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MALHA KIBE
Código: 112502350
A Malha Kibe é uma mistura de algodão com molinê que passa por um
tingimento duplo para obter esse efeito diferenciado de cor.

O toque de algodão e a gramatura são ideais para o mercado masculino, tanto
para polos quanto para camisetas.

Molinê é um fio retorcido que resulta no aspecto irregular da malha, quase
pixelizado. A variedade de cores liberadas abrange desde variantes mais modernas
até as mais clássicas.

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

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

La Malha Kibe es una mezcla de algodón con hilo molinê, que pasa por una
doble tintura para obtener el efecto diferenciado del color.

El toque del algodón y su gramaje son ideales para el mercado masculino, tanto
para polos como para camisetas.

El Molinê es un hilo retorcido que da por resultado el aspecto irregular en la
tela, casi como pixelado. La variedad de colores liberados abarca desde vibrantes
más modernos hasta los más clásicos.

*Atención: el color de las variantes podrá sufrir alteraciones de tonalidad
dependiendo de la marca de su celular o dispositivo utilizado.
Dados Técnicos
Composição: 75,00% CO / 25,00% PES
Gramatura: 165 g/m²
Largura: 1,80 m
Rendimento: 3,37 m/kg
Torção: 3,00 %
Selos
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Mídias Auxiliares

Polo Piquet molinê

Polo Piquet tom molinê

Polo Piquet tom molinê

Polo Piquet molinê

Acessórios
1071003031 - RIBANA LISA C/PUE
Rendimento: 2,96 m/kg
Gramatura: 260 g/m²
Torção: 3,00 %
Largura: 0,65 m
Composição: 74,04% CO / 24,68% PES / 1,28% PUE
1193202998 - GOLA LISTRADA 41X8,5
Rendimento: 3,16 m/kg
Gramatura: 771 g/m²
Torção: 0,00 %
Largura: 0,41 m
Composição: 75,31% CO / 24,69% PES
1197601296 - 1 GOLA + 2 PUNHOS LISTRA. 1X1
Rendimento: 3,13 m/kg
Gramatura: 780 g/m²
Torção: 0,00 %
Largura: 0,41 m
Composição: 78,27% CO / 21,73% PES

Cores

36373

36383

36404

36405

36407

36410

Pilotagem

36373

36405

Mostruário

36373

36405
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