
17/05/2021 COTTON BICOLOR

https://dalila.multiplier.com.br/produtos/394/compartilhar?expires=1621885108&opcoes%5Bproduto%5D=1&opcoes%5Bacessorios%5D=1&opcoes%5Bopcoes%5D=1&opcoes%5Bmidias%5D=1&temporada=79&sig… 1/2

Gerado no dia 17 de Maio de 2021

Dalila Têxtil
Rua João Januário Ayroso, 3850, Jaraguá do Sul - SC
Fone: (47) 3372-9600

COTTON BICOLOR
Código: 131500466

O Cotton Bicolor é um listrado clássico em qualquer coleção, transitando muito
bem entre os mais diferentes mercados, do masculino ao feminino e do adulto ao
infantil.

Na cartela de cores, são inúmeras combinações liberadas em cada coleção,
mesclando tons clássicos, como o marinho, o preto e o branco, com cores vibrantes.

A mistura de algodão com poliéster, combinada ao elastano, garante às peças
confeccionadas muito conforto e ótima vestibilidade.

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

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

El Cotton Bicolor es un rayado clásico de cualquier colección, transitando muy
bien entre los diferentes mercados, desde el masculino al femenino y desde el
adulto al infantil.

En las cartas de colores existen innumerables combinaciones liberadas para
cada colección, mezclando tonos clásicos como el azul marino, el negro y el blanco,
con colores vibrantes.

La mezcla del algodón con poliester, combinada con el spandex, garantiza para
las prendas confeccionadas mucho confort y óptima versatilidad.

*Atención: el color de las variantes podrá sufrir alteraciones de tonalidad
dependiendo de la marca de su celular o dispositivo utilizado.

Dados Técnicos

Composição: 48,25% CO / 48,25% PES / 3,50% PUE
Gramatura: 200 g/m²
Largura: 1,90 m
Torção: 3,00 %
Rendimento: 2,63 m/kg

Acessórios

1193003863 - GOLA LISA 41X8,5
Composição: 100,00% CO
Gramatura: 794 g/m²
Largura: 0,41 m
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Torção: 0,00 %
Rendimento: 3,07 m/kg

1197602670 - 1G 41x8,5 + 2P 41x3 LISOS
Composição: 100,00% CO
Gramatura: 782 g/m²
Largura: 0,41 m
Torção: 0,00 %
Rendimento: 3,12 m/kg

1071003219 - RIBANA LISA
Composição: 98,72% CO / 1,28% PUE
Gramatura: 260 g/m²
Largura: 0,65 m
Torção: 3,00 %
Rendimento: 2,96 m/kg

Cores

57 16408 23214 23225 23226 23228

Pilotagem

57 23228

Mostruário

57 23228
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