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

MALHA MOLINÊ
Código: 1100291

Chamamos de falso liso, malhas que possuem fios diferenciados e efeitos de
tingimento, que podem fazer parte de um mix de produto de camisetas e polos lisas,
mas com uma leve nuance de cor quando vista de perto.

Com gramatura leve, a Malha Molinê é consagrada na coleção da Dalila, devido
ao efeito moderno e ao toque macio. Por cima do efeito mescla colorido ainda é
possível explorar estampas sublimadas.

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

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

Llamamos de falso liso a las telas que poseen hilos diferenciados, pero que
pueden formar parte de un mix de productos de camisetas y polos lisas,
presentando leves matices de colores cuando es vista de cerca. Con gramaje leve,
la Malha Molinê se consagra en la colección de Dalila, debido al efecto moderno y al
suave toque. Por sobre el efecto melange colorido es posible explorar estampas
sublimadas.

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

Dados Técnicos

Composição: 50,00% CO / 50,00% PES
Gramatura: 165 g/m²
Largura: 1,80 m
Rendimento: 3,37 m/kg
Torção: 3,00 %

Selos

Acessórios

1071003025 - RIBANA LISA
Rendimento: 2,65 m/kg
Gramatura: 290 g/m²
Torção: 3,00 %
Largura: 0,65 m
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Composição: 49,36% CO / 49,36% PES / 1,28% PUE

1193003389 - GOLA LISA 41x8,5
Rendimento: 3,03 m/kg
Gramatura: 806 g/m²
Torção: 0,00 %
Largura: 0,41 m
Composição: 50,00% CO / 50,00% PES

1197601735 - 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
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