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CREPE NAZCA
Código: 119301343

Devido a sua estrutura e leveza, as malhas de crepe vem sendo muito
utilizadas por marcas nacionais e internacionais como uma opção para diferenciar
modelos de polos e camisetas básicas.

O Crepe Nazca possui uma cartela de cores com tonalidades estonadas, e
possibilita a confecção de peças super diferenciadas, podende ser explorado
recortes em blocos de cores.

Os acessórios trabalhados, incluindo o decote, permitem que o estilista explore
ainda mais as suas possibilidades de criação.

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

 

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

Debido a su estructura y ligereza, las telas de crepe vienen siendo muy
utilizadas por marcas brasileras e internacionales como una opción para marcar la
diferencia en modelos de polo y camisetas básicas. El Crepe Nazca posee una carta
de colores con tonalidades estonadas/desgastadas, y posibilita la confección de
prendas súper diferenciadas, pudiendo ser explorado en recortes y bloques de
colores. Los accesorios trabajados, incluido el decote, permiten que los estilistas
exploren aún más sus posibilidades de creación.

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

Dados Técnicos

Composição: 63,34% CO / 36,66% PES
Gramatura: 150 g/m²
Largura: 1,80 m
Rendimento: 3,70 m/kg
Torção: 3,00 %
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Acessórios

1193203337 - GOLA FIO A FIO 41X8,5
Composição: 73,72% CO / 26,28% PES
Gramatura: 774 g/m²
Largura: 0,41 m
Torção: 0,00 %
Rendimento: 3,15 m/kg

1197700406 - 1G 41X8,5 + 2 41X3 FIO A FIO
Composição: 76,52% CO / 23,48% PES
Gramatura: 736 g/m²
Largura: 0,41 m
Torção: 0,00 %
Rendimento: 3,31 m/kg

1197200059 - DECOTE 60x3,0
Gramatura: 766 g/m²
Largura: 0,60 m
Torção: 0,00 %
Rendimento: 2,18 m/kg
Composição: 63,56% CO / 36,44% PES
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