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ΣΟΛΗ ΣΟΜΕΑΡΧΩΝ
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ΣΟΛΕ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΩΝ
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-

-

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
Δφο (2) κοςτοφμια που κα αποτελοφνται από
ςακάκι και παντελόνι, ζνα για τουσ
χειμερινοφσ μινεσ του ζτουσ ςε χρϊμα blueblackκαι ζνα για τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ
ςε χρϊμα γκρι ανοιχτό(δυνατότθτα επιλογισ
υφαςμάτων κατάλλθλων για τθν κάκε εποχι
ι καλισ ποιότθτασ φφαςμα fourseasons (π.χ.
cool wool).
Δφο πουκάμιςα λευκά (καλισ ποιότθτασ).
Δφο γραβάτεσ (μία μπλε και μία γαλάηια).
Κοςτοφμι που κα αποτελείται από ςακάκι και
παντελόνι, ζνα για τουσ χειμερινοφσ μινεσ
του ζτουσ και ζνα για τουσ καλοκαιρινοφσ
μινεσ ςε χρϊμα μπλε ςκοφρο (δυνατότθτα
επιλογισ υφαςμάτων κατάλλθλων για τθν
κάκε εποχι ι καλισ ποιότθτασ φφαςμα
fourseasons (π.χ. viscose, κρεπ).
Σο ςακάκι να είναι φοδραριςμζνο, με μακρφ
μανίκι, μεςάτο με πζνςεσ και πζτο γιακά,
κουμπιά ιδίου χρϊματοσ και ςτρογγυλεμζνο
τελείωμα. Να φζρει ςτο αριςτερό ςτικοσ
εςωτερικό και εξωτερικό τςεπάκι και ομοίωσ
τςζπεσ κάτω εκατζρωκεν. Σο τςεπάκι που
βρίςκεται ςτο αριςτερό ςτικοσ εξωτερικά να
ζχει ρεβζρ ϊςτε να ράβονται τα ςιρίτια που
δθλϊνουν το βακμό του τομεάρχθ.
Σο παντελόνι να ζχει γαηωμζνθ τςάκιςθ
μπροσ-πίςω, με λάςτιχο ςτθ μζςθ, μπροςτά
φερμουάρ και να κλείνει με κουμπί.
Δφο πουκάμιςα λευκά (καλισ ποιότθτασ).
ΓΤΝΑΙΚΕΙΕ : ακάκι χρϊματοσ μπλε
κλαςςικό (classic blue), μεςάτο με πζνςεσ,
πζτο γιακά, δφο εξωτερικζσ τςζπεσ
εκατζρωκεν και εξωτερικό τςεπάκι ςτικουσ
αριςτερά με ρεβζρ ϊςτε να ράβεται το ςιρίτι
που δθλϊνει το βακμό του προϊςτάμενου.
ΑΝΔΡΙΚΕ : ακάκι χρϊματοσ μπλε ςκοφρο,
με γιακά πζτο ι Μάο, δφο εξωτερικζσ τςζπεσ
εκατζρωκεν και εξωτερικό τςεπάκι ςτικουσ
αριςτερά με ρεβζρ ϊςτε να ράβεται το ςιρίτι
που δθλϊνει το βακμό του προϊςτάμενου.
Κοντό μανίκι
Με διακριτικό λευκό ρζλι ςτο γιακά και ςτα
μανίκια.
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ΣΟΛΕ
(Σ.Ε. – Π.Ε.)
ΝΟΗΛΕΤΣΩΝ(ΓΤΝΑΙΚΕΙΕ)
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ΣΟΛΕ
(Σ.Ε. – Π.Ε.) ΝΟΗΛΕΤΣΩΝ
(ΑΝΔΡΙΚΕ)
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ΣΟΛΕ (Δ.Ε.) ΒΟΗΘΩΝ
ΝΟΗΛΕΤΣΩΝ (ΓΤΝΑΙΚΕΙΕ)

-

-

Παντελόνι με λάςτιχο και κορδόνι ενδεικτικό
του μεγζκουσ , γαηωμζνθ τςάκιςθ και πατηάκι
ςε ίςια γραμμι που δεν ςτενεφει προσ τα
κάτω.
φνκεςθ υφάςματοσ : Καµπαρντίνα 50%
βαµβάκι , 50% πολυζςτερ , 210 γρ/µ2ι65%
πολυζςτερ 35% βαµβάκι , 190 γρ/µ2 .
Χιτϊνιο, με χιαςτι V λαιμόκοψθ (τφπου
φάκελοσ), άνοιγμα ςτο πλάι, δφο τςζπεσ
κάτω εκατζρωκεν και τςεπάκι ςτικουσ
αριςτερά με διαχωριςτικό για τα ςτυλό.
Κοντό μανίκι.
Παντελόνι με λάςτιχο και κορδόνι ενδεικτικό
του μεγζκουσ και πατηάκι ςε ίςια γραμμι
που δεν ςτενεφει προσ τα κάτω.
Σα χρϊματα που προτείνονται είναι:
Μπορντώ για τα νοςθλευτικά τμιματα,
Γαλάηιο για τισ μονάδεσ.
φνκεςθ υφάςματοσ : 50% βαµβάκι 50%
πολυζςτερ , 150 γρ/µ2 . Μπάςιµο ζωσ 2% και
εξαιρετικι αντοχι ςτα ςυχνά πλυςίματα.
Χρϊµατα ανεξίτθλα ςτουσ 85oC. Να
ςιδερϊνεται εφκολα και να μθ φεγγίηει .
Χιτϊνιο, με χιαςτι Vλαιμόκοψθ (τφπου
φάκελοσ), άνοιγμα ςτο πλάι, δφο τςζπεσ
κάτω εκατζρωκεν και τςεπάκι ςτικουσ
αριςτερά με διαχωριςτικό για τα ςτυλό.
Κοντό μανίκι.
Παντελόνι με λάςτιχο και κορδόνι ενδεικτικό
του μεγζκουσ και πατηάκι ςε ίςια γραμμι
που δεν ςτενεφει προσ τα κάτω.
Σα χρϊματα που προτείνονται είναι:
Μπορντώ για τα νοςθλευτικά τμιματα,
Γαλάηιο για τισ μονάδεσ.
φνκεςθ υφάςματοσ : 50% βαµβάκι 50%
πολυζςτερ , 150 γρ/µ2 . Μπάςιµο ζωσ 2% και
εξαιρετικι αντοχι ςτα ςυχνά πλυςίματα.
Χρϊµατα ανεξίτθλα ςτουσ 85oC. Να
ςιδερϊνεται εφκολα και να μθ φεγγίηει .
Χιτϊνιο, με χιαςτι V λαιμόκοψθ (τφπου
φάκελοσ), άνοιγμα ςτο πλάι, δφο τςζπεσ
κάτω εκατζρωκεν και τςεπάκι ςτικουσ
αριςτερά με διαχωριςτικό για τα ςτυλό.
Κοντό μανίκι.
Με διακριτικό χρωματικό ρζλιςτο γιακά και
ςτα μανίκια.
Παντελόνι με λάςτιχο και κορδόνι ενδεικτικό
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ΣΟΛΕ (Δ.Ε.) ΒΟΗΘΩΝ
ΝΟΗΛΕΤΣΩΝ (ΑΝΔΡΙΚΕ)
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-

-

-

του μεγζκουσ και πατηάκι ςε ίςια γραμμι
που δεν ςτενεφει προσ τα κάτω.
Σα χρϊματα που προτείνονται είναι:
Μωβ ςκοφρο για τα νοςθλευτικά τμιματα,
Γαλάηιο για τισ μονάδεσ.
φνκεςθ υφάςματοσ : 50% βαµβάκι 50%
πολυζςτερ , 150 γρ/µ2 . Μπάςιµο ζωσ 2% και
εξαιρετικι αντοχι ςτα ςυχνά πλυςίματα.
Χρϊµατα ανεξίτθλα ςτουσ 85oC. Να
ςιδερϊνεται εφκολα και να μθ φεγγίηει .
Χιτϊνιο, με χιαςτι Vλαιμόκοψθ (τφπου
φάκελοσ), άνοιγμα ςτο πλάι, δφο τςζπεσ
κάτω εκατζρωκεν και τςεπάκι ςτικουσ
αριςτερά με διαχωριςτικό για τα ςτυλό.
Κοντό μανίκι.
Με διακριτικό χρωματικό ρζλιςτο γιακά και
ςτα μανίκια.
Παντελόνι με λάςτιχο και κορδόνι ενδεικτικό
του μεγζκουσ και πατηάκι ςε ίςια γραμμι
που δεν ςτενεφει προσ τα κάτω.
Σα χρϊματα που προτείνονται είναι:
Μωβ ςκοφρο για τα νοςθλευτικά τμιματα,
Γαλάηιο για τισ μονάδεσ.
φνκεςθ υφάςματοσ : 50% βαµβάκι 50%
πολυζςτερ , 150 γρ/µ2 . Μπάςιµο ζωσ 2% και
εξαιρετικι αντοχι ςτα ςυχνά πλυςίματα.
Χρϊµατα ανεξίτθλα ςτουσ 85oC. Να
ςιδερϊνεται εφκολα και να μθ φεγγίηει .
Ίδιεσ με τισ προδιαγραφζσ «ΣΟΛΕ ΒΟΗΘΩΝ
ΝΟΗΛΕΤΣΩΝ (ΓΤΝΑΙΚΕΙΕ)».
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ΣΟΛΕ (Δ.Ε.) ΝΟΟΚΟΜΩΝ
(ΓΤΝΑΙΚΕΙΕ)

-
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ΣΟΛΕ (Δ.Ε.) ΝΟΟΚΟΜΩΝ
(ΑΝΔΡΙΚΕ)

-

Ίδιεσ με τισ προδιαγραφζσ «ΣΟΛΕ ΒΟΗΘΩΝ
ΝΟΗΛΕΤΣΩΝ (ΓΤΝΑΙΚΕΙΕ)».
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ΣΟΛΕ (Τ.Ε.)
ΣΡΑΤΜΑΣΙΟΦΟΡΕΩΝ
(ΓΤΝΑΙΚΕΙΕ)

-

Χιτϊνιο χρϊματοσ Πετρόλ, με χιαςτι V
λαιμόκοψθ (τφπου φάκελοσ), άνοιγμα ςτο
πλάι, δφο τςζπεσ κάτω εκατζρωκεν και
τςεπάκι ςτικουσ αριςτερά με διαχωριςτικό
για τα ςτυλό.
Κοντό μανίκι.
Παντελόνι με λάςτιχο και κορδόνι ενδεικτικό
του μεγζκουσ και πατηάκι ςε ίςια γραμμι
που δεν ςτενεφει προσ τα κάτω.
φνκεςθ υφάςματοσ : 50% βαµβάκι 50%
πολυζςτερ , 150 γρ/µ2 . Μπάςιµο ζωσ 2% και
εξαιρετικι αντοχι ςτα ςυχνά πλυςίματα.
Χρϊµατα ανεξίτθλα ςτουσ 85oC. Να

-

-
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ςιδερϊνεται εφκολα και να μθ φεγγίηει .
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ΣΟΛΕ (Τ.Ε.)
ΣΡΑΤΜΑΣΙΟΦΟΡΕΩΝ
(ΑΝΔΡΙΚΕ)

12

ΤΠΟΔΗΜΑΣΑ ΕΡΓΑΙΑ
ΓΤΝΑΙΚΕΙΑ

-

Χιτϊνιο χρϊματοσ Πετρόλ, με χιαςτι V
λαιμόκοψθ (τφπου φάκελοσ), άνοιγμα ςτο
πλάι, δφο τςζπεσ κάτω εκατζρωκεν και
τςεπάκι ςτικουσ αριςτερά με διαχωριςτικό
για τα ςτυλό.
- Κοντό μανίκι.
- Παντελόνι με λάςτιχο και κορδόνι ενδεικτικό
του μεγζκουσ και πατηάκι ςε ίςια γραμμι
που δεν ςτενεφει προσ τα κάτω.
- φνκεςθ υφάςματοσ : 50% βαµβάκι 50%
πολυζςτερ , 150 γρ/µ2 . Μπάςιµο ζωσ 2% και
εξαιρετικι αντοχι ςτα ςυχνά πλυςίματα.
Χρϊµατα ανεξίτθλα ςτουσ 85oC. Να
ςιδερϊνεται εφκολα και να μθ φεγγίηει .
1.Από χυτι 100% πολυουρεκάνθ, (όχι pvc).
- Πλαϊνζσ τρφπεσ αεριςμοφ
- Να πλζνονται ςτο πλυντιριο ςτουσ 60
βακμοφσ κελςίου και άνω
- Να αποςτειρϊνονται
- Να είναι ανκεκτικά ςτα απολυμαντικά
- Να είναι ανατομικά ,αντιμικροβιακά,
αντιολιςκθτικά ,αντιςτατικά
- Να είναι ελαφριά ,μαλακά , αναπαυτικά
- Με ειδικι καταςκευι του πζλματοσ που να
εξαςφαλίηει τθν καλι κυκλοφορία του
αίματοσ
- φςτθμα απορόφθςθσ κραδαςμϊν ςτθ
φτζρνα
- ιμανςθ με CE MARK και τετραετισ εγγφθςθ
χρόνου ηωισ.
- ΧΡΩΜΑ : λευκό, μπλε ςκοφρο.
2. Κλειςτοφ τφπου δετό, τφπου ακλθτικοφ (λευκά)
- Σο καλαπόδι να είναι άνετο ςτα επίμαχα
ςθμεία (κότςια, κουντεπιζ) για πολφωρθ
ορκοςταςία να ζχει ςφινα από λάςτιχο.
- Σο επανϊδερμα να είναι από μοςχάρι καλισ
ποιότθτασ (όχι πλαςτικοποιθμζνο, όχι
κροφτα) ανκεκτικό για ςκλθρζσ ςυνκικεσ
εργαςίασ.
- Η εςωτερικι επζνδυςθ πρζπει να είναι
φοδραριςμζνθ από κακαρό δζρμα κατςίκασ
ι προβάτου, φυςικό ι βαμμζνο με καλι
απορροφθτικότθτα για τθν αποφυγι
μυκιτων και κακοςμίασ.
- Ο πάτοσ να είναι ςκλθρόσ, να ζχει
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ΤΠΟΔΗΜΑΣΑ ΕΡΓΑΙΑ
(ΑΝΔΡΙΚΑ)

απαραιτιτωσ ςτακερι ανφψωςθ ςτιριξθσ
ςτθν περιοχι του τόξου τθσ ποδικισ
καμάρασ.
- Να είναι καλυμμζνοσ με μαλάκο αφρϊδεσ
υλικό ιδιαίτερα ςτο μετατάρςιο και να είναι
επενδεδυμζνοσ με το ίδιο δζρμα φόδρασ και
χρϊματοσ μπζη για να μθν βγάηει θ φόδρα
χρϊμα.
- Η ςόλα να είναι από πολυουρεκάνθ αρίςτθσ
ποιότθτασ, μαλακό ςτο περπάτθμα, αςφαλζσ
ςτο βάδιςμα, ανκεκτικό, μικροφ ειδικοφ
βάρουσ και να μθν γλυςτράει.
1.Από χυτι 100% πολυουρεκάνθ, (όχι pvc).
- Πλαϊνζσ τρφπεσ αεριςμοφ
- Να πλζνονται ςτο πλυντιριο ςτουσ 60οC και
άνω
- Να αποςτειρϊνονται
- Να είναι ανκεκτικά ςτα απολυμαντικά
- Να είναι ανατομικά ,αντιμικροβιακά,
αντιολιςκθτικά ,αντιςτατικά
- Να είναι ελαφριά ,μαλακά , αναπαυτικά
- Με ειδικι καταςκευι του πζλματοσ που να
εξαςφαλίηει τθν καλι κυκλοφορία του
αίματοσ
- φςτθμα απορόφθςθσ κραδαςμϊν ςτθ
φτζρνα
- ιμανςθ με CE MARK και τετραετισ εγγφθςθ
χρόνου ηωισ.
- ΧΡΩΜΑ : λευκό, μπλε ςκοφρο.
2.Κλειςτοφ τφπου δετό, τφπου ακλθτικοφ (λευκά)
- Σο καλαπόδι να είναι άνετο ςτα επίμαχα
ςθμεία (κότςια, κουντεπιζ) για πολφωρθ
ορκοςταςία να ζχει ςφινα από λάςτιχο.
- Σο επανϊδερμα να είναι από μοςχάρι καλισ
ποιότθτασ (όχι πλαςτικοποιθμζνο, όχι
κροφτα) ανκεκτικό για ςκλθρζσ ςυνκικεσ
εργαςίασ.
- Η εςωτερικι επζνδυςθ πρζπει να είναι
φοδραριςμζνθ από κακαρό δζρμα κατςίκασ
ι προβάτου, φυςικό ι βαμμζνο με καλι
απορροφθτικότθτα για τθν αποφυγι
μυκιτων και κακοςμίασ.
- Ο πάτοσ να είναι ςκλθρόσ, να ζχει
απαραιτιτωσ ςτακερι ανφψωςθ ςτιριξθσ
ςτθν περιοχι του τόξου τθσ ποδικισ
καμάρασ.
- Να είναι καλυμμζνοσ με μαλάκο αφρϊδεσ

6

14

ΚΑΛΣΕ
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ΕΛΑΣΙΚΑ ΚΑΛΟΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ

-

-

-

-

-

υλικό ιδιαίτερα ςτο μετατάρςιο και να είναι
επενδεδυμζνοσ με το ίδιο δζρμα φόδρασ και
χρϊματοσ μπζη για να μθν βγάηει θ φόδρα
χρϊμα.
Η ςόλα να είναι από πολυουρεκάνθ αρίςτθσ
ποιότθτασ, μαλακό ςτο περπάτθμα, αςφαλζσ
ςτο βάδιςμα, ανκεκτικό, μικροφ ειδικοφ
βάρουσ και να μθν γλυςτράει.
Καλτςεσ βαμβακερζσ, λευκζσ, ζωσ πάνω από
τον αςτράγαλο
Βαμβακερζσ, μεςαίου πάχουσ
Να ενδείκνυνται για ζντονθ κακθμερινι
εργαςία
Ανκεκτικζσ και άνετεσ
Κάλτςεσ μιςό-πετςζτα ,με γυριςτό λάςτιχο,
για καλό κράτθμα ςτο πόδι
Ενίςχυςθ πλζξθσ από τθν φτζρνα μζχρι τθ
μφτθ του ποδιοφ, για τθν εξαςφάλιςθ τθσ
μακροηωίασ τθσ κάλτςασ
φνκεςθ : Βαμβάκι 95%, Λάςτιχο 2%, Λίκρα
3%.
Καλςόν 40den ανατομικά (ςχιμα ποδιοφ) για
τθν πρόλθψθ φλεβίτιδασ, καταςκευαςμζνα
από ελαςτικι λφκρα αρίςτθσ ποιότθτασ
περιεκτικότθτασ 15% θ οποία να είναι
ομοιόμορφθ ςε όλα τα ςθμεία του καλςόν,
ςτο χρϊμα του δζρματοσ.
Να ζχουν μεγάλθ ελαςτικότθτα και αντοχι,
να είναι διαβακμιςμζνθσ ςυμπίεςθσ, θ οποία
να φαίνεται κατά τθν εφαρμογι του καλςόν
ςτο πόδι.
Οι ραφζσ να είναι με πλακοραφι με ειδικι
ενίςχυςθ εκατζρωκεν τθσ ραφισ και ςτο
πίςω μζροσ του καλςόν κα πρζπει να είναι
ραμμζνθ υφαςμάτινθ ετικζτα με το μζγεκοσ
του καλςόν
Να ζχουν ενίςχυςθ ςτθν περιφζρεια, ςτα
δάκτυλα και ςτισ πτζρνεσ και να φζρουν
βαμβακερό καβάλο
Σο λάςτιχο του καλςόν φάρδουσ περίπου
3,5cmκα πρζπει να είναι πολφ καλισ
ποιότθτασ, ζτςι ϊςτε να είναι ςτακερό και να
μθν πζφτει
Οι προςφορζσ να ςυνοδεφονται υποχρεωτικά
από δείγματα
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ΖΑΚΕΣΕ ΓΤΝΑΙΚΕΙΕ

17

ΖΑΚΕΣΕ ΑΝΔΡΙΚΕ
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ΙΑΣΡΙΚΕ ΠΟΔΙΕ
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ΠΑΠΟΤΣΙΑ ΧΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ

20

ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΕ ΣΟΛΕ

-

Πλεκτι ςε ςφνκεςθ 50% μαλλί και 50%
ακρυλικό
- Μπλε ςκοφρο
- Με λαιμόκοψθV και κουμπιά
- Πλεκτι ςε ςφνκεςθ 50% μαλλί και 50%
ακρυλικό
- Μπλε ςκοφρο
- Με λαιμόκοψθV και κουμπιά
- UNISEX
- Χρώματοσ λευκοφ
- Με πζτο ςτον γιακά
- Σςεπάκι ςτο ςτικοσ αριςτερά με
διαχωριςτικό για το ςτυλό και το λογότυπο
του νοςοκομείου
- Δφο τςζπεσ
- Μακρφ μανίκι
- χίςιμο ςτο πίςω μζροσ για άνεςθ κινιςεων
- Ζωνάκι με κουμπιά
- Από χυτι 100% πολυουρεκάνθ, (όχι pvc).
- Να πλζνονται ςτο πλυντιριο ςτουσ 60OCκαι
άνω
- Να αποςτειρϊνονται
- Να είναι ανκεκτικά ςτα απολυμαντικά
- Να είναι ανατομικά ,αντιμικροβιακά,
αντιολιςκθτικά ,αντιςτατικά
- Να είναι ελαφριά ,μαλακά , αναπαυτικά
- Με ειδικι καταςκευι του πζλματοσ που να
εξαςφαλίηει τθν καλι κυκλοφορία του
αίματοσ
- φςτθμα απορόφθςθσ κραδαςμϊν ςτθ
φτζρνα
- ιμανςθ με CE MARK και τετραετισ εγγφθςθ
χρόνου ηωισ.
- ΧΡΩΜΑ : πράςινο.
- Χιτϊνιο, με χιαςτι V λαιμόκοψθ (τφπου
φάκελοσ), άνοιγμα ςτο πλάι, δφο τςζπεσ
κάτω εκατζρωκεν και τςεπάκι ςτικουσ
αριςτερά με διαχωριςτικό για τα ςτυλό.
- Χρϊμα : Πράςινο ςκοφρο
- Με χρωματικό κωδικό ανάλογα με το
μζγεκοσ
- Κοντό μανίκι.
- Παντελόνι με λάςτιχο και κορδόνι ενδεικτικό
του μεγζκουσ , δφο μεγάλεσ τςζπεσ και
πατηάκι ςε ίςια γραμμι που δεν ςτενεφει
προσ τα κάτω.
- Γαηωμζνο με πλακοραφι αςφαλείασ
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ΣΟΛΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ
ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ

-

-
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ΑΛΟΠΕΣΑ ΕΡΓΑΙΑ

-

-

Να υπάρχει δυνατότθτα τοποκζτθςθσ
αυτοκόλλθτθσ υφαςμάτινθσ ετικζτασ ι
ανεξίτθλθσ ςφραγίδασ ι κεντιματοσ, ςτθν
οποία να αναφζρεται το όνομα του
Νοςοκομείου (κατόπιν ςυνεννόθςθσ)
φνκεςθ υφάςματοσ : 50% βαµβάκι 50%
πολυζςτερ , 150 γρ/µ2, (να μθν αφινει ινίδια,
όπωσ προβλζπουν οι κοινοτικζσ οδθγίεσ) . Να
ζχει εξαιρετικι αντοχι ςτα ςυχνά πλυςίματα
και ςτθν αποςτείρωςθ. Χρϊµατα ανεξίτθλα
ςτουσ 85oC. Να μθν μπαίνει ςτο πλφςιμο
(ςυςτολι ςτιμονα 2% και κρόκθσ 2%). Να
είναι αντιςτατικό και υποαλλεργικό.
ακάκι χρϊματοσ μπλε – άςπρο ριγζ, πζτο
γιακά, δφο εξωτερικζσ τςζπεσ εκατζρωκεν
και εξωτερικό τςεπάκι ςτικουσ αριςτερά που
κα φζρει το ςιμα του νοςοκομείου με
ςτάμπα ι κεντθμζνο, άνοιγμα ςτο πλάϊ για
ευχζρεια κινιςεων
Παντελόνι μπλε ςκοφρο με λάςτιχο και
κορδόνι και πατηάκι ςε ίςια γραμμι που δεν
ςτενεφει προσ τα κάτω.
φνκεςθ υφάςματοσ : 50% βαµβάκι 50%
πολυζςτερ , 150 γρ/µ2 . Μπάςιµο ζωσ 2% και
εξαιρετικι αντοχι ςτα ςυχνά πλυςίματα.
Φόρµα µε µπροςτινζσ τςζπεσ και πλαϊνζσ
τςζπεσ ςτα µπατηάκια µε καπάκι (ςφνολο 8
τςζπεσ και 1 τςζπθ για μζτρο)
Χρϊµα µπλζ ςκοφρο θ γκρί .
φίξιμο με ελαςτικζσ ρυκμιηόμενεσ τιράντεσ
Μζςθ κλειςτι με κουμπιά
Καµπαρντίνα ι διαγωνιάλ 65% πολυζςτερ
35% βαµβάκι , 240 γρ/µ2 .

ΟΙ ΣΟΛΕ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΖΟΤΝ ΟΛΑ ΣΑ
ΓΝΩΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΝΣΕΧΝΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ




Να είναι ειδικισ τεχνικισ φφανςθσ, καταςκευαςμζνεσ ζτςι ϊςτε ο πολυεςτζρασ να
υπεριςχφει από τθν εξωτερικι πλευρά για αντοχι και εμφάνιςθ και το βαμβάκι
(φυςικι ίνα) από τθν εςωτερικι πλευρά ζτςι ϊςτε οι ςτολζσ να είναι δροςερζσ και
απορροφθτικζσ.
Σο φφαςμα να είναι ελεφκερο από κόλλα, να είναι υποαλλεργικό , αντιςτατικό με
επεξεργαςία αντιχνουδιάςματοσ ςφμφωνα με τισ κοινοτικζσ οδθγίεσ . Με
επεξεργαςία προςυρρίκνωςθσ για ελεγχόμενθ ςυςτολι ςτο πλφςιμο. Τψθλι αντοχι
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ςτο πλφςιμο ςε υψθλζσ κερμοκραςίεσ με ςτακερότθτα χρωματιςμοφ ςτο νερό και
το χλϊριο . Ολεσ οι ραφζσ να είναι με πλακοραφι αςφαλείασ .
Ο Προμθκευτισ να φζρει πιςτοποιθτικό εργαςτθρίου καταςκευισ προσ απόδειξθ
τθσ ςφνκεςθσ .
Να διατίκενται ςε διάφορα μεγζκθ (από XS ζωσ XXXL).
Ο προςφζρων υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν προςφορά του τθ χϊρα προζλευςθσ
και καταςκευισ των προςφερόμενων ειδϊν.
Ο προςφζρων πρζπει να δθλϊςει ςτθν προςφορά του το εργοςτάςιο ςτο οποίο κα
καταςκευάςει τα προςφερόμενα υλικά κακϊσ και τον τόπο εγκατάςταςισ του.
Προςφορά ςτθν οποία δεν υπάρχει θ παραπάνω διλωςθ, κα απορρίπτεται ωσ
απαράδεκτθ.
Μετά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ απαγορεφεται θ αλλαγι του εργοςταςίου που
δθλϊκθκε.
Απαραίτθτθ θ κατάκεςθ δειγμάτων όλων των μεγεκϊν . Ο ςτολζσ να είναι τθσ ίδιασ
ποιότθτασ τωνδειγμάτων χωρίσ καμία παρζκκλιςθ.
Να προςκομιςτεί μεγαλφτερθ γκάμα χρωμάτων που προςφζρεται από τον
καταςκευαςτι (εκτόσ από αυτι που αναφζρεται ςτισ προδιαγραφζσ).
Σα δείγματα κα επιςτραφοφν μετά τθ λιξθ τθσ διαδικαςίασ ςτισ εταιρείεσ που δεν
κα επιλεγοφν.
Σα δείγματα τθσ εταιρείασ που κα επιλεγεί κα κρατθκοφν, ϊςτε να ςυγκρικοφν με
τισ ςτολζσ τθσ παραγγελίασ ωσ προσ τθν τιρθςθ των προδιαγραφϊν (ποιότθτα
υφάςματοσ, ραφι, διάκριςθ μεγεκϊν και ό,τι άλλο κακορίηεται ςτισ προδιαγραφζσ).
ε περίπτωςθ που οι ςτολζσ που κα αγοραςτοφν διαφζρουν ςε ςχζςθ με τισ
προδιαγραφζσ, θ παραγγελία κα ακυρωκεί χωρίσ απαίτθςθ τθσ εταιρείασ.
Πιςτοποιιςεισ : Όλα τα προςφερόμενα είδθ να ζχουν πιςτοποίθςθ CE Mark. Η
εταιρεία να είναι πιςτοποιθμζνθ με ISO9001:2008 και EN13485:2003 και να
καλφπτει τισ απαιτιςεισ τθσ υπουργικισ απόφαςθσ ΔΤ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004.

Τπογράφοντεσ:
Η πρόεδροσ:
Σςελζντθ Ευαγγελία …………………………
Σα μζλθ:
Παππά Χλόθ ………………………..

Δθμθτροφλθ Αικατερίνθ …………………………

