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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 KOOKS
Código: 111200479

A Malha Kooks é um clássico vanizado da coleção.

Vanizados são malhas com aspecto dupla face, mas com estrutura, caimento e
aspecto 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 interessante utilizar tanto o direito quanto o avesso da malha para composês,
recortes e demais detalhes que o estilista imaginar.

A gramatura do produto é muito interessante para camisetas e polos, além de
ter um toque super macio.

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

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

La Malha Kooks es un clásico vanizado de nuestra colección.

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 para composés, recortes y demás
detalles que los estilistas puedan imaginar.

El gramaje del producto es bien interesante para camisetas y polos, demás de
tener un toque súper suave.

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

Dados Técnicos

Composição: 72,89% CO / 27,11% PES
Gramatura: 175 g/m²
Largura: 1,80 m
Rendimento: 3,17 m/kg
Torção: 4,00 %

Selos



17/05/2021 MALHA KOOKS

https://dalila.multiplier.com.br/produtos/221/compartilhar?expires=1621883883&opcoes%5Bproduto%5D=1&opcoes%5Bacessorios%5D=1&opcoes%5Bopcoes%5D=1&opcoes%5Bmidias%5D=1&temporada=79&sig… 2/2

Acessórios

1079100361 - RIBANA LISA VANIZADA C/ PUE
Rendimento: 2,05 m/kg
Gramatura: 330 g/m²
Torção: 4,00 %
Largura: 0,74 m
Composição: 72,64% CO / 26,36% PES / 1,00% PUE

1193003264 - GOLA LISA 41x8,5
Rendimento: 3,14 m/kg
Gramatura: 777 g/m²
Torção: 0,00 %
Largura: 0,41 m
Composição: 100,00% CO

1197601359 - 1 GOLA + 2 PUNHOS LISOS
Rendimento: 3,12 m/kg
Gramatura: 782 g/m²
Torção: 0,00 %
Largura: 0,41 m
Composição: 100,00% CO

Cores

36374 36375 36376 36377 36378

Pilotagem

36375 36376

Mostruário

36375 36376
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