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NOSSO COMPROMISSO 
 

 

 

 

A “Scalón Uniformes” oferece aos seus clientes soluções voltadas à uniformização dos 

colaboradores de sua empresa, através de consultoria especializada, visando atender às 

necessidades específicas, garantindo a satisfação e fidelização de nossos clientes. 

• 

Desenvolvemos modelos exclusivos, tornando únicos os uniformes de cada cliente, através de 

nossa consultoria sempre pronta à atender as especificações técnicas e de design para cada tipo 

de segmento. 

 
 

Fabricamos para todos os tipos de uniformização: operacional, administrativos, linha branca e 

hospitalar, empresas aéreas, esportivo, fitness, escolar, promocional e dessa maneira atendendo 

todas as necessidades de nossos clientes. 

 

 

 

Uniformizar os colaboradores da empresa transparece a imagem e o espírito da equipe, o que 

resulta em organização, maior segurança, respeito aos clientes e praticidade. 



 

NOSSOS PRODUTOS E SERVIÇOS 
 

 

UNIFORMES 

LINHA OPERACIONAL 

Gastronomia, Cozinha Industrial, Serviços Gerais, 

Bonés, Camisetas. 

 
 
 

 

LINHA EXECUTIVO 

Social, Hotelaria, Cias Aéreas, Eventos. 
 
 
 
 

 

COLÉGIOS E FACULDADES 

Toda linha de Uniformes, Mochilas, Estojos, 

Camisetas, Shorts, Bonés, Tenis. 



 

 

NOSSOS PRODUTOS E SERVIÇOS 
 

EPI´S 

 
Alta Tensão 

Auditiva 

Calças e Jalecos 

Botas 

Calçados 

Luvas 

Descartáveis 



 

 

NOSSOS PRODUTOS E SERVIÇOS 
 

 
 

A "Scalón Uniformes”, representa 

os Sapatos Ocupacionais da "Soft 

Works”, Sapatos Operacionais e 

Linha Femme da "Kadish Flex”e  

Sapatos da "Innpro”! Todos os 

calçados possuem CA – 

 
Certificado de Aprovação pelo 

Ministério do Trabalho, 

trabalhamos com TODOS OS EPIS 

COM CA. 



 
 

NOSSOS PRODUTOS E SERVIÇOS 
 

 

Mais um serviço lançado pela Scalón Uniformes&Kit Hospitalar, 

representando os sapatos ocupacionais da "Soft Works", sapatos 

operacionais e da Linha Femme da "Kadish Flex" e sapatos da 

"Innpro”.  

 
Todos os calçados possuem CA - Certificado de Aprovação pelo 

Ministério do Trabalho. Faça seu Orçamento! 

PRONTA ENTREGA! É só combinarmos!!  
 



 
 

NOSSOS PRODUTOS E SERVIÇOS 
 

LINHA KIT HOSPITALAR 



 
 

NOSSOS PRODUTOS E SERVIÇOS 
 

LINHA KIT HOSPITALAR 

PERSONALIZAÇÃO, SOFISTICAÇÃO E QUALIDADE NO ATENDIMENTO 

 
Em maio de 2012 a Scalon Uniformes, empresa que oferece soluções completas 

em uniformização através de consultoria especializada, lança o Kit Hospitalar. 

 
"O Kit Hospitalar, traz para cada paciente e acompanhante um quarto como se 

fosse seu próprio quarto, bem acolhedor, e com seu perfil em todo o enxoval, já que 

cada vez mais, não bastam as habilidades como profissional da saúde, os pacientes, 

acompanhantes ou familiares, estão passando por momentos de grande instabilidade 

emocional e precisam se sentir cuidados, explica Ideli Gazarra, diretora comercial 

ScalonUniformes&KitHospitalar." 



 

 

NOSSOS PRODUTOS E SERVIÇOS 
 

LINHA KIT HOSPITALAR 

Desta maneira, o Kit Hospitalar agrega a Hotelaria 

Hospitalar e a Joint Commission Internacional 

(JCI), se adequando as necessidades, perfis e 

condições internacionais exigidas de cada rede 

hospitalar. 

(JCI) Certifica instituições da saúde internacional pelo 

seu padrão de qualidade em atendimento médico e 

hospitalar. 

Esta entidade jácertificou mais de 20 mil instituições 

nos EUA e no mundo. 

 
Indicação: hospitais, spas, clinicas, centros 

médicos, casas de repouso 



 

 

NOSSOS PRODUTOS E SERVIÇOS 
 

 

ROUPARIA HOSPITALAR E AVENTAIS 

 
Rouparia profissional atendendo desde a identificação de 

funcionários, conforto nos leitos até aos mais variados 

procedimento médicos e cirúrgicos. 

 
Uniformes como: 

Bata para exames e jalecos 

Camisola para paciente e camisola cirúrgica 

Pijama cirurgico, touca, capote e campo cirúrgico   

Colcha, lençol, fronhas e pijamas paciente para cama 

hospitalar,clínicas e spas. 



 

 

NOSSOS PRODUTOS E SERVIÇOS 
 

 

EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E GERAIS 

Atendemos hospitais, clínicas, hotéis, como também profissionais da área de saúde. 
 
 

 



 

 

NOSSOS PRODUTOS E SERVIÇOS 
 

 

DESCARTÁVEIS HOSPITALARES 

Os materiais descartáveis são práticos e higiênicos, 

consequentemente indispensáveis e de 

grande importância em ambientes hospitalares. 

 
Atendemos hospitais, clínicas, hotéis, como também 

profissionais da área de saúde. 
 



 

 

NOSSOS PRODUTOS E SERVIÇOS 
 

 

FITNESS 

 
Atendemos Academias 

proporcionando conforto, segurança e 

preservando a saúde durante 

os treinos e mantendo o estilo 

sofisticado e elegante. 

    



NOSSOS PRODUTOS E SERVIÇOS 
 

 

 
Podemos personalizar com bordado, 

com as especialidades de cada 

profissional( cardiologia, 

dentista...),nome do profissional 

e logo da empresa em aventais 

profissionais, sempre mantidos para 

pronta entrega. 

 
Tamanhos: PP - P - M- G - GG - 54 - 56 

PRONTA ENTREGA 



 

 

Iniciamos o trabalho de assessoria, visitando 

a empresa, em cada setor a ser 

uniformizado, levantando as condições 

ambientais até os tipos de atividades 

exercidas pelos colaboradores, somente 

após um estudo detalhado, apresentamos 

tecidos e modelos mais adequados para 

cada função. 

 
Levando-se em questão, todo esse trabalho 

a ser desenvolvido, realizando um trabalho 

de melhor qualidade, dentro dos padrões de 

especificações técnicas brasileiras ou 

internacionais, produzindo uma roupa em 

condições de uso e conforto. 

CONSULTORIA ESPECIALIZADA 

 

Uniformizar os colaboradores da empresa 

transparece a imagem e o espírito da equipe, 

traduzindo: organização, respeito aos clientes 

e praticidade. 

Produzir o uniforme significa: 

 
1. Estilo 

2. Conforto 

3. Acabamento e Caimento 

4. Segurança do Trabalho 

5. Higiene 

6. Funcionalidade 



 

DESENVOLVIMENTO DO MANUAL 

 
Tendo o trabalho definido, passa-se para o 

processo de gráfica impressa, onde também 

acompanhamos todo o processo de 

impressão e personalização do "MANUAL 

DE UNIFORMES" – sendo: 

 
1. Criação do Manual 

2. Layout 

3. Apresentação e alterações do Boneco 

do Manual 

4. Aprovação da nova apresentação do 

Boneco do Manual 

5. Processo de gráfica imprensa 

6. Manual de Uniformes, totalmente realizado 

e pronto para utilização da empresa. 

 

 

Através da consultoria, a diretora comercial 

Ideli Gazarra, com mais de 35 anos de 

expertise no segmento de Uniformes 

Profissionais, compreende a necessidade de 

cada setor de uma empresa, seus valores e 

princípios, e desta forma desenvolve 

uniformes que agreguem credibilidade para  

o cliente aliado ao bem estar 

dos funcionários. 



 
 

 

 

WWW.SCALONUNIFORMES.COM.BR 
 
 

 
 

http://www.scalonuniformes.com.br/

