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AVENTAL TIPO JALECO MASCULINO LOGO ICESP/USP
Avental tipo jaleco masculino ICESP/USP
Microfibra/Tecelagem Panamericana
Branca

DESCRIÇÃO
Frente: Avental com vista lisa com 5 botões e caseado na vertical. Gola blazer social com recorte. 3 Bolsos chapados e pespontados na frente,
sendo 1 aparente à esquerda superior e 2 inferiores em ambos os lados.
Costas: Possui pala vertical traseira, com abertura de 28 cm no centro inferior. Possui faixa horizontal, com 5,0 cm.
Mangas: Mangas longas, sem prega. Punho careca, medindo 2,0 cm de largura.
Barras: São rebatidas na reta com a medida de 2,0 cm de largura.
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).
Aviamentos:
Botão 1 = Poliéster com 2,0 cm Perolado 10
INFORMAÇÕES DE COSTURA
FECHAMENTO TIPOS DE AGULHA Pontos/cm
Laterais, Mangas e Recorte – Abertura lateral na vertical, em ambos os lados, de 17,5 cm.
Costura aberta, chuleado no overloque e fechadas na reta ou interloque.
Decotes – costuradas na reta.
O fechamento no overloque deverá ser realizado com agulha fina nº. 12.
Overloque: de 4 pontos/cm a 5 pontos/cm.
Reta: de 4 pontos/cm a 5 pontos/cm.
Bordado 1: Logo símbolo do ICESP, escrita em azul "Instituto do Câncer do Estado de São Paulo Octavio Frias de Oliveira" e "Fundação
Faculadade de Medicina" na manga direita.
Bordado2: Logo verde símbolo e escrita "Medicina USP" na manga esquerda.
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AVENTAL TIPO JALECO MASCULINO LOGO ICESP/FFM
Avental tipo jaleco masculino ICESP/FFM
Microfibra/Tecelagem Panamericana
Branca

DESCRIÇÃO
Frente: Avental com vista lisa com 5 botões e caseado na vertical. Gola blazer social com recorte. 3 Bolsos chapados e pespontados na frente,
sendo 1 aparente à esquerda superior e 2 inferiores em ambos os lados.
Costas: Possui pala vertical traseira, com abertura de 28 cm no centro inferior. Possui faixa horizontal, com 5,0 cm.
Mangas: Mangas longas, sem prega. Punho careca, medindo 2,0 cm de largura.
Barras: São rebatidas na reta com a medida de 2,0 cm de largura.
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).
Aviamentos:
Botão 1 = Poliéster com 2,0 cm Perolado 10
INFORMAÇÕES DE COSTURA
FECHAMENTO TIPOS DE AGULHA Pontos/cm
Laterais, Mangas e Recorte – Abertura lateral na vertical, em ambos os lados, de 17,5 cm.
Costura aberta, chuleado no overloque e fechadas na reta ou interloque.
Decotes – costuradas na reta.
O fechamento no overloque deverá ser realizado com agulha fina nº. 12.
Overloque: de 4 pontos/cm a 5 pontos/cm.
Reta: de 4 pontos/cm a 5 pontos/cm.
Bordado 1: Logo símbolo do ICESP, escrita em azul "Instituto do Câncer do Estado de São Paulo Octavio Frias de Oliveira" e "Fundação
Faculadade de Medicina" na manga direita.
Bordado 2: Logo símbolo verde e em preto escrita "Fundação Faculdade de Medicina" na manga esquerda
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AVENTAL TIPO JALECO FEMININO LOGO ICESP/USP
Avental tipo jaleco feminino ICESP/USP
Microfibra/Tecelagem Panamericana
Branca

DESCRIÇÃO
Frente: Avental com vista lisa com 5 botões e caseado na vertical. 3 bolsos, sendo 1 à esquerda superior embitidos e 02 chapados em ambos
os lados. Gola social (padre), com decote em V.
Costas: Possui pala vertical traseira, com abertura de 28 cm no centro inferior.
Mangas: Mangas longas, sem prega. Punho careca, medindo 2,0 cm de largura.
Barras: São rebatidas na reta com a medida de 2,0 cm de largura.
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).
Aviamentos:
Botão 1 = Poliéster com 2,0 cm Perolado 10
INFORMAÇÕES DE COSTURA
FECHAMENTO TIPOS DE AGULHA Pontos/cm
Laterais, Mangas e Recorte – Abertura lateral na vertical, em ambos os lados, de 17,5 cm.
Costura aberta, chuleado no overloque e fechadas na reta ou interloque.
Decotes – costuradas na reta.
O fechamento no overloque deverá ser realizado com agulha fina nº. 12.
Overloque: de 4 pontos/cm a 5 pontos/cm.
Reta: de 4 pontos/cm a 5 pontos/cm.
Bordado 1: Logo símbolo do ICESP, escrita em azul "Instituto do Câncer do Estado de São Paulo Octavio Frias de Oliveira" e "Fundação
Faculadade de Medicina" na manga direita.
Bordado2: Logo verde símbolo e escrita "Medicina USP" na manga esquerda.
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AVENTAL TIPO JALECO FEMININO LOGO ICESP/FFM
Avental tipo jaleco feminino ICESP/FFM
Microfibra/Tecelagem Panamericana
Branca

DESCRIÇÃO
Frente: Avental com vista lisa com 5 botões e caseado na vertical. 3 bolsos, sendo 1 à esquerda superior embitidos e 02 chapados em ambos
os lados. Gola social (padre), com decote em V.
Costas: Possui pala vertical traseira, com abertura de 28 cm no centro inferior.
Mangas: Mangas longas, sem prega. Punho careca, medindo 2,0 cm de largura.
Barras: São rebatidas na reta com a medida de 2,0 cm de largura.
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).
Aviamentos:
Botão 1 = Poliéster com 2,0 cm Perolado 10
INFORMAÇÕES DE COSTURA
FECHAMENTO TIPOS DE AGULHA Pontos/cm
Laterais, Mangas e Recorte – Abertura lateral na vertical, em ambos os lados, de 17,5 cm.
Costura aberta, chuleado no overloque e fechadas na reta ou interloque.
Decotes – costuradas na reta.
O fechamento no overloque deverá ser realizado com agulha fina nº. 12.
Overloque: de 4 pontos/cm a 5 pontos/cm.
Reta: de 4 pontos/cm a 5 pontos/cm.
Bordado 1: Logo símbolo do ICESP, escrita em azul "Instituto do Câncer do Estado de São Paulo Octavio Frias de Oliveira" e "Fundação
Faculadade de Medicina" na manga direita.
Bordado 2: Logo símbolo verde e em preto escrita "Fundação Faculdade de Medicina" na manga esquerda

