
עיצוב על פי דרישה
תפורים למידות שלך

הוא שם המשחק.  בידול  היום,  של  התחרותי  בעולם 

לבוש הוא חלק גדול מיצירת זהות מותג עבור חברתך. 

בריל דייויס מציעה אפשרויות רבות ומגוונות של בגדי 

עבודה מעוצבים על פי דרישה, בהתאם לצורך: בידול 

החברה,  בתוך  שונים  תפקידים  איפיון  מהתחרות, 

התאמה לסביבות עבודה שונות, ועוד.

מוגבלות,  בלתי  כמעט  האישית  ההתאמה  אפשרויות 

פריטי  עיצוב  התפרים.  בצבעי  וכלה  הבד  מסוג  החל 

לקיחה  תוך  הלקוח,  לדרישת  בהתאם  נעשה  הלבוש 

פונקציונליות  אקלים,  בטיחות,  דרישות  של  בחשבון 

ואופנתיות.

לשורה  ומתאימים  מחמירים  בתקנים  עומדים  ברובם  הגלם  חומרי 

ארוכה של תפקידים לכל מגזר עסקי. אפשרויות העיצוב האישי מגיעות גם 

לפרטים הקטנים – צבעוניות ייחודית, לוגו בית העסק, בחירת חומרי הגלם ועוד. כמו כל הפריטים מבית בריל דייויס, גם 

בגדי העבודה הייצוגיים עומדים לרשות לקוחותינו בזמינות גבוהה הודות לאחזקת מלאים של חומרי הגלם 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.

מכנס עבודה בהתאמה אישית
מכנס עבודה בגזרה מיוחדת ובהתאמה ללקוח,

אפשרות להוספת כיסים, כפתורים ואביזרים
ניתן להדפיס לוגו החברה

בדים וחומרי גלם: עפ״י דרישת הלקוח
צבעים: עפ״י דרישת הלקוח
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