
Zestaw zimowy, czapka, szalik,
rękawiczki
Gdy za oknem zima, nieodłącznym elementem
codziennego ubioru stają się czapki, szaliki i
rękawiczki. Miękki polar ociepli zziębnięte dłonie i
uszy, otuli szyję i ochroni przed mroźnym wiatrem.

Prezentujemy Państwu zimowy zestaw odzieży, na
który składają się czapka, szalik oraz rękawiczki.
Zestawy szyte są na zamówienie przez
wykwalifikowane szwaczki w sercu zagłębia
włókienniczego Polski.

Starannie skrojone i uszyte rękawiczki dają
poczucie komfortu w noszeniu i elegancko układają
się nawet na smukłej ręce. Dostępne są w wersji
damskiej oraz męskiej.
Czapki także dostępne są w dwóch wielkościach:
damska 50-56 cm oraz męska 52-58 cm.
Szalik o długości 160 cm przyjemnie otuli szyję
miękkim ciepłem.
Zestaw zimowy czapka, szalik, rękawiczki jest nie
tylko praktyczny, ale dzięki estetycznemu
wykonaniu także ładnie się prezentuje.

Zestawy wykonywane są z miękkiego polaru o
gramaturze 220-260g, który występuje w wielu
kolorach do wyboru. Dzięki temu możliwe jest
dobranie kolorystyki zestawu zimowego czapka,
szalik, rękawiczki do Państwa barw firmowych.

Państwa logotyp lub inny przesłany projekt
umieścimy na czapce, szaliku oraz jednej z
rękawiczek metodą haftu komputerowego. Taki
firmowy zestaw zimowy to świetny pomysł na
prezent świąteczny dla klientów oraz pracowników
firmy.

Na specjalne zamówienie możemy wykonać także
czapki z frędzlami, komplety z opaską polarową
bądź zestaw zimowy w wersji dziecięcej.

Cena od : 33,63 zł

To jest ulotka informacyjna produktu:
Zestaw zimowy, czapka, szalik, rękawiczki,
aby zobaczyć pełną informację wejdź na:
www.tech-media.pl/zestaw,zimowy,czapka,szalik,rekawiczki,029940.html

lub zeskanuj kod QR. 
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Specyfikacja

Kolory
biały, kremowy, czarny, granatowy, niebieski, czerwony,
zielony, fioletowy, żółty, pomarańczowy, szary, bordowy,
brązowy, różowy - dostępne w różnych odcieniach

Rozmiar Rękawiczki damskie 24x9 cm, męskie 27x10 cm; Szalik
160x25 cm, Czapka damska 50-56 cm, męska 52-58 cm

Materiał Polar 220-260g/m2
Waga 122 g
Nadruk Haft komputerowy
Wielkość nadruku czapka i szalik do 18-20 cm2, rękawiczka do 10 cm2
Kraj pochodzenia Polska
Opakowanie produktu woreczek foliowy
Opakowanie zbiorcze 50/100 szt.
Minimalne zamówienie 100 szt.
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