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προσωπικού



Πόλο µπλούζα ανδρική 
µε µακρύ µανίκι. 

Πετιλέτα µε 3 κουµπιά 
Rib σε γιακά µε ενισχυτικά 
Eσωτερικά γαζιά
Eλαστικό 1x1 rib 
σε µανσέτες
100% βαµβάκι
Πικέ 
220 γρ.

Πόλο µπλούζα ανδρική 
µε κοντό µανίκι

1x1 rib σε γιακά και µανίκια
Ενισχυτικά
Εσωτερικά γαζιά στο γιακά 
Προαιρετική τσέπη 
Πλαϊνές ραφές 
Πατιλέτα µε 3 κουµπιά 
Πλαϊνά σχισίµατα 
στο τελείωµα 
100% βαµβάκι,πικέ 
190 γρ.

YRPO6635emb

S/3XL
9,90 €Τιµή

Size

YRPO6638emb

S/3XL
8,90 €Τιµή

Size

Μπλούζα t-shirt - ∆ιπλή 
στρογγυλή λαιµόκοψη

Eνισχυτικά
Eσωτερικά γαζιά σε 
λαιµόκοψη και ώµους 
Xωρίς πλαϊνές ραφές 
100% βαµβάκι
150 γρ.

YRCA6424emb

S/3XL
3,85 €Τιµή

Size

Φούτερ µε στρόγγυλη 
λαιµόκοψη και ενισχυτικά 

Εσωτερικά γαζιά
Ελαστικό
1x1 rib σε λαιµόκοψη
Μανσέτες και τελείωµα
65% πολυεστέρας 
35% βαµβάκι
Brushed fleece 
280 γρ.

YRSU1070emb

S/3XL
10,90 €Τιµή

Size

Με κέντηµα
Με κέντηµα

Με κέντηµα
Με κέντηµα



Unisex Προσωπίδα µε 
προσχηµατισµένο γείσο 
µε ραφή "σάντουιτς" 
σε χρωµατική αντίθεση 

100% βαµβάκι 
150 γρ.
Χωρίς κέντηµα

Softshell ζακέτα µε διπλή επένδυση, 
κεντρικό φερµουάρ και ψηλό γιακά

Μπροστινό κόψιµο µόνο 
στο ανδρικό µοντέλο 
Τρεις τσέπες µε φερµουάρ 
και ρυθµιζόµενες µανσέτες 
Ελαστικό κορδόνι στο τελείωµα 
Εξωτερικό: 92% πολυεστέρας  
8% ελαστάνη
Εσωτερικό: 100% πολυεστερικό, 
εξαιρετικά θερµικό microfleece 
300 γρ.

Παρκά µπουφάν µε ψηλό γιακά 
και φερµουάρ ίδιου χρώµατος 

Κουκούλα που διπλώνει 
στο γιακά µε βέλκρο 
Εξωτερικές τσέπες 
µε φλαπ και φερµουάρ
∆ύο εσωτερικές τσέπες µε βέλκρο 
Μανσέτες µανικιού 
ρυθµιζόµενου ανοίγµατος µε βέλκρο 
Εξωτερικό: 100% αδιάβροχος πολυεστέρας
Εσωτερικό: 100% πολυεστέρας 
Fleece γιακάς

YR556432emb

S/3XL
19,90 €Τιµή

Size

YRPK5077emb

S/3XL
19,90 €Τιµή

Size

SLO1196

one size
2,95 €Τιµή

Size

YRRA1199emb

S/2XL
15,80 €Τιµή

Size

Αµάνικο γιλέκο Softshell µε 
διπλή επένδυση µε κεντρικό
φερµουάρ και ψηλό γιακά  

Τρεις τσέπες µε φερµουάρ
Ελαστικό κορδόνι στο τελείωµα 
Εξωτερικό: 92%πολυεστέρας 
8% ελαστάνη 
Εσωτερικό: 100% πολυεστερικό, 
εξαιρετικά θερµικό 
Microfleece 
300 γρ.
Με κέντηµα

Με κέντηµα Με κέντηµα



Ποδιά ολόσωµη σε κόκκινο 
χρώµα από καπαρντίνα 

Με διατόνιο στο λαιµό 
για αυξοµείωση ύψους 
Mία τσέπη διαχωριζόµενη 
εµπρός στο ύψος της µέσης
65% πολυεστερικό,
35% βαµβάκι
200 γρ.

Ποδιά ολόσωµη σε κόκκινο 
χρώµα από καπαρντίνα 

Με διατόνιο στο λαιµό για 
αυξοµείωση ύψους
Λεπτοµέρειες από σκούρη 
µπλε καπαρντίνα και µία 
τσέπη στο πλάι.
65% πολυεστερικό
35% βαµβάκι 
200 γρ.  

5300RNABemb

one size
8,90 €Τιµή

Size

5300Remb

one size
6,80 €Τιµή

Size

SL01196emb

one size
4,15 €Τιµή

Size

Unisex Προσωπίδα µε 
προσχηµατισµένο γείσο 
µε ραφή "σάντουιτς" 
σε χρωµατική αντίθεση

100% βαµβάκι 
150 γρ.
Με κέντηµα

Για τις παραγγελίες σας επικοινωνήστε:
 

AYO team
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Tel: (+30)2310 84 84 45 & (+30)2310 53 56 46
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Με κέντηµα

Με κέντηµα


