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Um dos objetivos da Unifardas é tornar-se uma

referência no Vestuário Profissional. Para isso,

além da qualidade de produto queremos também

produzir qualidade nas informações que criamos

nos nossos posts, e-books, infográficos e uma

quantidade enorme de materiais que serão feitos

para si.

Agora cabe-lhe a si analisar e ler atentamente

todas estas informações que a (o) vão ajudar a

esclarecer dúvidas sobre este tema em particular.

Este E-Book é 
indicado para 
mim?
Muito obrigado por ter realizado o download do

E-Book“Peças de Vestuário de Trabalho que tem que 

conhecer”.

Esperamos que o ficheiro seja útil e que possa  

usar este documento com regularidade.

INTRODUÇÃO

Numa época onde muito se
discute sobre o uso de
vestuário profissional, existe
o consenso que o uso do
mesmo traz diversas
vantagens quer à empresa
quer ao utilizador.
Uma expressão que todos
nós já ouvimos foi “a
primeira impressão é que
fica”.
Quantas vezes já não
guardamos na nossa mente
a imagem de uma pessoa
devido ao vestuário que ela
usava?
Esta situação é muito
comum quer no mundo
profissional quer no pessoal.
Assim sendo, neste e-book
apresentamos-lhe algumas
das peças de vestuário
produzidas pela Unifardas e
damos-lhe a conhecer os
benefícios que as mesmas
apresentam ao serem
usadas pelos colaboradores
da sua empresa!
Fabricamos vestuário
profissional para diversas
áreas de negócio, entre as
quais Indústria, Saúde,
Serviços, Restauração e
Hotelaria.

Peças de vestuário profissional que precisa de conhecer!
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Casaco:

Ideal para utilizar na área da indústria mantendo o colaborar
confortável na execução das suas tarefas diárias. Casaco com
fácil vestibilidade permitindo todo o tipo de movimentos
ditos normais. Os punhos com elástico permitem uma maior
proteção dos braços e um ajuste melhor ao punho.
O encaixe no escapulário serve para aplicar contraste de cor e
encaixe do vivo podendo ser refletor para lhe dar um maior
destaque.

Calça: 
Calça com elástico no cinto permite uma maior mobilidade
ao utilizador. É uma calça versátil pois tem um ajuste do
elástico permitindo variações nas medidas corporais do
utilizador.
Calça resistente capaz de aguentar com facilidade as
tarefas levadas acabo no dia-a-dia.

Peças de vestuário profissional que precisa de conhecer!

A roupa de trabalho de alta visibilidade tem como

principal função assegurar a visibilidade e segurança do

seu utilizador.

Blusão:

Prático com dois bolsos no peito com pala a fechar com
velcro. Possui também dois bolsos inferiores com abertura na
diagonal com bastante arrumação e de fácil acesso. Blusão
com elástico no cinto para se ajustar perfeitamente ao corpo.
O tecido florescente e as fitas refletoras classificam esta

peça como vestuário de alta visibilidade.

Calça: 
Calça com elástico no cinto que permite uma maior
mobilidade ao trabalhador. Devido à presença de elástico
no cinto torna-se uma peça totalmente ajustável à
medida de cada utilizador. Possui duas fitas refletoras de
50mm em cada perna, de modo a tornar este vestuário
completamente visível para quem o utiliza no seu
trabalho.
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Peças de vestuário profissional que precisa de conhecer!

Colete:

Peça com um corte moderno dando-lhe um ar elegante e com
uma vestibilidade muito boa. Colete acolchoado que lhe
confere uma maior proteção, conforto e segurança. Possui
uma gola subida dando-lhe um maior aconchego. Colete
multibosos permitindo obter uma maior arrumação para os
utensílios ou objetos que pretender utilizar.

Calça: 
Calça acolchoada fazendo um conjunto com o colete
bastante atrativo. Torna-se um fantástico coordenado para
criar uma imagem diferenciadora e moderna para a sua
empresa. Calça com elástico no cinto permitindo uma
maior mobilidade aos utilizadores. Calça versátil pois é
perfeitamente ajustável. Possui um bolso lateral do lado
direito permitindo guardar os seus objetos de modo
seguro, sem o risco de os perder.

Bata:

Bata que pode ser usada em diversas áreas de atividade, tais
como, Indústria, Limpeza e muitos outros serviços. Fácil
vestibilidade, sendo que o facto de ser comprida permite uma
maior proteção da roupa e do utilizador. A carcela permite
esconder os botões / molas que em alguns setores de
atividade não podem estar visíveis. Apontamento de contraste
na gola e nas tiras dos bolsos para dar uma opção maior de
personalização com a imagem do cliente.

Esta bata possui um bolso no peito e dois bolsos inferiores.
Esta peça de vestuário de trabalho caracteriza-se também por
lhe dar uma boa mobilidade e um conforto não prendendo os
movimentos do utilizador.
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Peças de vestuário profissional que precisa de conhecer!

Túnica:

Esta peça de vestuário profissional é indicada para a área de
saúde mas também para serviços de geriatria e outro tipo de
serviços de cuidados. Muito usada por fisioterapeutas no
exercício das suas funções. É uma peça resistente e muito
confortável. Fácil vestibilidade. O facto de não ter botões
evita que haja algum puxão ou que eles mesmo saiam, sendo
por isso um vestuário de trabalho ideal para lares, serviços de
saúde, fisioterapia, etc.
Túnica solta, unissexo com manga a ¾ e com rachas laterais
permitindo uma maior mobilidade e conforto.
Calça: 
Calça branca com elástico no cinto tornando-a prática e
ajustável. Esta peça tem carcela e um bolso traseiro. Em
conjunto com a túnica compõem um coordenado muito
bonito a nível visual estabelecendo uma relação de
confiança com o utente.

Jardineira:

Ideal para trabalhos no exterior. É uma peça de vestuário de
trabalho que oferece bastante proteção e muita mobilidade
nos movimentos. O ideal é vestir esta peça sempre por cima
de outras peças de vestuário mais casual.
Jardineira com bolso no peito e dois bolsos inferiores que lhe
proporcionam muita arrumação para diferentes utilizações.
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Peças de vestuário profissional que precisa de conhecer!

Camisa

Camisa básica com manga comprida, pode ser usada numa
situação mais formal ou para serviço mesa/bar. Camisa com
excelente vestibilidade, muito elegante indo ao encontro do
dress code usado por algumas empresas. É um vestuário
profissional que pode ser usado como uma coleção resort.
Calça:
Calça clássica sem pregas com bolsos laterais fazendo um
coordenado muito elegante com uma camisa de senhora
branca ou azul.

Colete:

Esta peça de vestuário dá-lhe um aspeto mais formal e
elegante, usando sobretudo em restauração e hotelaria.
Avental:
O avental de cinta representa uma boa alternativa para os

empregados (as) de mesa que sentem a necessidade de se
protegerem fundamentalmente nas pernas. É um avental
com um corte muito elegante conferindo ao utilizador um
aspeto muito moderno e agradável.
Camisa:
Camisa básica de manga comprida com uma vestibilidade
muito boa e com um corte muito elegante.
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Peças de vestuário profissional que precisa de conhecer!

Morada e contactos: 

Rua Joaquim António Moreira, 292 Armaz. 19

Zona Industrial da Maia 1 /Apartado 6023

4470-078 Moreira - Maia

Tel: +351 229 442 280 / 1

www.unifardas.pt

clientes@unifardas.pt
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