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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

MALHA ELEPHANT
Código: 111200461

A Malha Elephant possui uma base de algodão e um fio de poliéster flamê que
passa vanizando e criando um aspecto que lembra fios fantasia no direito da malha.

Vanizados são malhas com aspecto dupla face, mas com estrutura e caimento
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 avesso, por ter esse fio de
poliéster intercalando com algodão, fica incrível quando sublimado. A Malha
Elephant tem um toque super macio e confortável, funcionando super bem para
todos os mercados.

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

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

La Malha Elephant posee una base de algodón y un hilo de poliester flamê que
pasa vanizando y creando un aspecto que se asemeja con el efecto de hilos
fantasía en el lado de frente de la tela. 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 del revés, por tener
ese hilo de poliester intercalado con el algodón, queda increíble sublimado. La
Malha Elephant tiene un toque suave y confortable, funcionando súper bien para
todos los mercados.

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

Dados Técnicos

Composição: 83,64% CO / 16,36% PES
Gramatura: 165 g/m²
Largura: 1,70 m
Rendimento: 3,57 m/kg
Torção: 4,00 %

Selos
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Acessórios

7100605 - RIBANA LISA
Rendimento: 2,96 m/kg
Gramatura: 260 g/m²
Torção: 3,00 %
Largura: 0,65 m
Composição: 98,72% CO / 1,28% PUE

9300121 - GOLA LISA 41X8,5
Rendimento: 3,14 m/kg
Gramatura: 777 g/m²
Torção: 0,00 %
Largura: 0,41 m
Composição: 100,00% CO

1197600015 - 1G 41X8,5 + 2P 41X3 LISOS
Rendimento: 3,12 m/kg
Gramatura: 782 g/m²
Torção: 0,00 %
Largura: 0,41 m
Composição: 100,00% CO

Cores

20110 21120 23211 23212 23223

Pilotagem

21120 23212

Mostruário

21120 23212
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