
לבריאות!
בגדי עבודה שעושים הרגשה טובה

לפעמים, די בחלוק הרופאים הלבן והמוכר כדי להשרות 

בנו תחושת בטחון והידיעה שמטפלים בנו. 

בריל דייויס מספקת מענה ייצוגי לדרישה ללבוש עמיד 

קו  הקוסמטיקה.  ומקצועות  רפואה  צוותי  עבור  ונוח 

נוחות בסביבות עבודה  על  עוצב בדגש  בגדי העבודה 

דינמיות המחייבות ניראות צוותית גבוהה. כל הבגדים 

על  להתפשר  מבלי  ונוחות,  בפונקציונאליות  מאופיינים 

בטיחות ואופנה. אפשרויות ההתאמה האישית כמעט בלתי 

מוגבלות, החל מסוג הבד וכלה בצבעי התפרים, לשמירה על 

זהות תאגידית אחידה.

חברת בריל דייויס פורשת בפניך קו אופנתי של מדים עמידים בכביסות מרובות, בגזרה נוחה ומבדים המתאימים לסביבת 

העבודה. כל חומרי הגלם עומדים בתקנים מחמירים ומתאימים לשורה ארוכה של תפקידים בעולם הרפואי והקוסמטי:

 בתי חולים

 בתי מרקחת

 בתי אבות

 מעבדות

 מרפאות

 מכבסות תעשייתיות ועוד...

 

גם מדים למגזר הרפואי  דייויס,  בריל  כל הפריטים מבית  כמו 

הודות  גבוהה  בזמינות  לקוחותינו  לרשות  עומדים  והקוסמטי 

לאחזקת מלאים ממותגים והפצה על פי דרישה.

www.beryl-davis.com



תפורים למידות שלך - מוצרים לדוגמא

בריל דייויס מתמחה בציוד מיגון אישי חדשני באיכות מעולה, מביגוד לניראות גבוהה )BDHV( ועד לבוש חסין אש ומעכב בערה 
)BDFR(, מבגדי עבודה ומדים ועד הלבשה בטכנולוגיות טקסטיל מקררות. מאז ייסודה בשנת 1981 הקימה החברה שלושה בסיסים 

גלובליים, באנגליה, בסין ובישראל, ופסי ייצור בישראל, בסין ובהודו. החברה שמה דגש על בטיחות ומצוינות ללא פשרות: עיצובים 
ועמידה  וצוות מומחה, שימוש בחומרים מתקדמים-טכנולוגית  לבדיקת חומרי הגלם  ופיתוח עם מעבדות  חדשניים, מחלקת מחקר 

בתקנים המחמירים ביותר. חברת בריל דייויס מציעה מגוון פתרונות בהתאמה אישית, תפורים בדיוק למידות הלקוח.

חולצת צוות יוניסקס, מק״ט 20350
חולצת גברים/נשים עם שרוול קצר, צווארון וי, 3 כיסים

עשויה 65% פוליאסטר, 35% כותנה
משקל הבד 150 גר׳

צבע לבן )צבעים אחרים לפי דרישה(
S-5XL מידות

דגמ”ח יוניסקס לצוות רפואי
מק״ט 20409

דגמ״ח גברים/נשים, גזרה נוחה ומשוחררת, 
מותן אלסטי, חוט להידוק, 3 כיסי דגמ”ח

עשוי 65% פוליאסטר, 35% כותנה
משקל הבד 150 גר׳

צבע לבן )צבעים אחרים לפי דרישה(
S-5XL מידות
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