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CARTUM FLAMÊ
Código: 743200068
Cartum Flamê é um clássico da coleção em uma estrutura de vanizado.
Vanizados são malhas com aspecto dupla face, mas com estrutura, caimento e
aspecto de meia-malha normal, já que a máquina é regulada para que uma mesma
agulha teça um fio em cima e outro embaixo, possibilitando um visual versátil. É
possível utilizar os dois lados da malha, obtendo resultados bem diferentes,
inclusive trabalhando com recortes e composês.

O direito do Cartum Flamê possui um efeito de flamê, que garante o melhor
toque, e o avesso é de poliéster, possibilitando a vibratilidade da cor.

*Atenção: Cor das variantes poderão sofrer alterações de tonalidade
dependendo da marca do seu celular ou do dispositivo utilizado.

-----------------------

La tela Cartum Flamê es un clásico de la colección en una estructura de
vanizado. Las telas vanizadas tienen aspecto de doble cara, pero con una estructura
y caída de jersey normal, ya que la máquina es regulada para que la misma aguja
teja un hilo por sobre el otro, posibilitando un visual versátil. Es posible utilizar los
dos lados de la tela obteniendo resultados bien diferentes, inclusive trabajando con
recortes y composé.

El lado de frente del Cartum Flamê posee un efecto de flamê, lo que le
garantiza el mejor toque, y el lado del revés es de poliester, posibilitando versatilidad
en el color.

*Atención: el color de las variantes podrá sufrir alteraciones de tonalidad
dependiendo de la marca de su celular o dispositivo utilizado.
Dados Técnicos
Composição: 77,15% CO / 22,85% PES
Gramatura: 180 g/m²
Largura: 1,70 m
Rendimento: 3,27 m/kg
Torção: 4,00 %
Selos
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Mídias Auxiliares

Regata vanizado flamê

Regata vanizado flamê

Acessórios
1071003379 - RIBANA LISA C/ PUE
Rendimento: 1,93 m/kg
Gramatura: 360 g/m²
Torção: 3,00 %
Largura: 0,72 m
Composição: 72,43% CO / 26,28% PES / 1,29% PUE
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