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to nasza pasja!
T-shirty

Zapraszamy do zapoznania się z naszą nową ofertą na rok 2013.

Odzież naszej marki jest ceniona za jakość wykonania, wyjątkową 

wytrzymałość, komfort i wygodę w użytkowaniu. 

Najważniejsza dla nas jest jakość produktu i jego cena. 

W naszej ofercie dostępne są produkty, które jakością i wytrzymało-

ścią przewyższają masowe produkcje większości sklepów sieciowych.  

Są wykonane z wysokogatunkowej bawełny ring-spun, idealnie nadają 

się do nadruku i haftu. Nasze produkty wytrzymują próbę czasu,  

działamy w tej branży od przeszło 20 lat i wiemy, co dobre. 

Jesteśmy maniakami klasyki, ale nie lubimy nudy. Dbamy więc 

o rozszerzanie naszej oferty. Zachowujemy przy okazji to, co spraw-

dzone i ponadczasowe. Nie boimy się ryzyka, przyglądamy się nowym 

trendom i świeże, dobre pomysły będziemy uwzględniać w kolejnych 

edycjach katalogu. Jesteśmy otwarci na uwagi i sugestie, dotyczą-

ce naszej oferty. Jesteśmy gotowi na Państwa pytania w czterech  

oddziałach w Polsce. Zapraszamy. 

Sprawdźcie nas!



T-shirt cm 150 light men
• 100% bawełny ring-spun

• 150 g/m2

• bawełna stabilizowana

• ściągacz z lycrą

• podwójne szwy

• taśma wzmacniająca

• bez szwów bocznych

• rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL*

• 100 szt./karton

    *rozmiar XXXL dostępny od kwietnia 2013

kolory:

white

orange

black

yellow

red

grey
heather

navy

bottle
green

royal
blue

grass
green



T-shirt cm 190 heavy men
• 100% bawełny ring-spun

• 190 g/m2

• bawełna stabilizowana

• ściągacz z lycrą

• podwójne szwy

• taśma wzmacniająca

• bez szwów bocznych

• rozmiary: S, M, L, XL, XXL

• 100 szt./karton

kolory:

white black red

grey
heather

navyroyal
blue



T-shirt cm 150 woman
• 100% bawełny ring-spun

• 150 g/m2

• bawełna stabilizowana

• ściągacz z lycrą

• podwójne szwy

• taśma wzmacniająca

• szwy boczne

• rozmiary: S, M, L, XL, XXL

• 100 szt./karton
   

kolory:

white

grass
green

black

grey
heather

rednavyroyal
blue

pink



T-shirt cm 150 kids
• 100% bawełny ring-spun

• 150 g/m2

• bawełna stabilizowana

• ściągacz z lycrą

• podwójne szwy

• taśma wzmacniająca

• szwy boczne

• rozmiary: XS, S, M, L, XL

• 100 szt./karton
   

kolory:

white

orange

black

yellow

red

sky
blue

navy

pink

royal
blue

grass
green



Polo cm 200 woman
• 100% bawełny ring-spun

• 200 g/m2

• bawełna stabilizowana

• splot pique

• taśma wzmacniająca

• guziki w kolorze materiału

• ściągacze na rękawach

• szwy boczne

• rozmiary: S, M, L, XL, XXL

• 50 szt./karton
   kolory:

white black fuchsianavy sky
blue



Polo cm 200 men
• 100% bawełny ring-spun

• 200 g/m2

• bawełna stabilizowana

• splot pique

• taśma wzmacniająca

• guziki w kolorze materiału

• ściągacze na rękawach

• szwy boczne

• rozmiary: S, M, L, XL, XXL

• 50 szt./karton
   kolory:

white

grey
heather

black rednavyroyal
blue



Dostępne kolory

Tabela rozmiarów

W folderze podana waga dotyczy koszulek kolorowych i może się nieznacznie różnić od rzeczywistej.

Kolor wydrukowany na papierze może różnić się od prawdziwego koloru materiału.

Wszystkie wymiary podane są w centymetrach.

t-shirt light men A-50/B-69 A-53/-B72 A-56/B-75 A-59/B-78 A-62/B-81 A-65/B-84

t-shirt heavy men A-50/B-69 A-53/-B72 A-56/B-75 A-59/B-78 A-62/B-81

t-shirt woman A-38/B-61

A-39/B-61

A-40/B-62

A-41/B-63

A-42/B-63

A-43/B-66

A-44/B-64 A-46/B-65

A-45/B-69 A-47/B-73

polo men A-51/B-70 A-54/B-72 A-57/B-74 A-60/B-76 A-63/B-78

polo woman

t-shirt kids

wiek

wzrost

A-33/B-44

3-4

110 -118

A-36/B-49

5-6

120 -128

A-39/B-54

7- 8

130 -138

A-42/B-59

9-11

140 -148

A-45/B-64

12-14

150 -158

XS S M L XL XXL XXXL

>

>

>

>

A

B

white

orange

pink

black

yellow

sky
blue

red

grey
heather

navy

bottle
green

royal
blue

grass
green

fuchsia
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