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

MALHA FOTOGRAFIA
Código: 585600098
A Malha Fotografia a cada coleção se consagra mais dentro do mix de produtos
da Dalila. A estrutura levemente canelada é o que garante o conforto dessa malha,
encantando desde o estilista até o consumidor final. Lisa de um lado e texturizada
do outro, a malha é versátil e resulta em peças sofisticadas ou extremamente
modernas de acordo com a escolha dos demais detalhes da peça. Uma camiseta
básica com silk frontal ganha ainda mais valor quando feita com a Malha Fotografia,
existindo a possibilidade de sublimar a malha, em especial a variante preta, que
proporciona resultados únicos.

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

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

La Malha Fotografia se consagra cada colección dentro del mix de productos de
Dalila. La estructura levemente acanalada le garantiza confort, encantando desde
los estilistas hasta los consumidores finales. Lisa de un lado y texturizada del otro, la
tela es versátil y resulta en prendas sofisticadas o extremadamente modernas de
acuerdo con la elección de los demás detalles que la acompañen. Una camiseta
básica con un silk frontal gana aún más valor cuando está hecha con la Malha
Fotografía, existiendo la posibilidad de sublimar la tela, en especial la variante
negra, que le proporciona resultados únicos.

*Atención: el color de las variantes podrá sufrir alteraciones de tonalidad
dependiendo de la marca de su celular o dispositivo utilizado.
Dados Técnicos
Composição: 50,01% CO / 49,99% PES
Gramatura: 200 g/m²
Largura: 1,70 m
Rendimento: 2,94 m/kg
Torção: 3,00 %
Selos

Mídias Auxiliares

https://dalila.multiplier.com.br/produtos/482/compartilhar?expires=1621884305&opcoes%5Bproduto%5D=1&opcoes%5Bacessorios%5D=1&opcoes%5Bopcoes%5D=1&opcoes%5Bmidias%5D=1&temporada=79&sig…
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Acessórios
1071003032 - RIBANA LISA C/PUE
Rendimento: 2,65 m/kg
Gramatura: 290 g/m²
Torção: 3,00 %
Largura: 0,65 m
Composição: 49,36% CO / 49,36% PES / 1,28% PUE
1193003494 - GOLA LISA 41x8,5
Rendimento: 3,04 m/kg
Gramatura: 803 g/m²
Torção: 0,00 %
Largura: 0,41 m
Composição: 50,00% CO / 50,00% PES
1197601801 - 1G 41x8,5 + 2P 41x3 LISOS
Rendimento: 3,00 m/kg
Gramatura: 814 g/m²
Torção: 0,00 %
Largura: 0,41 m
Composição: 50,00% CO / 50,00% PES
1197300040 - DECOTE 60X3,0
Rendimento: 2,00 m/kg
Gramatura: 833 g/m²
Torção: 0,00 %
Largura: 0,60 m
Composição: 38,61% CO / 61,39% PES
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