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Overloque: de 4 pontos/cm a 5 pontos/cm.

FECHAMENTO TIPOS DE AGULHA Pontos/cm

Lateral – costura aberta, chuleado no overloque e fechadas na reta.

O fechamento no overloque deverá ser realizado com agulha fina nº. 12.

Mangas: Manga curtas, detalhe bicolor (azul claro)

DESCRIÇÃO

60 - Capa tipo jaleco

Overloque: de 4 pontos/cm a 5 pontos/cm.

Frente: Camiseta tipo pólo com gola em tecido de malha com poliester e fechamento com 2 botões perolado na parte frontal, com bolso do lado esquerdo 

superior.

Reta: de 4 pontos/cm a 5 pontos/cm

Traseiro: Com elástico na cintura, com dois bolsos aparentes sem botão.

Costas: Com faixa horizontal na altura do quadril com 4,5 cm. Na parte inferior com 28 cm.

Laterais, Mangas e Recorte – costura aberta, chuleado no overloque e fechadas na reta.

Decotes – costuradas na reta.

O fechamento no overloque deverá ser realizado com agulha fina nº. 10.

FICHA TÉCNICA: MANUTENÇÃO  MASCULINO

58 - Calça  masculina sem pregas e elástico

Terbrim Santista

Azul Bic

DESCRIÇÃO

Etiquetas:

Etiqueta 01 – contém informações de instruções de lavagem, composição dos tecidos, tamanho da peça e informações de fabricação.

Etiqueta 02 – contém as informações do fabricante (razão social, CNPJ).

Aviamentos:

Zíper Nylon fino com 15 cm

Elástico na cintura

Botão Poliéster com 15 mm (bolso)

Calça masculina sem pregas e elástico, braguilha, passante medindo 1,0 cm e bolso com 18,0 cm de abertura. 01 botão verde claro frontal.

Barras: São arrematadas no overloque e rebatidas com costura reta invisível,feita em máquina especial, tendo 3,0 cm de largura.

Bordado: Logo símbolo do ICESP, escrita em branco "Instituto do Câncer do Estado de São Paulo Octavio Frias de Oliveira" e "Fundação Faculadade 

de Medicina", no bolso.

Barras: Arrematadas

Etiquetas:

Etiqueta 01 – contém informações de instruções de lavagem, composição dos tecidos, tamanho da peça.

Etiqueta 02 – contém as informações do fabricante (razão social, CNPJ). 

INFORMAÇÕES DE COSTURA

FECHAMENTO TIPOS DE AGULHA Pontos/cm

O fechamento na reta deverá ser realizado com agulha fina nº.12.

Reta: de 4 pontos/cm a 5 pontos/cm

Detalhe: Bicolor Azul Claro nos bolsos, nas mangas e na gola.

59 - Camiseta Pólo Masculina 

Malha de algodão tipo piquet marca Caimam

Azul Bic

DESCRIÇÃO

Jaleco masculino longo de  mangas curtas, com  duas folhas. Fechamento com 05 botões perolado aparentes. Gola tipo social com recortes. 01 bolso 

superior esquerdo. 02 bolsos inferiores aparentes.

FICHA TÉCNICA: MANUTENÇÃO  MASCULINO

Terbrim marca Santista

Azul Bic

FICHA TÉCNICA: MANUTENÇÃO  MASCULINO

Decotes – costuradas na reta.

Costas: Costas retas

Manga: curta

Barras: de 1,5 cm no próprio tecido

Etiquetas:

Etiqueta 01 – contém informações de instruções de lavagem, composição dos tecidos, tamanho da peça.

Etiqueta 02 – contém as informações do fabricante (razão social, CNPJ). 

O fechamento no overloque deverá ser realizado com agulha fina nº. 10.

Overloque: de 4 pontos/cm a 5 pontos/cm.

Reta: de 4 pontos/cm a 5 pontos/cm

Bordado: Logo símbolo do ICESP, escrita em branco "Instituto do Câncer do Estado de São Paulo Octavio Frias de Oliveira" e "Fundação Faculadade 

de Medicina", no bolso.

Aviamentos:

Botões: Poliéster com 1,2 cm Perolado - 02

INFORMAÇÕES DE COSTURA

FECHAMENTO TIPOS DE AGULHA Pontos/cm

Laterais, Mangas e Recorte – costura aberta, chuleado no overloque e fechadas na reta.


