17/05/2021

LINHO EUROPEU LIGHT

Gerado no dia 17 de Maio de 2021

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

LINHO EUROPEU LIGHT
Código: 119301623
Ao contrário das malhas de linho super fluídas e leves, o Linho Europeu traz
uma proposta mais estruturada e elegante. A variante 33686 possui um aspecto
visual mais rústico, enquanto as cores em tingimento são modernas e sofisticadas.

O linho é conhecido como uma das fibras mais antigas do mundo e considerado
nobre, geralmente associado a peças de alfaiataria. É uma fibra muito instável, por
isso geralmente é encontrada com misturas de poliéster, algodão e viscose, criando
um visual rústico e elegante ao mesmo tempo.

Produto sem acessório liberado.

Atenção ao encolhimento.

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

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

A diferencia de las telas de lino súper fluidas y leves, el Linho Europeu trae una
propuesta más estructurada y elegante. La variante 33686 posee un aspecto visual
más rústico, mientras que los colores que son teñidos son más modernos y
sofisticados.

El lino es conocido como una de las fibras más antiguas del mundo y
considerado noble, generalmente asociado a prendas de sastrería. Es una fibra muy
inestable, y por ello generalmente es encontrada con mezclas de poliester, algodón
y viscosa, creando un visual rústico y elegante al mismo tiempo.

Por su estructura y mezcla de hilos, no posee accesorios liberados.

Atención al encogimiento de este artículo.

*Atención: el color de las variantes podrá sufrir alteraciones de tonalidad
dependiendo de la marca de su celular o dispositivo utilizado.
Dados Técnicos
Composição: 51,06% CO / 19,57% CL / 29,37% CV
Gramatura: 235 g/m²
Largura: 1,20 m
Rendimento: 3,55 m/kg
Torção: 6,00 %
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Selos

Mídias Auxiliares

Camiseta linho natural

Camiseta linho natural

Linho Europeu

Linho Europeu

Linho Europeu

Linho Europeu

Linho Europeu

Cores

20110

33686

20120

23220

23227
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Pilotagem

33686

23227

Mostruário

33686

23227
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