
ΟΛΑ ΟΣΑ 
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ 
ΕΝΑ JEAN!
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Μια καλά σχεδιασμένη κολεξιόν
σε στενή φόρμα  
+ κορυφαία εφαρμογή  
+ πολύ ωραία σχέδια και κοψίματα 

+ εντυπωσιακές λεπτομέρειες,  
    ελεγμένη ποιότητα 
= Spontan   καλύτερα Jeans
δεν θα βρείτε!

Ανακαλύψτε στις παρακάτω σελίδες την 

ωραία αισθητική και την χρήση των Jeans που 

προσφέρουμε. Είτε είστε στο γραφείο είτε 

στον ελεύθερο χρόνο σας, διαλέξτε σπορ ή 

μοδάτη εμφάνιση: Τα Jeans μας ταιριάζουν 

παντού. 

Φυσικά παρέχεται εγγύηση πρόσθετης  

παράδοσης και εφαρμογής. Εάν ταιριάζει  

η ίσια γραμμή, τότε ταιριάζει και το Bootcut. 

Εάν ταιριάζει το Classic Men, τότε ταιριάζει 

και το Comfort. Και όλα αυτά σε μια μεγάλη 

γκάμα μεγεθών. 

Κατασκευάζονται από μία επιχείρηση που 

έχει διακριθεί για την κοινωνική της ευαισθη-

σία. Με σφραγίδα c -mark, για τη διασφάλιση 

ποιότητας από αναγνωρισμένο οργανισμό 

ελέγχου. 

Spontan: αρέσουν αυθόρμητα
ταιριάζουν αυθόρμητα - πάντα!

02

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΑ
ΑΠΟ ΜΑΚΡΙΑ!

Spontan  
– ΟλΑ ΟΣΑ  
χΡΕΙΑζΕΤΑΙ ΕΝΑ Jean!
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03

[ COMFORT ] 

»MEDIUM BLUE«

[ BOOTCUT ] 

»DARK BLUE«
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04

bootcut

Για να τονίζεται  
όμορφα η  
σιλουέτα σας.
Μπορεί να  
κρύψει αισθητικά 
έως και δύο κιλά!

[ Bootcut ]
»Μαύρο«

[ Bootcut ]
»dark Blue«

επίσησ σε  
»λεύκο«                                                επίσης σε 

»medium-blue« 
βλέπε τίτλο
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Εντυπωσιακό 
σχέδιο, τέλεια  
εφαρμογή.
Ταιριάζει παντού 
και πάντα!

[ Bootcut ]
»dark Blue«

[ classic ]
»λΕυκό«
επίσης σε  
»μαύρο«
βλέπε σελίδα 6

CLASSIC

όι κωδικόι, Τα χρωμαΤα και Τα  
μΕγΕθη αναφΕρόνΤαι σΤόν πινακα 

Τησ σΕλιδασ 11.

εεεεεε εε 
»dark-blue«                                                

[ classic ]
»MediuM Blue«
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CLASSIC

[ ClassiC ]
»μαύρο«

για περισσό-
τερα χρώματα 
βλέπε σελίδα 5

[ ClassiC Men ] 
»dark blue«

[ CoMfort ] 
»light blue«

επίσης σε  
»medium blue«  

βλέπε σελίδα τίτλου

επίσησ σε  
»μαύρο«

στη

δούλεία...
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COMFORT

[ ClassiC Men ] 
»daRk blue«

[ COMFORT ] 
»lighT blue«

επίσης σε  
»medium blue«  

βλέπε σελίδα τίτλου [ ΊσΊα γραμμή ]
»lighT blue«
για περισσότερα 
χρώματα βλέπε 
σελίδες 8/9

07

ΟΊ κωδΊκΟΊ, τα χρωματα καΊ τα μεγεθή αναφερΟνταΊ 

στΟν πΊνακα τήσ σελΊδασ 11.

στΟν
ελεύθερΟ 
χρΟνΟ...

δεν θα ΒρεΊτεJeans
καλύτερα
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[ ΙΣΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ] 
»ΛΕΥΚΟ«
επίσης σε 
»light blue«
βλέπε σελίδα 7

*Ίσια γραμμή*

08

ΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ, ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ 
ΠΙΝΑΚΑ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 11.

ΕΠΙΣΗΣ ΣΕ MEDIUM-BLUE

ΓΙΑ
ΜΟΝΤΕΡΝΑ 
ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΠΟΥ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΖΟΥΝ!
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[ ΊσΊα γραμμή ] 
»μαύρο«

ΊσΊα 
γραμμή
γΊα
μαΚρΊα
ΠοΔΊα
μΕ 
ΤαΚούΝΊα
ή μΠοΤΕσ

09

οΊ ΚωΔΊΚοΊ, Τα χρωμαΤα ΚαΊ  
Τα μΕγΕθή αΝαφΕροΝΤαΊ σΤοΝ 
ΠΊΝαΚα Τήσ σΕλΊΔασ 11.

ΝΕαΝΊΚΕσ  
  ύΠαρΞΕΊσ! 
    &
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ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ: Τα Spontan Jeans έχουν 

τέτοια φόρμα, ώστε οι διαστάσεις να είναι ίδιες 

για κάθε σχέδιο. Εάν ταιριάζει η φόρμα σε ίσια 

γραμμή, τότε ταιριάζει και το Bootcut. Εάν 

ταιριάζει το Classic, τότε ταιριάζει και το 

Comfort! 

Αυτή η ειδική εγγύηση φόρμας "unifi t© by 

tex4net" διασφαλίζει την τέλεια εφαρμογή στις 

μεταγενέστερες παραγγελίες. Προσφέρουμε τη 

δυνατότητα αποστολής όλων των σχεδίων μας. 

Και αν το επιθυμείτε, επίσης μια ενδιαφέρουσα 

επαγγελματική πρόταση - βλέπε επόμενη σελίδα! 
10

ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ:

ΟΛΑ ΤΑ JEANS ΣΕ 
ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΠΟ

Ανδρικά σχέδια Comfort Classic Men

Κωδικός
1204 1201

διαθέσιμο στα παρακάτω χρώματα 

(x) και μεγέθη (βλέπε δεξιά)
46 – 58 46 – 58

ανοιχτό μπλε/light blue (31) x –

κανονικό μπλε/medium blue (32) x –

σκούρο μπλε/dark blue (33) – x

μαύρο/black (70)
– x

Τα SPONTAN JEANS κατασκευάζονται 

αποκλειστικά για την tex4net σε μια μονάδα 

παραγωγής με πιστοποίηση BSCI. 

Το BSCI είναι ένας οργανισμός που εποπτεύει 

την τήρηση όλων των κοινωνικών ελάχιστων 

προδιαγραφών. Κατά κανόνα απαγορεύεται 

κάθε μορφή παιδικής εργασίας, τραυματισμοί 

ατόμων και καταπατήσεις εργασιακών 

δικαιωμάτων. Ο έλεγχος της διασφάλισης 

αυτών των προδιαγραφών υλοποιείται τακτικά 

από ανεξάρτητες ελεγκτικές αρχές. Για δίκαιες 

συνθήκες εργασίας και ευημερία. ΓΙΑ ΥΨΗΛΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:

*Ίσια γραμμή*

21,90 €
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Γυναικεία σχέδια Classic Bootcut Ίσια γραμμή

Κωδικός
1101 1102 1103

διαθέσιμο στα παρακάτω χρώματα 

(x) και μεγέθη (βλέπε δεξιά)
36 – 50 36 – 50 34 – 44

λευκό/white (10) x x x

ανοιχτό μπλε/light blue (31) – – x

κανονικό μπλε/medium blue (32) x x x

σκούρο μπλε/dark blue (33) x x –

μαύρο/black (70) x x x

Ανδρικά σχέδια Comfort Classic Men

Κωδικός
1204 1201

διαθέσιμο στα παρακάτω χρώματα 

(x) και μεγέθη (βλέπε δεξιά)
46 – 58 46 – 58

ανοιχτό μπλε/light blue (31) x –

κανονικό μπλε/medium blue (32) x –

σκούρο μπλε/dark blue (33) – x

μαύρο/black (70)
– x

11

SPONTAN: ΑΡΕΣΟΥΝ ΑΥΘΟΡΜΗΤΑ, 
ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΝ ΑΥΘΟΡΜΗΤΑ! ΠΑΝΤΑ! ΓΙΑ ΥΨΗΛΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:

Comfort Classic Men
21,90 €
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Τόσο απλά όσο και η κολεξιόν της Spontan - Το σύνθημα 

"Όλα όσα χρειάζεται ένα Jean" αποτελεί επίσης το επιχει-

ρηματικό μοντέλο της Tex4net. Θέλετε να προτείνετε και σε 

άλλους τα Jeans που έχετε αγοράσει σε πολύ ελκυστική τιμή; 

Τότε, π.χ. σε ένα πάρτι με κεφάτους ανθρώπους, μπορείτε να 

κερδίσετε χρήματα. Για τις προσωπικές σας επιθυμίες και για 

ένα αξιόλογο εισόδημα.

Αν Αυτό δεν σΑσ Αρκεί:

Θέλετε να πείσετε και άλλους για αυτήν την επιχειρηματική 

πρόταση και να συμμετάσχετε στα κέρδη τους;

Είμαστε σε θέση να σας προτείνουμε την ιδανική  

συνεργασία βάσει των αναγκών σας και του χρόνου που  

θέλετε να αφιερώσετε. Μπορείτε να εργάζεστε και από  

το σπίτι. Έχετε τη δυνατότητα να βγάζετε ένα  

συμπληρωματικό εισόδημα ή να κάνετε καριέρα.

Εκτός από τα Jeans υπάρχει και όλος ο κόσμος της NWA: 

προηγμένα προϊόντα καλλυντικών και φροντίδας,  

ξεχωριστά αρώματα, κορυφαία κοσμήματα και αξεσουάρ, 

έξυπνα προϊόντα ειδικής διατροφής και πολλά άλλα  –  

με λίγα λόγια: Προϊόντα που χρειάζονται όλοι και που  

μπορεί κάποιος να προσφέρει εύκολα. 

Απλώσ επίκόίνώνήστε μΑζί μΑσ:

Αρεσόυν ΑυθόρμήτΑ, τΑίρίΑζόυν ΑυθόρμήτΑ! 

πΑντΑ!

εχετε δίΑθεσή γίΑ Jeans;
σΑσ Αρεσεί ή επίκόίνώνίΑ;
θελετε νΑ κερδίσετε χρήμΑτΑ;
ενδίΑφερεστε νΑ κΑνετε κΑρίερΑ;

N.W.A. HELLAS Ltd.
Aghiou Georgiou 5, Cosmos Offices,
57001 Pylea Thessaloniki, Greece
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