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Single Jersey, 100 % bumbac, 135 g/m2 

XS - 4XL

Tricou unisex

croială tubulară

tivul gulerului este confecţionat din material raiat 1:1

interiorul gulerului prezintă bandă de întărire din 
același material de bază 

la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire

etichetă detașabilă

Single Jersey, 100 % bumbac, 150 g/m2 

XS - 4XL

Tricou unisex

croială tubulară

tivul gulerului este confecţionat din material raiat 1:1

interiorul gulerului prezintă bandă de întărire din 
același material de bază 

la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire

etichetă detașabilă

* Compoziţia culorii poate fi diferită:
culoarea 03 - 97 % bumbac, 3 % viscoză;
culoarea 12 - 85 % bumbac, 15 % viscoză

Double Face, 100 % poliester, 130 g/m2 

XS - 4XL (4XL doar pentru culoarea 00)

Tricou unisex

material neted cu capacitate de uscare rapidă

cusături laterale

tivul gulerului este confecţionat din material raiat 1:1

interiorul gulerului prezintă bandă de întărire din același 
material de bază 

la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire

ideal pentru activităţi sportive și cele desfășurate în timpul liber

etichetă detașabilă

Single Jersey, 100 % bumbac, 175 g/m2 

XS - 4XL

Tricou unisex

croială tubulară

tivul gulerului este confecţionat din material raiat 1:1

interiorul gulerului prezintă bandă de întărire din 
același material de bază 

la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire

etichetă detașabilă

* Compoziţia culorii poate fi diferită:
culoarea 03 - 97 % bumbac, 3 % viscoză;
culoarea 12 - 85 % bumbac, 15 % viscoză
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Single Jersey, 100 % bumbac, 135 g/m2 

4 ani/110 cm, 6 ani/122 cm, 8 ani/134 cm, 
10 ani/146 cm, 12 ani/158 cm 

tricou pentru copii

cusături laterale

tivul gulerului este confecţionat din material raiat 1:1

interiorul gulerului prezintă bandă de întărire din 
același material de bază 

la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire

etichetă detașabilă

Single Jersey, 100 % bumbac, 150 g/m2 

XS - 3XL (3XL doar pentru culorile 00, 01)

Tricou unisex

croială tubulară

tivul gulerului este confecţionat din material raiat 1:1

interiorul gulerului prezintă bandă de întărire din acelaşi 
material de bază 

la nivelul umerilor este aplicată o cusătură de întărire

mâneci lungi 

etichetă detaşabilă

* Compoziţia culorii poate fi diferită:
culoarea 03 - 97 % bumbac, 3 % viscoză;
culoarea 12 - 85 % bumbac, 15 % viscoză

Pique, 65 % bumbac, 35 % poliester
170 g/m2, S - 4XL 
(4XL doar pentru culorile 00, 01)

tricou polo pentru bărbaţi

cusături laterale

gulerul și manșetele sunt din material raiat 1:1

fentă cu trei nasturi de culoarea materialului de bază

interiorul gulerului prezintă o bandă confecţionată din 
acelaşi material precum cel de bază

la nivelul umerilor sunt prezente cusături de întărire

etichetă detașabilă

Pique, 65 % bumbac, 35 % poliester
170 g/m2 S - 3XL 
(3XL doar pentru culorile 00, 01)

tricou polo de damă

model cambrat ce prezintă cusături laterale

gulerul și manșetele sunt din material raiat 1:1

fentă îngustă cu trei nasturi de culoarea materialului 
de bază

interiorul gulerului prezintă o bandă confecţionată 
din acelaşi material precum cel de bază

la nivelul umerilor sunt prezente cusături de întărire

etichetă detașabilă
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pătură de fleece

hanorac unisex

Fleece, 100 % poliester, 200 g/m2

120 x 150 cm (rulată 30 x 12 cm)

pătură din fleece cu margini rotunde, ușor de împachetat și depozitat

produsul este prevăzut cu bandă de cauciuc pe margini pentru o fixare mai bună

pe toată circumferinţa este aplicat un tiv

pe partea superioară a fost aplicat un tratament antiscămoșare

etichetă detașabilă

French terry, interior pieptănat, 50 % bumbac, 
50 % poliester, 260 g/m2, XS - 3XL

hanorac de gramaj redus

baza inferioară, gulerul și manșetele sunt din material 
raiat 1:1, cu adaos de 5% elastan

la nivelul umerilor este aplicată o cusătură întărită

etichetă detașabilă

* Compoziţia culorii poate fi diferită:
culoarea 12 - 85 % bumbac, 15 % viscoză
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Twill, 100 % bumbac, 120 g/m2

mărime universală

şapcă unisex

șapcă cu șase paneluri, confecţionată din bumbac, de gramaj redus 

produsul este prevăzut cu găuri de ventilaţie brodate

mărimea poate fi ajustată prin intermediul unei benzi cu scai

etichetă detașabilă

Pânză neţesută, 100 % polipropilenă, 90 g/m2

47 x 36 cm

rucsac

rucsac confecţionat din pânză neţesută, ce prezintă cusături laterale

modelul este prevăzut cu două șnururi negre din poliester la capătul 
cărora se află inele de metal

etichetă detașabilă

sacoșă pentru cumpărături

Pânză neţesută, 100 % polipropilenă, 90 g/m2

45 x 40 cm, mâner 70 cm

Pânză neţesută, 100 % polipropilenă, 90 g/m2

37 x 28 cm, mâner 70 cm

sacoşă medie pentru cumpărături

sacoșă medie pentru cumpărături, confecţionată din pânză neţesută

modelul este o alternativă accesibilă în locul pungilor de plastic

lungimea mânerelor este potrivită pentru a fi purtate pe umăr sau 
în mână

cusăturile încrucișate aplicate pe mânere conferă mai multă 
stabilitate

etichetă detașabilă

sacoșă de dimensiuni mici, din pânză neţesută, ideală pentru 
personalizare

modelul este practic și ușor de depozitat

lungimea mânerelor este potrivită pentru a fi purtate pe umăr 
sau în mână

cusăturile încrucișate conferă o rezistenţă mai mare

etichetă detașabilă
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