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KAŻDY KLIENT
SKŁADAJĄCY
ZAMÓWIENIE
W DNIACH 4-7 MAJA
OTRZYMA 1 CZAPKĘ
31104_E RACE
Z WYHAFTOWANYM
ORŁEM
czapka z daszkiem wykonana z tkaniny
typu twill; wyhaftowany biały orzeł;
wykończenie brzoskwiniowe materiału;
daszek wykończony białą lamówką;
boczne wstawki w białym kolorze; zapięcie
regulowane metalową sprzączką; 6 paneli;
usztywnienie przedniego panelu; obszyte
wywietrzniki
gramatura: 240 g/m2; skład: 100% bawełna

21170 CRUISE
21173 LADIES’ CRUISE
Kolor 20/30
t-shirt z raglanowymi rękawkami
w kontrastowym kolorze; klasyczny fason
(21170); taliowany fason (21173);
wysokiej jakości materiał; materiał
poddany praniu enzymatycznemu, dzięki
czemu jest pozbawiony nierówności;
wykończenie silikonowe materiału
powodujące że jest miękki i miły w dotyku;
dekolt wykończony dwuwarstwowym
ściągaczem z elastanem zapewniającym
dłuższą trwałość; kark z kontrastową
taśmą wzmacniającą i stabilizującą, która
pozytywnie wpływa na trwałość szwów;
boczne szwy; podwójne gęste szwy
do których wykorzystano nici najwyższej
jakości;
gramatura: 175g/m2
skład: 100% bawełna czesana ring-spun

21560 FUN
21569 FUN KID
Kolor 20/30
sportowy t-shirt z raglanowymi rękawami;
dekolt oraz rękawy w kontrastowym
kolorze; gładki materiał typu interlock;
wykończenie materiału wicking finishing
zapewniające błyskawiczne
rozprowadzenie wilgoci i szybkie
wysychanie; podwójne szwy;
taśma wzmacniająca na karku;
odrywalna metka
gramatura: 130g/m2
skład: 100% poliester

42280 LINE
42283 LADIES’ LINE
Kolor 20/30; 30/20
koszulka polo z krótkim rękawem
wykonana z dzianiny pique; lekko
dopasowany fason; materiał poddany
praniu enzymatycznemu, dzięki czemu
jest miękki i pozbawiony nierówności;
płaski kołnierz; kołnierz oraz rozcięcie
na bokach wykończone kontrastową
taśmą wzmacniającą od wewnątrz;
ramiona z taśmą wzmacniającą
i stabilizującą, która pozytywnie wpływa
na trwałość szwów; zakończenia
rękawów i kołnierz wykonane z ribu 1x1
z dekoracyjnym paskiem; trzy guziki;
podwójne, gęste szwy do których
wykorzystano nici najwyższej jakości
gramatura: 200g/m2
skład: 90% bawełna czesana,
10% poliester

31780 NET
Kolor 20/30
czapka z daszkiem wykonana z tkaniny
poliestrowej; usztywniany przedni panel
w kolorze białym wypełniony pianką;
daszek pokryty pianką; tylne panele
wykonane z siatki zapewniającej
oddychalność; plastikowa tylna regulacja;
5 paneli
skład: 100% poliester
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