
A PREPARAÇÃO DO NATAL

Na sua oficina o Pai Natal enfrenta um trabalho muito dificil de fazer.

Tem como missão construir milhões de brinquedos para as crianças

de todo o mundo. A sua oficina não é lá muito moderna pelo que, tem

que usar roupa resistente que o ajude a manter-se limpo e protegido

do pó e de outras sujidades. Para lhe dar o conforto necessário a

Unifardas recomendou que ele usasse as suas calças com Poliéster e
Algodão de modo a serem confortáveis mas também resistentes. 

 

H I S TÓR IA  CR IADA  PE LA  UN I FARDAS , S . A

MAS PORQUE É QUE
O PAI NATAL NÃO

SE SUJA?
Conheça a verdadeira história

A GRANDE VIAGEM CHEGOU...

Já pensaram nos perigos pelo qual o Pai Natal passa durante a

viagem de 24 para 25 de Dezembro? São os aviões que voam mais

baixo, os prédios cada vez mais altos, as antenas esquecidas nos

telhados, as aves que gostam de ver o Pai Natal a passar e tantos

outros perigos que existem nos ceús.

Para que ele voe com toda a segurança com as suas renas, a

Unifardas aconselho-o a usar o Vestuário de Alta Visibilidade que

o torna visivel e o resguarda de possíveis acidentes.  

Bem pensado..não?

A DESCIDA DA CHAMINÉ

Ou todos os pais do mundo limpam as chaminés um dia antes da

chegada do Pai Natal ou a Unifardas tem um belo casaco que mantem

o fato do Pai Natal bem limpinho, com aquela cor vermelha bem

brilhante. 

Querem saber o segredo?

É o casaco da Unifardas....
Acolchoado, protege do frio e da sujidade mantendo o Pai Natal
quentinho e sempre limpinho para levar os vossos presentes da

forma mais segura sem sujar os lindos embrulhos. Este casaco mágico

da Unifardas tem uma gola subida de modo a proteger o pescoço do

Pai Natal da neve e das correntes de ar. Este casaco é mesmo especial,

não há nenhum grãozinho de pó que se agarre a ele.

 

O DESCANSO DO PAI NATAL

Depois de uma noite inteira a viajar por esse mundo fora, a

descer de chaminé em chaminé para deixar os presentes a

todos os meninos que se portaram bem...e aos outros

meninos também, o pobrezinho do Pai Natal tem que

descansar.

Para isso, ele senta-se no seu sofá com uma camisola de lã

bem quentinha que a Unifardas lhe fez e tira uma bela

soneca.

Bons sonhos Pai Natal e até para o Ano....

 

feliz natal


