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Gerado no dia 17 de Maio de 2021

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

COTTON RAPPORT TOTEM
Código: 1820210

Clássico e indispensável em qualquer coleção, o Cotton Rapport Totem é um
listrado bicolor de extrema qualidade. Com gramatura perfeita para polos e
camisetas, o rapport ainda possui inúmeras combinações liberadas em cada
coleção, mesclando tons clássicos, como o marinho, o preto e o branco, com cores
vibrantes.

A alta porcentagem de algodão, combinada ao elastano, garante às peças
confeccionadas muito conforto e ótima vestibilidade.

Altura do rapport contínuo: 13cm.

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

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

Clásico e indispensable en cualquier colección, el Cotton Rapport Totem es un
rayado bicolor de extrema calidad. Con gramaje perfecto para polos y camisetas, el
rapport posee además innumerables combinaciones liberadas en cada colección
mezclando tonos clásicos, como el marino, el negro y el blanco, con colores
vibrantes.

Su alto porcentaje de algodón, combinado con el spandex, garantiza prendas
con mucho confort y excelente calidad.

Altura del rapport contínuo: 13cm.

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

Dados Técnicos

Composição: 97,00% CO / 3,00% PUE
Gramatura: 180 g/m²
Largura: 1,80 m
Torção: 4,00 %
Rendimento: 3,09 m/kg

Selos
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Acessórios

7100355 - RIBANA LISA
Rendimento: 2,85 m/kg
Gramatura: 270 g/m²
Torção: 4,00 %
Largura: 0,65 m
Composição: 98,71% CO / 1,29% PUE

9300222 - GOLA LISA 41X8,5
Rendimento: 3,32 m/kg
Gramatura: 734 g/m²
Torção: 0,00 %
Largura: 0,41 m
Composição: 100,00% CO

1197600044 - 1G 41X8,5 + 2P 41X3 LISOS
Rendimento: 3,52 m/kg
Gramatura: 693 g/m²
Torção: 0,00 %
Largura: 0,41 m
Composição: 100,00% CO

Cores

5701 10121 10242 1666 10024 34120

13031 13050

Pilotagem

10242 10024

Mostruário

10242 10024

powered by 


