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Desenvolver, produzir e 
comercializar uniformes 
que agreguem valor aos 

profissionais e às 
empresas.

Ética, Valorização e 
Respeito às Pessoas, 

Satisfação do Cliente, 
Comprometimento, 
Paixão e Excelência.

A AB Uniformes é o resultado de 
muita dedicação e paixão pelo 
negócio. Em 1938, dois bons amigos, 
Alfredo e Bernardo (foto), imigrantes 
refugiados da Alemanha, fundaram a 
AB Uniformes em uma sala do 3o 
andar de um edifício na rua 7 de Abril, 
centro de São Paulo. Com muito 
trabalho e seriedade, a empresa 
transformou-se na marca mais 
reconhecida em uniformes do país, 
com seu nome ligado à qualidade, 
bom atendimento e inovação.

80 anos de
experiência em     

uniformes          

Missão: Valores:

Ser a empresa de 
Uniformes de maior 

prestígio do mercado 
brasileiro e ser referência 

de excelência em produtos.

Visão:



Os uniformes
são importantes     

cartões de visita          
do seu negócio              

• Fornecem a primeira impressão de sua empresa ao mercado

• Demonstra a identidade e os valores do seu negócio

• Conforto e boa aparência valoriza e motiva o profissional

• Aumenta o senso de equipe

• Contribui para segurança do trabalho

• Fortalece a comunicação e identidade da sua empresa

Porque usar uniformes?



Mais do que padronizar e mostrar 

profissionalismo, os uniformes têm 

o importante papel de oferecer 

conforto aos colaboradores do seu 

negócio. Por isso, todos os 

uniformes com o selo AB Uniformes 

são produzidos a partir de materiais 

da mais alta qualidade e técnicas 

especiais de desenvolvimento, isso 

garante peças de fino acabamento 

para os mais variados segmentos.

• Criação eficiente: custo x estilo

• Criações mais modernas e baratas

• Expertise na adequação da moda
   para o segmento de uniformes

• Corte e caimento que valorizam o uniforme

Peças de alta
qualidade e fino     

acabamento         

Nossos diferenciai



Produtos
Na AB Uniformes as opções de peças 

para transformar o visual do seu negócio 

são infinitas.

Clientes



Lojas físicas e
e-commerce

Alameda Lorena
Jardins

Shopping Iguatemi Shopping Market
Place

Shopping Jardim Sul Rua Clélia Alexandre Dumas

Somos hoje a maior loja virtual de uniformes 

do Brasil e possuímos 6 lojas estrategicamente 

localizadas na cidade de São Paulo. 

Deixe o visual da sua
equipe nas mãos
de quem entende
Nosso trabalho começa com a 

consultoria no desenvolvimento dos 

modelos e escolha dos tecidos de 

acordo com as especificidades do seu 

negócio e identidade da sua marca. 

Além disso, oferecemos uma orientação 

detalhada de como conservar e 

aumentar a vida útil de nossos produtos.
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