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Criada em 2005 a
Prochef orgulha-se
de já ter colaborado
com os mais distintos
Chefs de Cozinha em
Portugal, começando
nas escolas de
Hotelaria, passando
pelos grandes Chefs
da actualidade, tendo
mesmo o previlégio
de já ter vestido
alguns dos melhores
Chefs do Mundo.
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Lançada em 2005 a Prochef criou uma linha de fardas e acessórios desenhados para chefs
de cozinha e restantes agentes do canal HoReCa (Hotelaria Restauração e Catering).
Quem melhor do que os profissionais do
sector para ajudar a conceber as peças de
vestuário que os próprios profissionais?
Foi precisamente a pensar nisso que em
2005 nasceu a Prochef, uma linha de
fardas e acessórios desenhados para chefs
de cozinha e restantes agentes do canal
HoReCa. Indumentárias únicas em termos
de sofisticação de fabrico, desde fardas
antifogo, antibacterianas, não possuem
agentes tóxicos na sua constituição, o
que as torna amigas do ambiente. No que
diz respeito à inovação, a Prochef tem
também várias formas de personalizar as
suas fardas de acordo com a temática que
o cliente pretende, sendo inclusive uma
das apostas da marca, a personalização de
forma a tornar cada cliente único.

Atribuímos a cada jaleca o nome das
maiores montanhas do mundo, na
certeza de quem as veste é exigente
e tem as maiores expectativa porque
escolhe Prochef. Não saciante com a
“terra” a Prochef parte também para
“água” lançando a coleção do mar num
dos eventos realizado na ilha da Madeira
que reuniu o maior número de chefs
portugueses de uma só vez “vai ser um 31”
foram precisamente 31 chefs que deram o
mote à nova coleção, criada sempre com
o objetivo de oferecer o maior conforto
e estética para aquela que será sempre a
sua segunda pele na cozinha. Desta forma
a Prochef deixa mais uma vez a sua marca
no mercado nacional e com perspetivas de
o fazer além-fronteiras.

Escolher a Prochef é
investir na qualidade
dos seus profissionais,
demonstrando
bom gosto e
orgulho no que é
100% Português.
Marcamos pela
diferença ao
personalizar as
suas fardas com um
design inovador,
qualidade nas matérias
primas e atenção
nos pormenores.

Be Prochef!
Em 2007 com o tema “Montanha” a
Prochef lança a coleção que veio romper
por completo o que até aqui se fazia
no que diz respeito ao fardamento de
cozinha. Viver não é mais do que escalar
incessantemente as mais íngremes
montanhas para atingir o cume e só os
audazes e lutadores conseguem lá chegar.

Orquídea Silva
Managing Director Grupo Prochef
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COZINHA
Confortáveis, elegantes e práticas, a
Prochef apresenta neste catálogo várias
jalecas com a qualidade que sempre
habituou ou seus clientes.

Todas as jalecas têm tamanhos e cores extra disponíveis por encomenda, entre em contacto para saber
mais sobre tamanhos e cores personalizadas.

WWW.PROCHEF.PT

1. SAMMY

2. SAMMY II

2. SAMMY II
1. SAMMY
Jaleca branca, 1 bolso na manga esq. com botões de pressão e ilhós de
respiração. 65% Polyester, 35% Algodão.
Ref. PRO30177

Uma jaleca com fecho para usar não
só no dia a dia mas tamém numa
ocasião especial!

2. SAMMY II com fecho
Jaleca branca, 1 bolso na manga esq. com fecho e ilhós de respiração. 65%
Polyester, 35% Algodão.
Ref. PRO30177A
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1. TIZ

2. OLÍMPICA

1. TIZ

2. OLÍMPICA

Jaleca branca, 1 bolso na manga esq. e outro no peito
especialmente desenhado para colocar a pinça. Com botões de
pressão e ilhós de respiração. 65% Polyester, 35% Algodão.

Jaleca preta, 1 bolso na manga esq. botão de pressão na gola e
ilhós de respiração. Desenvolvido em tecido esmerilado, ultraleve e fácil engomar. 65% Polyester, 35% Algodão.

Obs: pinça não incluida.

Ref. PRO30040 Tecido Fustão Canelado
Ref. PRO30066 Tecido Sarja

A jaleca Olímpica foi inicialmente desenvolvida
com o prepósito de servir a Equipa Olímpica
Nacional de Culinária nas competições em
que participou, trazendo para Portugal vários
prémios ao longo do anos.

Ref. PRO30182
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1. TURISMO

1. TURISMO

Inspirada nas cores do nosso país a
Jaleca Turismo mais que uma farda, é um
símbolo nacional em qualquer cozinha.
Jaleca branca, com vivo duplo colorido, 1 bolso na manga esq.
com botões de pressão e ilhós de respiração. 100% Algodão.
Ref. PRO30052G
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1. MEDITERRÂNICA

2. PACÍFICA

3. MEDITERRÂNICA

2. PACÍFICA

Jaleca branca, inspirada nas fardas típicas dos marinheiros, com
encaixe característico nas costas, 1 bolso na manga esq. com
botões de pressão e ilhós de respiração. 65% Polyester, 35%
Algodão.

Jaleca branca, com encaixe azul e molas douradas, 1 bolso na
manga esq. com botões de pressão e ilhós de respiração. 65%
Polyester, 35% Algodão.
Ref. PRO30159

Ref. PRO30163
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1. ROSS

1. ROSS

2. SULU

3. ROSS

3. SULU

Jaleca azul, com riscas brancas, 1 bolso na manga esq. com botões
de pressão e ilhós de respiração. 65% Polyester, 35% Algodão.

Jaleca branca, com encaixe azul e vivo vermelho, 1 bolso na manga
esq. com botões de pressão e ilhós de respiração. 65% Polyester,
35% Algodão.

Ref. PRO30166
Ref. PRO30165
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1. ÍNDICA

2. MÁRMARA

3. ANTÁRTICA

4. BALEARES

1. ÍNDICA

2. MÁRMARA

3. ANTÁRTICA

4. BALEARES

Jaleca azul, com encaixes brancos e duas molas de pressão
douradas, 1 bolso na manga esq. com botões de pressão e ilhós
de respiração. 65% Polyester, 35% Algodão.

Jaleca azul, com encaixes e vivos em branco, 1 bolso na manga
esq. com botões de pressão e ilhós de respiração. 65% Polyester,
35% Algodão.

Jaleca azul, com encaixes em branco, 1 bolso na manga esq.
com botões de pressão e ilhós de respiração. 65% Polyester,
35% Algodão.

Jaleca branca, com encaixe azul e molas douradas, 1 bolso na
manga esq. com botões de pressão e ilhós de respiração. 65%
Polyester, 35% Algodão.

Ref. PRO30160

Ref. PRO30171

Ref. PRO30167

Ref. PRO30169
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1. JÚNIA

2. TACORA

1. JÚNIA

2. TACORA

Jaleca preta ou branca, com vivo cinzento no colarinho e no bolso,
1 bolso na manga esq. 1 bolso no peito com botões de pressão e
ilhós de respiração. 100% Algodão.

Jaleca preta, com riscas em cinzento na frente e vivo no bolso, 1
bolso na manga esq. 1 bolso no peito com botões de pressão e
ilhós de respiração. 100% Algodão.

Ref. PRO30111

Ref. PRO30153
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1. EVEREST II

1. EVEREST II

1. EVEREST II
Jaleca branca, com vivos em preto, 1 bolso na manga esq. 1
bolso no peito com botões de pressão e ilhós de respiração.
65% Polyester, 35% Algodão.

A jaleca Everest tem agora uma nova versão!
Mais elegante, com o mesmo conforto,
disponível em várias cores.

Ref. PRO30198
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3. EVEREST KAMU

2. KAMU

1. EVEREST KAMU

2. KAMU

Jaleca preta, com padrão camuflado, 1 bolso na manga esq.
com botões de pressão e ilhós de respiração. 65% Polyester,
35% Algodão.

Jaleca com padrão camuflado, 1 bolso na manga esq. com botões
de pressão e ilhós de respiração. 65% Polyester, 35% Algodão.
Ref. PRO30178

Ref. PRO30146A
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1. COMAN

2. KAMET

1. COMAN

Jaleca camel, com detalhes em preto, 1 bolso na manga esq.
com botões de pressão e ilhós de respiração. 65% Polyester,
35% Algodão.
Ref. PRO30145

2. KAMET
Jaleca camel, com detalhes em castanho e branco, 1 bolso na
manga esq. com botões de pressão e ilhós de respiração. Mola
exterior com capa em plástico. 65% Polyester, 35% Algodão.
Ref. PRO30131
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1. BERLIN

2. FUJI

3. QUEVA

4. EVEREST

1. BERLIN

2. FUJI

3. QUEVA

4. EVEREST

Jaleca branca, com vivo verde e encaixe no peito em preto, 1
bolso na manga esq. com botões de pressão e ilhós de respiração.
100% Algodão.

Jaleca branca e preta, com vivo azul, 1 bolso na manga esq. 1 com
botões de pressão e ilhós de respiração. 100% Algodão..

Jaleca branca e preta, com vivo azul, 1 bolso na manga esq. 1 com
botões de pressão e ilhós de respiração. 100% Algodão.

Jaleca branca, com vivo em preto e encaixe em cinzento, 1 bolso
na manga esq. 1 com botões de pressão e ilhós de respiração.
100% Algodão.

Ref. PRO30125

Ref.PRO30126

Ref. PRO30125A Sarja

Ref. PRO30126A Sarja

Ref. PRO30147

Ref. PRO30146
Ref. PRO30146A Sarja
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1. WONG

2. SAMURAI

1. WONG
Jaleca branca, 1 bolso na manga esq. com 2
botões de pressão em plástico no exterior
e ilhós de respiração.
Ref. PRO30014 - 100% Algodão
Ref. PRO30014A - 65%Pol 35%Alg

2. SAMURAI
Jaleca branca, com faixa azul ou branca.
100% Algodão.
Ref. PRO30020
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1. SAM

2. MING

2. MING

1. SAM
Jaleca preta, 1 bolso na manga esq. botões de pressão e ilhós de
respiração. 65% Polyester, 35% Algodão. Disponível em vários
cores e tamanhos personalizados.
Ref. PRO30052P sarja preta

O modelo Sam responde às necessidades
básicas do uso de uma jaleca na cozinha,
simples económica e prática. A melhor jaleca
qualidade/preço disponível em todas as cores.

Jaleca branca, com punhos e encaixe no peito em castanho 1
bolso na manga esq. botões de pressão no interior e ilhós de
respiração. 100% Algodão.
Ref. PRO30013

Ref. PRO30052B sarja Branca
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1. TRIVOR

2. EIGHER

3. BATURA

1. TRIVOR
Jaleca preta, 1 bolso na manga esq. botões de pressão e ilhós
de respiração. 2 molas capa plástico no exterior com encaixe
cinzento 100% Algodão.

A jaleca Trivor é desenvolvida em tecido
esperilado canelado, ultra-leve e fácil de engomar.

Ref. PRO30122 Ref. PRO30122A 65/35

3. BATURA

3. EIGHER
Jaleca preta, com vivo branco e encaixe verde. Manga curta,
botões de pressão no interior. 65% Polyester, 35% Algodão.

Jaleca preta, com vivo e encaixe em cor de laranja no colarinho
e nos punhos, 1 bolso na manga esq. botões de pressão e ilhós
de respiração. Desenvolvida em 100% Algodão ou 65% Polyester,
35% Algodão.

Ref. PRO30121A Ref. PRO30121B sarja

Ref. PRO30130 Ref. PRO30130A sarja
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1. MAKALU

2. PALU

3. MUZTAG

1. MAKALU

2. PALU

3. MUZTAG

Jaleca branca, 1 bolso na manga esq. botões de pressão e ilhós
de respiração, encaixe preto com detalhe em cinzento 100%
Algodão.

Jaleca branca, 1 bolso na manga esq. botões de pressão e ilhós
de respiração, colarinho e detalhe em preto 100% Algodão.

Jaleca preta, 1 bolso na manga esq. botões de pressão e ilhós de
respiração. Vivos com encaixe cinzento nas costas 100% Algodão.

Ref. PRO30133

Ref. PRO30127

Pormenor cinzento da jaleca Muztag nas costas.

Ref. PRO30129
Ref. PRO30127A sarja
Ref. PRO30129A sarja
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SENHORA
Criada para levar a sofisticação e o design junto das
grandes Chefs mulheres, a Prochef Woman está cada
vez mais presente no mundo da restauração feminina.
Pretendemos dar às profissionais de cozinha todo
o conforto que estas merecem, com indumentárias
únicas e personalizadas para que se sintam bem em
qualquer altura do dia.
Feminina, confortável e muito profissional.
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1. SAM WOMAN

1. SAM WOMAN

1. SAM WOMAN
Jaleca branca, 1 bolso exterior na manga esq. botões de pressão
e ilhós de respiração, corte cintado e fole nas costas para maior
liberdade de movimentos. 65% Polyester, 35% Algodão.
Ref. PRO30174
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1. MONROE

2. MONROE II

O seu corte mais comprido com um
bolso na frente, permite usar este
modelo também no atendimento ao
público em farmácias, cabeleiros ou
centros de estética e spa.

1. MONROE
Jaleca cor de rosa e branca com manga comprida, botões de
pressão com corte cintado e fole nas costas para maior liberdade
de movimentos. Vivo verde água. 65% Polyester, 35% Algodão.
Ref. PRO30139

2. MONROE II
Jaleca branca com manga três quartos, botões de pressão com
corte, bolso na frente e rachas laterais. Vivos e encaixes em cor
de rosa. 100% Algodão.
Ref. PRO30134 Ref. PRO30134A sarja
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1. EVA PERON

1. EVA PERON
Jaleca branca, manga três quartos, botões
de pressão, corte cintado e encaixes emcor
de rosa. Rachas laterias e fole nas costas e
para maior liberdade de movimentos 100%
Algodão.

1. EVA PERON

Ref. PRO30137 Ref. PRO30137B sarja
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1. CLEOPATRA

2. CLEOPATRA II

1. CLEOPATRA

2. CLEOPATRA II

Jaleca preta, botões de pressão, ilhós de respiração e rachas
laterais. Manga a três quartos, pesponto e encaixes em dourado.
Jaleca desenvolvida em tecido 100% Algodão.

Jaleca preta, botões de pressão, ilhós de respiração e rachas
laterais. Manga a três quartos, encaixes em dourado. Jaleca
desenvolvida em tecido 100% Algodão.

Ref. PRO30141

Ref. PRO30142
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1. CLEOPATRA III

2. CLEOPATRA IV

1. CLEOPATRA III
Jaleca cor de laranja, manga curta, botões
de pressão, corte cintado e encaixes em
preto. 65% Polyester, 35% Algodão.
Ref. PRO30143

2. CLEOPATRA IV
Jaleca cor de laranja, manga curta, botões
de pressão, corte cintado e encaixes em
preto. 65% Polyester, 35% Algodão.
Ref. PRO30144
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1. MARY QUANT

2. MARY QUANT II

1. MARY QUANT
Jaleca preta, manga três quartos, botões
de pressão ao centro, corte cintado e
encaixes em azul. 100% Algodão.
Ref. PRO30151

2. MARY QUANT II
Jaleca preta, manga comprida, botões de pressão, corte cintado
e encaixes em azul. 100% Algodão. Chapéu não incluido.
Ref. PRO30152
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1. EARHART

2. EARHART II

1. EARHART

2. EARHART II

Jaleca verde e castanha com vivo em azul, manga curta, botões
de pressão com corte cintado. 65% Polyester, 35% Algodão.

Jaleca verde e castanha com manga comprida, botões de pressão
com corte cintado. 65% Polyester, 35% Algodão.

Ref. PRO30149

Ref. PRO30150
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1. EARHART III

2. ONASSIS II

3. EARHART III

3. ONASSIS II

Jaleca beje com manga comprida, botões de pressão com
corte cintado e fole nas costas para maior liberdade de
movimentos. 65% Polyester, 35% Algodão.

Jaleca creme com manga comprida, botões de pressão com
corte cintado, canelado no peito com fole nas costas para maior
liberdade de movimentos. 65% Polyester, 35% Algodão.

Ref. PRO30157

Ref. PRO30123 Ref. PRO30123 sarja

3. MEDITERRÂNICA
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1. GRACE KELLY

2. GRACE KELLY II

Jaleca verde de manga curta, botões de pressão, corte cintado
e encaixes cor-de-rosa. 65% Polyester, 35% Algodão.
Ref. PRO30138

1. GRACE KELLY

2. GRACE KELLY II
Jaleca verde e cor-de-rosa, botões de pressão e ilhós de respiração. Jaleca desenvolvida
em tecido 65% Polyester, 35% Algodão.
Ref. PRO30135
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A nova
Colecção
Denim da
Prochef,
novos
tecidos,
o mesmo
conforto.
Desde a sua invenção que a ganga se
tornou uma afirmação no dia a dia de
todos. É daqueles materiais que não
sai de moda com uma versatilidade
enorme, muito para além das
tradicionais calças de ganga.

A pensar nisso a Prochef
decidiu apresentar algumas
peças neste material.
Ideal para ambientes descontraídos,
para quem pretende fugir ao
tradicional preto e branco, a ganga é
a solução ideal para disfarçar aquelas
pequenas nódoas que teimam em
aparecer todos os dias na cozinha.
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1. CAMISA DENIM

1. CAMISA DENIM

1. Camisa Denim
Camisa em ganga com molas de pressão douradas e pesponto
em camel. Bolso no peito e gola à padre.
Ref. PRO32026

Ref. PRO32026 PATCK
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1. SAM DENIM

2. DENIM

2. DENIM
Jaleca em ganga com pesponto camel, 1
bolso exterior na manga esq. e um bolso
de vivo no peito. Botões de pressão e ilhós
de respiração. Clip na gola para ajuste do
avental.

1. SAM DENIM
A tradicional Jaleca Sam agora em ganga, 1 bolso na manga esq.
botões de pressão e ilhós de respiração desenvolvida em ganga
com pespontos em camel. Disponível em vários cores e tamanhos
personalizados.

Ref. PRO30192

Ref. PRO30195

3. TIZ
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1. CLEOPATRA GANGA

1. CLEOPATRA GANGA
Jaleca Cleopatra agora em ganga, 1 bolso na manga esq. botões
de pressão e ilhós de respiração desenvolvida em ganga com
pespontos em camel. Botão de pressão dourado e encaixes em
ganga revertida.
Ref. PRO30196
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1. EVA PERON
EM GANGA

2. SAM
WOMAN
EM GANGA

1. EVA PERON EM GANGA

2. SAM WOMAN EM GANGA

Jaleca Eva Peron agora em ganga, botões de pressão e ilhós
de respiração desenvolvida em ganga com pespontos em
camel. Corte cintado e fole nas costas para maior liberdade de
movimentos.

Jaleca Sam Woman em ganga, 1 bolso duplo na manga esq.
botões de pressão e ilhós de respiração desenvolvida em ganga
com pespontos em camel. Corte cintado e fole nas costas para
maior liberdade de movimentos. Clip na gola para ajuste do
avental.

Clip na gola para ajuste do avental.

Ref. PRO30197

Ref. PRO30194
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1.AVENTAL CINTURA
EM GANGA

3. ÁRTICA

2.AVENTAL BABETE
EM GANGA

3.AVENTAL
BABETE
3. ANTÁRTICA
EM GANGA C/
ENCAIXE

1. AVENTAL CINTURA EM GANGA

2. AVENTAL BABETE EM GANGA

3. AVENTAL BABETE EM GANGA COM ENCAIXE

Avental de cintura em ganga, com pesponto camel , com um
bolso de chapa na frente.

Avental babete em ganga, com pesponto camel , com 2 bolsos
de chapa na frente e fecho zip no peito.

Avental babete em ganga, com pesponto camel , com um bolso
de chapa na frent, tiras ajustáveis com duas molas douradas.
Encaixe em destaque na frente.

Ref. PRO35056

Ref. PRO36064
Ref. PRO36066A
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1. AVENTAL
BABETE
EM GANGA
AJUSTÁVEL

2. BOINA PORTUGUESA

3. AVENTAL BABETE EM GANGA AJUSTÁVEL

3. BOINA PORTUGUESA GANGA

Avental babete em ganga, com pesponto camel , com 2 bolsos
de chapa na frente e fecho zip no peito. Tiras em tecido castanho
com ajuste de mola dourada.

Boina Portuguesa unisexo produzida em ganga com prochef
bordado em camel.
Ref. PRO33029

Ref. PRO36066A
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KIDS
Grandes ideas, pequenos chefs.
Preocupados com a alimentação equilibrada dos mais
novos, desenvolvemos acções que contribuem para a
sua educação. Desde fardas, cursos de cozinha, jogos
e parcerias, desta forma, conseguimos dar o nosso
contributo no crescimento dos mais pequenos.
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1. CHAPÉU KIDS

4. JALECA MINT

2. CHAPÉU KIDS
3. CHAPÉU KIDS

1. JALECA KIDS

4. CHAPÉU KIDS

2. JALECA KIDS
1. JALECA KIDS

4. JALECA MINT ICE

Jaleca branca com duas cores de laranja,
manga curta, botões de pressão no interior.
65% Polyester, 35% Algodão.

Jaleca branca e verde, manga curta, com
vivo amarelo na gola, botões de pressão
no interior. 65% Polyester, 35% Algodão.

Ref. PRO30099A / 1. Laranja 2. Azul
Rosa

Ref. PRO30103

3.

1. CHAPÉU KIDS
Chapéu de cozinheiro rosa desenvolvido em tecido 65% Polyester, 35% Algodão.
Ref. PRO38037

/

1. Rosa 2. Laranja 3. Azul 4. Verde

3. JALECA KIDS
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2. AVENTAL KIDS

3. AVENTAL KIDS

AVENTAL KIDS
Avental ajustável desenvolvido em tecido
65% Polyester, 35% Algodão.
Ref. PRO36036B

1. AVENTAL KIDS

2. AVENTAL KIDS

1. Azul 2. Laranja 3. Rosa
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ACESSÓRIOS
Aventais, chapéus de cozinha, boinas,
lenços, aqui poderá encontrar vários
acessórios incluindo calças e calçado
para que se sinta bem em qualquer
situação, dentro ou fora da cozinha.
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3. AVENTAL BABETE

4. AVENTAL
BABETE RISCAS

1. AVENTAL
CINTURA

2. AVENTAL C/BOLSO

3. AVENTAL BABETE
Avental babete preto.		
Ref. PRO36020
Ref. PRO36020A ajustável

1. AVENTAL CINTURA
Avental cintura branco com faixa de 10 cm.
Ref. PRO35006

2. AVENTAL COM BOLSO

Ref. PRO36020C c/bolso
Ref. PRO36069 c/racha

4. AVENTAL BABETE RISCAS
Avental babete simples desenvolvido em
tecido às riscas com tiras em preto. Tecido
65% Poliester 35% Algodão - Sarja

Avental verde com bolso às riscas
Ref. PRO35006B

Ref. PRO36046
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2. AVENTAL
BABETE C/ BOLSO

3. AVENTAL
BABETE SENHORA

1. AVENTAL
ÁRTICO

1. AVENTAL ÁRTICO
Isnpirado na jaleca Ártica, o avental tem duas molas douradas
com encaixe colorido, branco.
Ref. PRO36020

3. AVENTAL BABETE SENHORA
Avental babete simples de senhora com
gola em V.
Ref. PRO36050

4. AVENTAL BABETE		
Avental babete simples branco.
Ref. PRO36020

2. AVENTAL BABETE COM BOLSO NO PEITO
Avental babete azul com pesponto vermelho e bolso de chapa
no peito.
Ref. PRO36066

4. AVENTAL
BABETE
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2. Avental
cintura em linho

1. Avental
Babete em linho

2. Avental
cintura em linho

2. Avental
cintura em linho

1. Avental
Babete em linho

1. AVENTAL BABETE EM LINHO

1. Avental
Babete em linho

Avental babete em linho com um bolso no meio
Ref. PRO36060

3. AVENTAL CINTURA EM LINHO
2. AVENTAL CINTURA COM BOLSO EM LINHO

Avental cintura em linho com bolso no meio.

Avental cintura em linho com bolso no meio e pega em linho
para colocar acesório.

Ref. PRO35060

3. Avental
cintura em linho

3. Avental
cintura em linho

Ref. PRO35060
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1. Avental PVC

4. CHAPÉU DE
COZINHEIRO

2. LENÇO PIRATA

4. CHAPÉU DE
COZINHEIRO

3. TOUCA DE REDE

1. BEANIE

2. BIVAQUE

6. LENÇO PIRATA
C/VIVO

4. LENÇO PIRATA

5. LENÇO PIRATA

3. BIVAQUE

6. BOINA PORTUGUESA

1. AVENTAL BABETE PVC

2. LENÇO PIRATA

3. TOUCA DE REDE

1. BEANIE

Ref. PRO36008

Ref. PRO38036

Ref. PRO38001

Ref. PRO34020

4. CHAPÉU DE COZINHEIRO

5. CHAPÉU DE COZINHEIRO

6. LENÇO PIRATA C/VIVO

4. LENÇO PIRATA

5. LENÇO PIRATA RISCAS

3. BOINA PORTUGUESA

Ref. PRO380037A

Ref. PRO380037A

Ref. PRO38036A

Ref. PRO38036

Ref. PRO38036B

Ref. PRO33029

3. BIVAQUE DE COZINHEIRO
Ref. PRO38005

3. BEANIE XADREZ
Ref. PRO34021
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3. TACORA

3. CALÇAS DESCAL 4

3. CALÇAS DESCAL 6

3. CALÇAS SEMI-ELÁSTICO

3. CALÇAS ELÁSTICO

3. CALÇAS RISCAS

3. CALÇAS XADREZ

Calças pretas tecido 65%Pol 35%Alg com
4 bolsos.

Calças castanhas tecido 65%Pol 35%Alg
com 6 bolsos.

Calças pretas tecido 65%Pol 35%Alg com
semi-elástico na parte de trás.

Calças pretas tecido 65%Pol 35%Alg com
elástico. Modelo unisexo com um bolso atrás.

Calças às riscas tecido 65%Pol 35%Alg com
elástico. Modelo unisexo com 3 bolsos.

Calças xadrez tecido 65%Pol 35%Alg com
elástico. Modelo unisexo com um bolso atrás.

Ref. PRO31015

Ref. PRO31047C

Modelo exclusivo de senhora com um
bolso atrás.

Ref. PRO31016

Ref. PRO31016A 3 bolsos

Ref. PRO31012

Ref. PRO31016C com 3 bolsos
Ref. PRO31075
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1. SAPATOS CODEOR SAFETY

1. SAPATOS CODEOR SAXA

3. MOC MAN

4. MOC LADY

5.EVERLITE

Disponivel em preto e branco, o modelo Codeor Safety é unisexo
e anti-derrapante ajudando a apoiar o pé sem apertar. O seu
sistema de biqueira de aço é ideal para trabalhar com toda
segurança numa cozinha.

Disponivel em preto e branco, o modelo Codeor Saxa é unisexo
e anti-derrapante já com um reforço do calcanhar. O seu sistema
de biqueira de aço é ideal para trabalhar com toda segurança
numa cozinha.

Tecnologia antiestática, antiderrapante,
sapato fechado e palmilha amovíve

Tecnologia antiestática, antiderrapante,
sapato fechado e palmilha amovível.

Aberto, fabricado em material ultraleve,
resistente e altamente confortável.

Ref. PRO37052

Ref. PRO37053

Ref. PRO37051

Ref. PRO37039

Ref. PRO37059

7. CLOG
Antiestática, permite a sua esterilização
em autoclave fornecendo todas as
garantias de higiene.
Ref. PRO37050

2. SAPATOS CODEOR LACES

6. EVERLITE CLOSED

O modelo Codeor Laces unisexo ideal para quem trabalha
muitas horas em pé, ajudando a apoiar o pé da melhor forma.
Leves, flexíveis, laváveis e resistentes, dísponivel apenas em
preto.

Fechado, para melhor ajuste ao calcanhar, é produzido em everlite, um material não
só ultraleve e resistente mas também altamente confortável.

Ref. PRO37038

8. CLOG COM TIRA

Ref. PRO37051A
Antiestática, permite a sua esterilização
em autoclave fornecendo todas as
garantias de higiene.
Ref. PRO37050A
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Gostava de ter um fardamento adaptado ao
seu restaurante? Quer um fardamento único?
Escolha o tecido, as cores assim como os
bordados, nós tratamos do resto!
Pode personalizar as suas peças, bordando o seu nome, o logótipo do seu establecimento
ou uma frase.

Encomende através do nosso site em:
www.prochef.pt

No caso do nome, escolha a localização na peça, o tipo de letra disponível e a cor do
seu bordado. Se quiser personalizar as peças com um logotipo envie-nos uma imagem
com boa deﬁnição, o tamanho que quer o bordado e a cor juntamente com a respectiva
encomenda para o email prochef@hig.pt
Fazer um bordado implica a abertura de um ﬁlme (um ﬁcheiro próprio para leitura na
máquina de bordados), tendo isso em conta, será sempre enviado um orçamento ao
cliente com o preço de abertura antes de avançarmos.

Tem ao seu dispor uma ferramenta on-line,
disponível 24h/24h, 365 dias por ano, de
fácil utilização e sem burocracias.
Se o que pretende é mesmo personalizar
o seu fardamento e valorizar a imagem
do seu espaço, teremos todo o gosto em
falar consigo.

Dispomos ainda de outras soluções de personalização como estampados para grandes
quantidades, ou aplicações únicas que dispensão a abertura de um filme. Entre em
contacto para saber mais informações sobre os nossos métodos de personalização.
Todas as jalecas têm tamanhos e cores extra disponíveis por encomenda, mais uma vez,
entre em contacto para saber mais informações sobre tamanhos e cores personalizados.

T.: +351 252 249 250
info@hig.pt / prochef@hig.pt
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Tabela de Medidas
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