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BA   AKZ
אלגנט

חולצות דגם אוקספורד
ש.קצר/ארוך

s-xxxl

חולצות אלגנט
ש.קצר/ארוך

ייצור מיוחד לאבטחה
s-xxxl

חולצת אלגנט
ש.קצר/ארוך
נשים/גברים

במבחר צבעים
s-xxxl

 ז'קט אלגנט
נשים/גברים
כחול/שחור

s-xxxl

ג'קט ספארי
בז'

s-xxxl

ג'קט ספארי
שחור/כחול

s-xxxl

חולצת אלגנט ש.קצר/ארוך
במבחר צבעים

s-xxxl
חולצה דגם פולו קצר/ארוך

במבחר צבעים
s-xxxl
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BA   AKZ

חולצות  
קיץ

BA   AKZ

חולצת T ש. קצר/ארוך
100% כותנה

במבחר צבעים ובכל המידות

חולצת T דגם אמריקאי
ש. קצר ושרוול 3/4

במבחר צבעים ובכל המידות

חולצת T בנות
שרוול 3/4

במבחר צבעים ובכל המידות

חולצת תנועת נוער
כל המידות

צבע לפי בחירה

חולצה 
מנדפת זיעה/דרייפיט

ש. קצר
במבחר צבעים
ובכל המידות

חולצה דגם פולו 
ש.קצר / ארוך
במבחר צבעים
ובכל המידות

חולצה דגם פולו  + כיס
ש.קצר /ארוך
ובכל המידות

חולצת דגם 
פולו נשים

ש.קצר / ארוך
במבחר צבעים
ובכל המידות

קיים במלאי
גם פולו דרייפיט במבחר צבעים ובכל המידות
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מכנס דגמח 6 כיסים
 בז' / כחול / שחור / אפור

s-xxxl

חגורת עור

מכנס ספורט אלגנט
דגם דוקרס

 בז' / כחול / שחור / אפור

מכנס אלגנט
כחול / שחור

נעליים דגם הי-טק

מגף אוסטרלי

S3 נעלי עבודה בטיחותיות

S1 נעלי עבודה בטיחותיות

S2 נעלי עבודה בטיחותיות
נשים

מכנסים
ונעלי עבודה

BA   AK

89 למוצרים נוספים התקשרו אלינו: 02-6567470



ח
ב
ט

מ
ת ו

דנו
ע

ס
מ

ת, 
או

מלונ

סינר שף צרפתי
מתחת הברך

במבחר צבעים

סינר שלם
במבחר צבעים

סינר חצי 
מעל הברך

במבחר צבעים

Z

ג'קט מהודר
עיטור בפס לבן
בייצור מיוחד

כובעי שף
שחור/כחול/לבן

מכנס טבח
במבחר צבעים

סינר חצי מהודר
מעל הברך

בייצור מיוחד

סינר חצי מהודר 
עיטור בפס לבן

בייצור מיוחד

ג'קט טבח שחור
כפתורים בשחור

ג'קט טבח לבן
כפתורים בלבן

ג'קט מעוצב
לבן כפתורים בשחור
ייצור בהתאמה אישית

במבחר צבעים

ג'קט
בייצור מיוחד

מסעדנות

BA   AK
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חגורות עור
חגורות  מעור כפול לנשק כובעי מצחייה - 6 פאנלבנדנה מבחר צבעים

בד עבה

כובעי רפול 100% כותנה 
במבחר צבעים

כובע תילאנדי / ליגיונר
במבחר צבעים

כיפת סאטן
במבחר צבעים

דגל במבחר גדלים
בייצור אישי

מגבות פנים/גוף
במבחר צבעים

ניתן לרקום על גבי המגבות

עניבות גומי 
במבחר צבעים

עניבות סטן
במבחר צבעים

עניבות אלגנטיות
במבחר צבעים

כובעי דרייפיט
/ מנדף זיעה

כובע בטחון צהובבמבחר צבעים
כובעי מצחייה
מבמחר צבעים

כובעי מצחייה
חצי רשת

פלוס

BA   AKZ

צעיפים 
במבחר צבעים
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ווסט זוהר
כתום / צהוב

ווסט זוהר מיוחד עם 
כיסים

כולל רוכסן
 צהוב

ווסט זוהר 
 צהוב / כתום

ווסט זוהר
זהירות בדרכים

ילדים
כתום / צהוב

טלית זוהרת דגם מע"צ
כתום / צהוב

סרבל עבודה כתפיות
במבחר צבעים

s-xxxl

סינר ווסט מיוחד
ייצור בהתאמה אישית

במבחר צבעים

ווסט עבודה
כחול / שחור

במבחר צבעים
s-xxxl

מקטורן עבודה
3 כיסים

במבחר צבעים
s-xxxl

מקטורן משולב
שרוול קצר

בייצור מיוחד
s-xxxl

עבודה

BA   AKZ
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חולצת טריקו, כותנה/ריב/לייקרה
 בנות, ש.קצר/ארוך, צוארון וי/צוארון עגול

במבחר צבעים ובכל המידות

גופיית ספורט
במבחר צבעים
 ובכל המידות

חולצת מנדפת זיעה/דרייפיט בנים
במבחר צבעים
 ובכל המידות

טייץ נשים

מכנס ספורט
במבחר צבעים

חולצה דגם פולו
ש.קצר
ילדים

קפוצ'ון/קנגרו 
עם רוכסן/ללא רוכסן

ילדים בשלל צבעים

ה
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די
ט יל

פור
ס

ספורט וילדים
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פולו שרוול ארוך

מעיל משופר לאבטחה
כחול / שחור

 P.V.C חליפת סערה
כחול / צהוב סווטשר פוטר

ג'קט פליז דו צדדי 
כחול  שחור / זית שחור

אפור שחור

צעיפי פליז
מעיל דגם טייסים

מעיל חורפי מבד ניילון
כחול / שחור

ג'קט פליז 
שחור / כחול

קפוצ'ון עם רוכסן

קפוצ'ון קנגרו ללא רוכסן

כפפות צמר/פליז

כובע 
צמר/פליז

כרבולית

חם צוואר
במבחר צבעים

חם צוואר 
דו צדדי

במבחר צבעים

חורף

BA   AKZ

חרמונית
כחול
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BA   AKZ מכנסי 
אח/אחות

מכנסי 
אח/אחות
במבחר 
צבעים

ובמידות 
שונות

V מיקטרון
אח/אחות

במבחר צבעים
ובמידות שונות

חלוק רופא/אחות
ש.קצר/ארוך

מכנס + חולצה
תינוקות

ייצור מיוחד

כובע
תינוקות

רפואה
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www.bazaktextile.com

עטים
קיים במבחר גדול של 

דוגמאות וצבעים 

קיים במבחר גדול של 
דוגמאות וצבעים 

מוצרי פרסום

קלמר עם הדפס 
סובלימציה

תיק אקולוגי
קיים במבחר גדול של 

דוגמאות וצבעים
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miribazak@gmail.com

www.bazaktextile.com

רחוב איתם 23, מישור אדומים
טל: 02-6567470  או  077-5306080 

פקס: 02-5857515 ZBA   AKZ
בגדי עבודה מקצועיים

יך! ר על פו
  ת

24




