
Pure - dámské tričko

Vyrobeno zo 100% bavlny.  
Tričko má zľahka vypasovaný strih s rukávmi kratšej dĺžky, 
takže krásne zvýrazní ženské krivky.

Vyrobeno ze 100% bavlny.  
Tričko má zlehka vypasovaný střih s rukávy kratší délky, 
takže krásně zvýrazní ženské křivky.

Fusion - dámské tričko

Vyrobené z 65% polyesteru a 35% bavlny.
Tričko je jemne melírované, voľnejšieho strihu a vyhrnuté 
rukávy prichytené šitím sú zaujímavým spestrením tričká.

Vyrobeno z 65% polyesteru a 35% bavlny. 
Tričko je jemně melírované, volnějšího střihu a vyhrnuté 
rukávy přichycené šitím jsou zajímavým zpestřením trička.

Triumph - dámské

Vyrobené z 95% bavlny a 5% elastanu. 
Tričko má priliehavý strih s okrúhlym výstrihom a širšími 
ramienkami. Materiál je strečový a rýchloschnúci.

Tričko je vyrobeno z 95% bavlny a 5% elastanu. 
Tričko má přiléhavý střih s kulatým výstřihem a širšími 
ramínky. Materiál je strečový a rychleschnoucí.
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Classic New- pánské tričko

Vyrobené ze 100% bavlny. 
Tričko má téčkový, ľahko priliehavý strih s úzkym golier-
om.

Vyrobené ze 100% bavlny. Tričko má téčkový, lehce 
přiléhavý střih s úzkým límečkem.

Fusion - pánské tričko

Vyrobené z 65% polyesteru a 35% bavlny.
Tričko je jemne melírované, voľnejšieho strihu 
a vyhrnuté rukávy prichytené šitím sú zaujímavým 
spestrením tričká.

Vyrobeno z 65% polyesteru a 35% bavlny. 
Tričko je jemně melírované, volnějšího střihu 
a vyhrnuté rukávy přichycené šitím jsou zajímavým 
zpestřením trička.

Handy -  taška

Vyrobené zo 100% bavlny.
Taška je vhodná na nakupovanie ako alternatíva 
k igelitovým taškám, alebo na každodenné nošenie ako 
módny doplnok.
Potlač tašky do veľkosti A4. Veľkosť tašky je 42 x 38 cm, 
délka popruhov je 60 x 2,5 cm.

Vyrobené ze 100% bavlny. 
Taška je vhodná na nakupování jako alternativa 
k igelitovým taškám, nebo na každodenní nošení jako 
módní doplněk.
Potisk tašky do velikosti A4. Velikost tašky je 42 x 38 cm,  
délka popruhů je 60 x 2,5 cm. 
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SuperTees

PRAŤ POTLAČOU DO VNÚTRA.

PRÁT POTISKEM DOVNITŘ.

NEŽEHLIŤ CEZ POTLAČ.
NEŽEHLIT PŘES POTISK.

NESUŠIŤ V SUŠIČKE.
NESUŠIT V SUŠIČCE.

PRAŤ MAXIMÁLNE NA 30° C.
PRÁT MAXIMÁLNĚ NA 30° C.

AKO SA STARAŤ O TRIČKA?
JAK SE STARAT O TRIČKA?
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