Tenim moltes opcions en vestuari laboral i corporatiu, aquí us deixem
algunes. Tot certificat amb les normes adients.
WORKTEAM: Sentir-se segur és sentir-se bé. Revolucionem el concepte de vestuari laboral creant
peces resistents i duradores perquè tu et sentis segur, et sentis bé. Evolucionem contínuament
creant peces segures, certificades quan l'activitat ho requereix, que protegeixin davant la
climatologia adversa o que facilitin la transpiració en ambients d'altes temperatures. Innovem
creant peces modernes, amb una línia estètica actual i distintiva, amb teixits d'última generació,
conjuminant prestacions, funcionalitat i imatge, destinades a qui valora la roba que més temps
utilitza. Per Workteam, un usuari satisfet és un objectiu compliment.
CREYCONFE: Des de 1967, Creyconfe s'ha especialitzat a proporcionar solucions d'uniformitat per a
professionals i empreses de tots els sectors. L'estètica, la funcionalitat, la protecció i la seguretat en
el treball són els requisits que caracteritzen tant als productes continguts als nostres catàlegs com a
aquells desenvolupaments especials realitzats per a clients que busquen una màxima personalització
del producte. Un servei proper, personal i eficient proporcionat a través d'una extensa xarxa de
distribuïdors completa l'oferta de CREYCONFE, la finalitat de la qual és la total satisfacció dels
nostres clients.
GALWORKER: En Galworker dissenyem i fabriquem roba laboral. Oferim un servei integral per cobrir
les necessitats de les empreses en el relacionat amb la uniformitat i Vestuari laboral des de l'estudi
de les necessitats, disseny i fabricació, manteniment d'estoc de seguretat, Picking de comandes,
serveis door to door i servei postvenda. Garantim qualitat i servei en tots els nostres productes a
través de la unió del nostre know-how espanyol, disseny europeu, i control total de tots els
processos de fabricació en les nostres pròpies plantes de producció a Àsia. Proposem una extensa
varietat de teixits i complements, realitzats amb les més avançades tecnologies, estrictes controls de
qualitat i certificacions (segons normatives de cada sector o país), així com diferents característiques
de protecció i seguretat per a tots els sectors.
SOL’S: Sol’s és el líder europeu en peces i complements. Posseeix la seva seu central en Paris i un
magatzem logístic en Le Havre de més de 20.000 m2. Present en més de 40 paises i sota el seu
paraigua, Sol’s desembarca a Espanya l'any 2010 amb la premissa de seguir liderant i oferir un servei
de màxima qualitat als nostres clients. Els pilars que fan de Sol’s una gran marca són: Sol’s posseeix
el més extens catàleg del mercat, amb més de 7.000 referències en: Samarretes, polos, camises,
jerseis, corbates, davantals, dessuadores, polars, shoftshells, armilles, parques, pantalons, roba
laboral …
ROLY: Nascuda en 1985, Roly és una companyia internacional líder al mercat nacional, dins del
sector tèxtil promocional. Hem aconseguit arribar i mantenir-nos en la nostra posició gràcies a un
excel·lent i cohesionat equip que ens ha portat a créixer més enllà del que haguéssim planificat.
Gràcies a una total i absoluta vocació de servei al client, hem aconseguit augmentar el nostre mercat
molt més allà de les nostres fronteres i posicionar-nos com un referent internacional al mercat
europeu. Situada en el municipi de Fortuna (Múrcia), Roly disposa d'unes instal·lacions úniques en el
sector, amb un magatzem que supera una capacitat de 40 milions de peces, al llarg de 16.000 m2
construïts.
CODEOR: Des del seu inici s'ha especialitzat en el procés del desenvolupament i la qualitat en la
fabricació. Al principi, en 1992, i amb un èxit extraordinari, llança al mercat el seu producte bandera,
conegut mundialment; CONFORTINA®, que en pocs anys es converteix en la primera marca al
mercat de la seva especialitat amb els seus models CLASIC, i més tard UNISEX.
Ja l'any 2002, CODEOR necessita expansió, i la seva tecnologia requereix noves instal·lacions per a la
fabricació dels seus nous models. Neix la nova col·lecció MyCodeor®, i comença la seva producció i
comercialització. Aquesta és l'etapa de creació de calçat amb el màxim confort per al professional.

