
17/05/2021 PIQUET FRANCIS

https://dalila.multiplier.com.br/produtos/423/compartilhar?expires=1621884942&opcoes%5Bproduto%5D=1&opcoes%5Bacessorios%5D=1&opcoes%5Bopcoes%5D=1&opcoes%5Bmidias%5D=1&temporada=79&sig… 1/2

Gerado no dia 17 de Maio de 2021
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PIQUET FRANCIS
Código: 221400130

No Piquet Francis, a estrutura com pontinhos brancos em algumas variantes e
pretos em outras, ameniza o efeito vívido do fio space dye, deixando-o mais sutil e
comercial. Enquanto o elastano garante conforto e um ótimo caimento para as
peças.

O efeito do fio space dye ocorre através de um processo de tingimento manual
feito cone a cone de fio, por isso, ele consegue gerar um impacto visual exclusivo.
Como o objetivo é a diferenciação e irregularidade, a intensidade de efeitos na
malha pode sofrer alterações no decorrer do rolo.

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

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

En el Piquet Francis, la estructura con puntitos blancos en algunas variantes y
negros en otras suaviza el efecto vívido del hilo space dye, dejándolo más sutil y
comercial. Mientras que el spandex le brinda confort y óptima caída a las prendas.

El efecto del hilo space dye acontece a través de un proceso de tintura manual
hecho cono a cono de hilo, y por ello conseguimos un impacto visual exclusivo.
Como el objetivo es la diferenciación y la irregularidad, la intensidad de efectos en la
tela puede sufrir alteraciones dentro del propio rollo.

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

Dados Técnicos

Composição: 70,75% CO / 26,25% PES / 3,00% PUE
Gramatura: 160 g/m²
Largura: 1,85 m
Rendimento: 3,38 m/kg
Torção: 3,00 %

Selos

Mídias Auxiliares
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1197802142.

Acessórios

1196201815 - GOLA TRABALHADA 41X8,5
Rendimento: 3,13 m/kg
Gramatura: 780 g/m²
Torção: 0,00 %
Largura: 0,41 m
Composição: 56,14% CO / 43,86% PES

1197802142 - 1G 41X8,5 + 2P 41X3 TRABALHAD
Rendimento: 3,23 m/kg
Gramatura: 755 g/m²
Torção: 0,00 %
Largura: 0,41 m
Composição: 57,27% CO / 42,73% PES

Cores

30067 30069 70715 70716

Pilotagem

30067 70716

Mostruário

30067 70716
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