17/05/2021

PIQUET SUGO

Gerado no dia 17 de Maio de 2021

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

PIQUET SUGO
Código: 221400070
O Piquet Sugo é um clássico das nossas coleções. É um produto bem
diferenciado dos outros piquets, pelo fato da sua textura flamê que proporciona um
aspecto rústico, valorizando a aparência do algodão, por isso, permite que seja
utilizado tanto do lado direito como do lado avesso.

Suas cores são bem contrastantes, mas também muito comerciais, valorizando
todos os públicos.

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

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

El Piquet Sugo es un clásico de nuestras colecciones. Es un producto bien
diferenciado de otros piquets, por el hecho de que su textura con hilo flamê le
proporciona un aspecto rústico, valorizando la apariencia del algodón; por ello,
podemos utilizarla del lado de frente o del revés.

Sus colores son bien contrastantes y también muy comerciales, valorizando
todos los públicos.

*Atención: el color de las variantes podrá sufrir alteraciones de tonalidad
dependiendo de la marca de su celular o dispositivo utilizado.
Dados Técnicos
Composição: 55,56% CO / 44,44% PES
Gramatura: 175 g/m²
Largura: 2,05 m
Rendimento: 2,79 m/kg
Torção: 3,00 %
Selos

Mídias Auxiliares

https://dalila.multiplier.com.br/produtos/419/compartilhar?expires=1621884022&opcoes%5Bproduto%5D=1&opcoes%5Bacessorios%5D=1&opcoes%5Bopcoes%5D=1&opcoes%5Bmidias%5D=1&temporada=79&sig…
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Polo Piquet Sugo

Polo Piquet Sugo

Blusão piquet sugo

Blusão piquet sugo

Polo piquet sugo preto e branco

Polo piquet sugo preto e branco

Acessórios
1193202977 - GOLA LISTRADA 41X8,5
Rendimento: 3,30 m/kg
Gramatura: 740 g/m²
Torção: 0,00 %
Largura: 0,41 m
Composição: 56,30% CO / 43,70% PES
1197601201 - 1G 41x8,5 + 2P 41x3 LISTRADOS
Rendimento: 3,35 m/kg
Gramatura: 727 g/m²
Torção: 0,00 %
Largura: 0,41 m
Composição: 61,96% CO / 38,04% PES

Cores

33470

36377

36405

36409

36411

36412

Pilotagem

36377

36412

Mostruário

36377

36412
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