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

PIQUET YUCA
Código: 221500172

O Piquet Yuca foi desenvolvido com um fio especial, o molinê, que proporciona
um efeito de duplo tingimento, causando uma sobreposição de tom sobre tom do
preto e do branco, enquanto o elastano garante conforto e um ótimo caimento.

A coloração por cima da engenharia criada para o Piquet Yuca, faz com que
três cores se sobressaiam, criando um piquet super comercial e uma excelente base
para diferenciar as polos.

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

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

El Piquet Yuca fue desarrollado con un hilo especial, el molinê, que le
proporciona un efecto de doble tintura, causando una superposición de tono sobre
tono de negro y de blanco, mientras que el spandex le brinda confort y óptima caída.

La coloración por arriba de la ingeniería creada para el Piquet Yuca lleva a que
tres colores sobresalgan, creando un piquet súper comercial y una excelente base
para diferenciar las polos.

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

Dados Técnicos

Composição: 34,71% CO / 60,80% PES / 4,49% PUE
Gramatura: 185 g/m²
Largura: 1,75 m
Rendimento: 3,09 m/kg
Torção: 3,00 %

Selos

Mídias Auxiliares
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Polo Piquet molinê Polo Piquet molinê

1197802090

Acessórios

1196201802 - GOLA TRABALHADA 41X8,5
Rendimento: 3,25 m/kg
Gramatura: 751 g/m²
Torção: 0,00 %
Largura: 0,41 m
Composição: 38,09% CO / 61,91% PES

1197802090 - 1G 41X8,5 + 2P 41X3,0 TRABALHADOS
Rendimento: 3,34 m/kg
Gramatura: 730 g/m²
Torção: 0,00 %
Largura: 0,41 m
Composição: 26,00% CO / 74,00% PES

Cores

20100 23205 23212 23213 23220

Pilotagem

20100 23205

Mostruário

20100 23205
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