Ορισμένα είδη είναι
εξ' ολοκλήρου φτιαγμένα από αυτό το υλικό, άλλα
είναι ενισχυμένα με αυτό στα πιο κρίσιμα σημεία.

Η WASA SWEDEN QUALITY εξειδικεύεται στα
ανθεκτικά εξαρτήματα. Χρησιμοποιώντας υψηλό
ποσοστό χαλκού αναμεμειγμένο με ψευδάργυρο,
οι σύνδεσμοι γίνονται πιο συμπαγείς, πιο
εύκαμπτοι στην εργασία και με ασφαλέστερες
συνάψεις πάνω στο ρούχο. Σαν αποτέλεσμα,
τα προϊόντα της Herock® γίνονται ακόμα πιο
ανθεκτικά.
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Δηλωση Συμμορφωσης
Η Herock® εγγυάται την χρήση ίδιων μεθόδων παραγωγής για όλα τα ρούχα
και εξαρτήματα καθώς και την χρήση ίδιων υλικών/υφασμάτων, τα οποία είναι
δοκιμασμένα προκειμένου να πληρούν τις προδιαγραφές τυποποίησης. Κατόπιν
αιτήματος, μπορούμε να σας στείλουμε τις πιστοποιήσεις κατά CE. Μπορείτε να
βρείτε την δήλωση συμμόρφωσης και στην ιστοσελίδα της Herock®.
www.herockworkwear.com/conformity/ce.html

b2b.vectorbrands.gr/herock

@HEROCKGreece
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Τα προϊοντα μας ειναι το αποτελεσμα
χρονων εμπειριας στον τομεα του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ και της συνεχης αναζητησης για βελτιωση.
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ΕΚΤΥΠΩΣΗ/ΡΑΨΙΜΟ
ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΑΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΡΟΥΧΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΗΣ HEROCK® !
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MULTI-CHANNEL MARKETING
ΔΥΝΑΤΟ BRANDING,
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΜΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ,
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ.

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, SHOP-IN-SHOP
CONCEPT: ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΗ ΕΙΚΟΝΑ
ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΓΚΑΜΑΣ ΡΟΥΧΩΝ.
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CONCEPTS
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