CAMISETAS

DESCRIÇÃO

CAMISETA UNISSEX MANGA CURTA

Características Específicas
- Silkscreen na cor azul-marinho
- Peças com tamanho inferior ao número 16- altura 9 cm
- Peças com tamanhos a partir do número 16 – altura 14 cm
- Decote em “V”
- Gola na cor marinho; Composição 100% Poliéster
Características Comuns
- Cor Cinza Mescla
- Tecido Malha - Composição : 88% Algodão 12% Poliéster
- Todas as peças deverão conter etiquetas de patente, “Anglo” e “EG/
FR”, conforme posição na foto das amostras. A etiqueta do fornecedor
será opcional e deverá obedecer à posição conforme amostra.
Etiqueta EG/FR

Etiqueta do fornecedor

CAMISETA UNISSEX MANGA CURTA - DADOS TÉCNICOS

- Camiseta Unissex Manga Curta

DESCRIÇÃO
- Camiseta Baby Look
Características Específicas

CAMISETA BABY LOOK

Características Comuns
- Cor Cinza Mescla
- Tecido Malha - Composição : 88% Algodão 12% Poliéster
- Todas as peças deverão conter etiquetas de patente, “Anglo” e “EG/
FR”, conforme posição na foto das amostras. A etiqueta do fornecedor
será opcional e deverá obedecer à posição conforme amostra.
Etiqueta EG/FR

Etiqueta do fornecedor

CAMISETA BABY LOOK - DADOS TÉCNICOS

- Silkscreen na cor azul-marinho com altura de 9 cm para todos os tamanhos
- Decote em “V”
- Gola na cor marinho; Composição 100% Poliéster

DESCRIÇÃO

CAMISETA UNISSEX REGATA

Características Específicas
- Silkscreen na cor azul-marinho
- Peças com tamanhos inferiores ao número 16 - altura 9 cm
- Peças com tamanhos a partir do número 16 - altura 14 cm
- Decote em “V”
- Gola na cor marinho; Composição 100% Poliéster
Características Comuns
- Cor Cinza Mescla
- Tecido Malha - Composição : 88% Algodão 12% Poliéster
- Todas as peças deverão conter etiquetas de patente, “Anglo” e “EG/
FR”, conforme posição na foto das amostras. A etiqueta do fornecedor
será opcional e deverá obedecer à posição conforme amostra.

Etiqueta EG/FR

Etiqueta do fornecedor

CAMISETA UNISSEX REGATA - DADOS TÉCNICOS

- Camiseta Unissex Regata
Observação: utilizada também nas aulas de Ginástica Artística pelos
meninos.

DESCRIÇÃO

CAMISETA UNISSEX MANGA LONGA

Características Específicas
- Silkscreen na cor azul-marinho
- Peças com tamanho inferior ao número 16 - altura 9 cm
- Peças com tamanho a partir do número 16 - altura 14 cm
- Decote em “V”
- Gola e punhos na cor marinho; Composição 100% Poliéster
Características Comuns
- Cor Cinza Mescla
- Tecido Malha - Composição : 88% Algodão 12% Poliéster
- Todas as peças deverão conter etiquetas de patente, “Anglo” e “EG/
FR”, conforme posição na foto das amostras. A etiqueta do fornecedor
será opcional e deverá obedecer à posição conforme amostra.
Etiqueta EG/FR

Etiqueta do fornecedor

CAMISETA UNISSEX MANGA LONGA - DADOS TÉCNICOS

- Camiseta Unissex Manga Longa

DESCRIÇÃO
- Camiseta Unissex Polo

CAMISETA UNISSEX POLO

- Bordado “EG” na cor azul-marinho – 5,3 mil pontos para todos os
tamanhos
- Gola na cor marinho, com 2 (duas) listras na cor Cinza Mescla; Composição 100% Poliéster
- Descrição da gola
- Listras na cor cinza: cada listra com largura de 0,4 cm
- Listras na cor azul-marinho: localizada entre as listras cinza com 0,4
cm
- Borda em azul-marinho: com 0,6 cm
Características Comuns
- Cor Cinza Mescla
- Tecido Malha - Composição : 88% Algodão 12% Poliéster
- Todas as peças deverão conter etiquetas de patente, “Anglo” e “EG/
FR”, conforme posição na foto das amostras. A etiqueta do fornecedor
será opcional e deverá obedecer à posição conforme amostra.
Etiqueta EG/FR

Etiqueta do fornecedor

CAMISETA UNISSEX POLO - DADOS TÉCNICOS

Características Específicas

CALÇAS

DESCRIÇÃO
- Calça Jogger Feminina

CALÇA JOGGER FEMININA

Bolso Falso
Jogger Feminina
Criança

- Punho na barra e cós do próprio tecido, elástico, cordão branco e bolsos
(peças com numeração inferior ao 8, somente recorte imitando bolso);
bordado na perna esquerda, posição coxa.
Características Comuns

Bolso
Jogger Feminina

- Cor azul-marinho Pantone 19 3920 TPX.
- Tecido helanca-bailarina 100% poliamida.
- Duas (2) listras brancas de cada lado.
- A listra deverá ter a largura de 1,6 cm.
- A distância entre as listras é de 0,3 cm.
- Bordado “EG” na cor branca.
- Peças com tamanho inferior ao número 10- bordado contendo 3,2
mil pontos - altura 2,8 cm - largura 4,5 cm.
- Peças com tamanho a partir do número 10 – bordado contendo 5,3
mil pontos – altura 4,3 cm - largura 6,6 cm.
- Todas as peças deverão conter etiquetas de patente e “EG/FR” conforme posição na foto das amostras. A etiqueta do fornecedor será opcional e deverá obedecer à posição conforme amostra.

CALÇA JOGGER FEMININA - DADOS TÉCNICOS

Características Específicas

DESCRIÇÃO
- Calça Jogger Unissex

- Helanca - 67% Poliéster - 33% Algodão ou 70% Poliéster - 30% algodão

CALÇA JOGGER UNISSEX

Características Específicas
- Punho na barra e no cós (próprio tecido), elástico, cordão branco e bolsos; bordado na perna esquerda, posição coxa.
Características Comuns

Bolso
Jogger
Unissex

- Cor azul-marinho Pantone 19 3920 TPX.
- Duas (2) listras brancas de cada lado.
- A listra deverá ter a largura de 1,6 cm.
- A distância entre as listras é de 0,3 cm.
- Bordado “EG” na cor branca.
- Peças com tamanho inferior ao número 10- bordado contendo 3,2
mil pontos - altura 2,8 cm - largura 4,5 cm.
- Peças com tamanho a partir do número 10 – bordado contendo 5,3
mil pontos – altura 4,3 cm - largura 6,6 cm.
- Todas as peças deverão conter etiquetas de patente e “EG/FR” conforme posição na foto das amostras. A etiqueta do fornecedor será opcional e deverá obedecer à posição conforme amostra.

CALÇA JOGGER UNISSEX - DADOS TÉCNICOS

Tecido

DESCRIÇÃO
- Calça Legging Feminina

CALÇA LEGGING FEMININA

- Com cós do próprio tecido, elástico, cordão branco e bolsos (peças com
numeração inferior ao 8, somente recorte imitando bolso) - bordado na
perna esquerda, posição coxa.
Características Comuns

Bolso
Calça Legging Feminina

- Cor azul-marinho Pantone 19 3920 TPX.
- Tecido helanca bailarina 100% poliamida.
- Duas (2) listras brancas de cada lado.
- A listra deverá ter a largura de 1,6 cm.
- A distância entre as listras é de 0,3 cm.
- Bordado “EG” na cor branca.
- Peças com tamanho inferior ao número 10- bordado contendo 3,2
mil pontos - altura 2,8 cm - largura 4,5 cm.
- Peças com tamanho a partir do número 10 – bordado contendo 5,3
mil pontos – altura 4,3 cm - largura 6,6 cm.
- Todas as peças deverão conter etiquetas de patente e “EG/FR” conforme posição na foto das amostras. A etiqueta do fornecedor será opcional e deverá obedecer à posição conforme amostra.

CALÇA LEGGING FEMININA - DADOS TÉCNICOS

Características Específicas

CALÇA TRADICIONAL UNISSEX

DESCRIÇÃO
- Calça Tradicional em Helanca (Unissex)
Características Específicas
- Com elástico, cordão branco e bolsos; bordado na perna esquerda,
posição coxa.
Tecido
- Helanca - 67% poliéster e 33% algodão ou 70% poliéster e 30% algodão
DESCRIÇÃO
- Calça Tradicional em Moletom (Unissex)
Características Específicas
Com elástico, cordão branco e bolsos; bordado na perna esquerda,
posição coxa.
Tecido
- Moletom - 50% Poliéster e 50% Algodão
Bolso
Calça Tradicional

Características Comuns
- Cor azul-marinho Pantone 19 3920 TPX.
- Duas (2) listras brancas de cada lado.
- A listra deverá ter a largura de 1,6 cm.
- A distância entre as listras é de 0,3 cm.
- Bordado “EG” na cor branca.
- Peças com tamanho inferior ao número 10 - bordado contendo 3,2
mil pontos - altura 2,8 cm - largura 4,5 cm.
- Peças com tamanho a partir do número 10 – bordado contendo 5,3
mil pontos – altura 4,3 cm - largura 6,6 cm.
- Todas as peças deverão conter etiquetas de patente e “EG/FR” conforme posição na foto das amostras. A etiqueta do fornecedor será opcional e deverá obedecer à posição conforme amostra.

CALÇA TRADICIONAL UNISSEX - DADOS TÉCNICOS

DESCRIÇÃO
- Calça Tradicional em Microtel (Unissex)
Características Específicas
- Com elástico e bolsos, bordado na perna esquerda, posição coxa.
Tecido
- Microtel - 100% Poliéster - Pelitizado

DESCRIÇÃO
- Calça Fuseau Feminina
Tecido

CALÇA FUSEAU FEMININA

Características Específicas
- Com elástico e bolsos, bordado na perna esquerda, posição coxa. (peças
com numeração inferior ao 8, somente recorte imitando bolso);
bordado na perna esquerda, posição coxa.
Características Comuns

Bolso
Calça Unissex Moletom

- Cor azul-marinho Pantone 19 3920 TPX.
- Duas (2) listras brancas de cada lado.
- A listra deverá ter a largura de 1,6 cm.
- A distância entre as listras é de 0,3 cm.
- Bordado “EG” na cor branca.
- Peças com tamanho inferior ao número 10- bordado contendo 3,2
mil pontos - altura 2,8 cm - largura 4,5 cm.
- Peças com tamanho a partir do número 10 – bordado contendo
5,3 mil pontos – altura 4,3 cm - largura 6,6 cm.
- Todas as peças deverão conter etiquetas de patente e “EG/FR” conforme posição na foto das amostras. A etiqueta do fornecedor será opcional
e deverá obedecer à posição conforme amostra.

CALÇA FUSEAU FEMININA - DADOS TÉCNICOS

- Tecido helanca-bailarina 100% poliamida.

BERMUDAS
E SAIA-SHORT

DESCRIÇÃO
- Bermuda Ciclista Feminina
Observação: utilizada também nas aulas de Ginástica Artística.

BERMUDA CICLISTA FEMININA

- Com cós (próprio tecido) e elástico, cordão branco e bolsos (peças com
numeração inferior ao 8, somente recorte imitando bolso); bordado na
lateral esquerda próximo à barra.
Características Comuns
- Cor azul-marinho Pantone 19 3920 TPX.
- Tecido helanca bailarina 100% poliamida.
- Duas (2) listras brancas de cada lado.
- A listra deverá ter a largura de 1,6 cm.
- A distância entre as listras é de 0,3 cm.
- Bordado “EG” na cor branca.
- Peças com tamanho inferior ao número 10- bordado contendo 3,2
mil pontos - altura 2,8 cm - largura 4,5 cm.
- Peças com tamanho a partir do número 10 – bordado contendo 5,3
mil pontos – altura 4,3 cm - largura 6,6 cm.
- Todas as peças deverão conter etiquetas de patente e “EG/FR” conforme posição na foto das amostras. A etiqueta do fornecedor será opcional e deverá obedecer à posição conforme amostra.

BERMUDA CICLISTA FEMININA - DADOS TÉCNICOS

Características Específicas

DESCRIÇÃO
- Bermuda Unissex em Helanca Tradicional
Características Específicas
- Com elástico, cordão branco e bolsos; bordado na lateral esquerda
próximo à barra.
Tecido
- Helanca - 67% poliéster e 33% algodão ou 70% poliéster e 30% algodão
Características Comuns
- Cor azul-marinho Pantone 19 3920 TPX.
- Duas (2) listras brancas de cada lado.
- A listra deverá ter a largura de 1,6 cm.
- A distância entre as listras é de 0,3 cm.
- Bordado “EG” na cor branca.
- Peças com tamanho inferior ao número 10- bordado contendo 3,2
mil pontos - altura 2,8 cm - largura 4,5 cm.
- Peças com tamanho a partir do número 10 – bordado contendo 5,3
mil pontos – altura 4,3 cm - largura 6,6 cm.
- Todas as peças deverão conter etiquetas de patente e “EG” conforme
posição na foto das amostras. A etiqueta do fornecedor será opcional e
deverá obedecer à posição conforme amostra.

BERMUDA UNISSEX - DADOS TÉCNICOS

BERMUDA UNISSEX

DESCRIÇÃO
- Bermuda Unissex em Microtel
Características Específicas
- Com elástico e bolsos; bordado na lateral esquerda próximo à barra.
Tecido
- Microtel - 100% Poliéster - Pelitizado

DESCRIÇÃO

BERMUDA UNISSEX EM HELANCA - CÓS ALTO

Tecido
- Helanca - 67% poliéster e 33% algodão ou 70% poliéster e 30% algodão
Características Específicas
- Com cós (próprio tecido) e elástico, cordão branco e bolsos; bordado na
lateral esquerda próximo à barra.
Características Comuns
- Cor azul-marinho Pantone 19 3920 TPX.
- Duas (2) listras brancas de cada lado.
- A listra deverá ter a largura de 1,6 cm.
- A distância entre as listras é de 0,3 cm.
- Bordado “EG” na cor branca.
- Peças com tamanho inferior ao número 10- bordado contendo 3,2
mil pontos - altura 2,8 cm - largura 4,5 cm.
- Peças com tamanho a partir do número 10 – bordado contendo 5,3
mil pontos – altura 4,3 cm - largura 6,6 cm.
- Todas as peças deverão conter etiquetas de patente e “EG/FR” conforme posição na foto das amostras. A etiqueta do fornecedor será opcional e deverá obedecer à posição conforme amostra.

BERMUDA UNISSEX EM HELANCA - CÓS ALTO - DADOS TÉCNICOS

- Bermuda Unissex em Helanca - Cós Alto
Observação: utilizada também nas aulas de Ginástica Artística pelos
meninos.

DESCRIÇÃO
- Saia-short Feminina
Características Específicas

SAIA-SHORT FEMININA

Características Comuns
- Cor azul-marinho Pantone 19 3920 TPX.
- Tecido helanca bailarina 100% poliamida.
- Duas (2) listras brancas de cada lado.
- A listra deverá ter a largura de 1,6 cm.
- A distância entre as listras é de 0,3 cm.
- Bordado “EG” na cor branca.
- Peças com tamanho inferior ao número 10- bordado contendo 3,2
mil pontos - altura 2,8 cm - largura 4,5 cm.
- Peças com tamanho a partir do número 10 – bordado contendo 5,3
mil pontos – altura 4,3 cm - largura 6,6 cm.
- Todas as peças deverão conter etiquetas de patente e “EG/FR” conforme posição na foto das amostras. A etiqueta do fornecedor será opcional e deverá obedecer à posição conforme amostra.

SAIA-SHORT FEMININA - DADOS TÉCNICOS

- Com elástico de 3 cm de largura, bordado na lateral esquerda próximo
à barra, com recortes imitando bolsos de ambos os lados, para todas as
numerações.

VESTIDOS

DESCRIÇÃO
- Vestido modelo polo

- Bordado EG na cor azul-marinho - 5,3 mil pontos para todos os tamanhos.
- Gola na cor marinho, com 2 (duas listras) na cor cinza mescla; composição 100% poliéster.
- Descrição da gola
- Listras na cor cinza: cada listra com a largura de 0,4 cm
- Listra na cor azul-marinho: localizada entre as listras cinza, com 0,4 cm
- Borda em azul marinho: com 0,6 cm
- Abertura com 03 botões na cor marinho - tamanho do botão: 1,3 cm

Características Comuns
- Cor cinza mescla
- Tecido Moletinho: 94% viscose e 6% elastano
- Todas as peças deverão conter etiquetas de patente, EG e FR, conforme posição na foto da amostra. A etiqueta do fornecedor será opcional e deverá obedecer à posição conforme amostra.

VESTIDO MODELO POLO - DADOS TÉCNICOS

VESTIDO MODELO POLO

Características Específicas

VESTIDO COM SHORT

BLUSÕES E COLETE

DESCRIÇÃO

BLUSÃO ABERTO UNISSEX MICROTEL PELITIZADO

Características Específicas
- Tecido 100% Poliéster; Pantone 19 3920 TPX
- Zíper marinho
- Forro 67% Poliéster 33% Viscose; na cor azul-marinho
- Bolsos laterais com zíper na cor marinho
- Etiqueta bordada com a bandeira do Brasil, no braço esquerdo, com
largura de 5 cm por 3,2 cm de altura
Descrição do Punho
- Listras em branco: cada listra mede 1cm
- Listra em azul-marinho localizada entre as listras brancas: cada listra
mede 0,7 cm
- Composição do tecido: 100% poliéster fiado
Características Comuns
- Todos os blusões receberão o logotipo da “Fundação de Rotarianos
de São Caetano do Sul”; bordado nas costas, abaixo da gola. Bordado
contendo 8,7 mil pontos, - altura: 5,5 cm - largura: 8,2 cm - para todos
os tamanhos.
- Bordado Frontal (peito) “EG”
- Peças com tamanho inferior ao número 12, bordado contendo 15,9
mil pontos; altura 8,3 cm - largura 6,2 cm (cada letra).
- Peças com tamanho a partir do número 12 – bordado contendo
23,4 mil pontos – altura 11,3 cm - largura 8,3 cm (cada letra).
- Todas as peças deverão conter etiquetas de patente e “EG/FR” conforme posição na foto das amostras. A etiqueta do fornecedor será opcional e deverá obedecer à posição conforme amostra.
Etiqueta EG/FR

BLUSÃO ABERTO UNISSEX MICROTEL PELITIZADO - DADOS TÉCNICOS

- Blusão Aberto Unissex em Microtel Pelitizado

DESCRIÇÃO

BLUSÃO ABERTO UNISSEX BRANCO

Características Específicas
- Tecido Chimpa Branco, composição 100% Poliester, Pantone 11 0601
TPX
- Zíper branco
- Punho, barra, mangas e gola na cor marinho, com 2 listras branca Composição 100% poliéster fiado
- Bolsos laterais com zíper na cor branca
- Etiqueta bordada com a bandeira do Brasil, no braço esquerdo, com
largura de 5 cm por 3,2 cm de altura
Descrição do Punho
- Listras em branco: cada listra mede 1cm
- Listra em azul-marinho localizada entre as listras brancas: cada listra
mede 0,7 cm
- Composição do tecido: 100% poliéster fiado
Características Comuns
- Todos os blusões receberão o logotipo da “Fundação de Rotarianos
de São Caetano do Sul”; bordado nas costas, abaixo da gola. Bordado
contendo 8,7 mil pontos, - altura: 5,5 cm - largura: 8,2 cm - para todos
os tamanhos.
- Bordado Frontal (peito) “EG”
- Peças com tamanho inferior ao número 12, bordado contendo 15,9
mil pontos; altura 8,3 cm - largura 6,2 cm (cada letra).
- Peças com tamanho a partir do número 12 – bordado contendo
23,4 mil pontos – altura 11,3 cm - largura 8,3 cm (cada letra).
- Todas as peças deverão conter etiquetas de patente e “EG/FR” conforme posição na foto das amostras. A etiqueta do fornecedor será opcional e deverá obedecer à posição conforme amostra.
Etiqueta EG/FR

BLUSÃO ABERTO UNISSEX BRANCO - DADOS TÉCNICOS

- Blusão Aberto Unissex Branco

DESCRIÇÃO

BLUSÃO UNISSEX ABERTO AZUL-MARINHO

Características Específicas
- Tecido Chimpa azul-marinho- Composição: 100% Poliéster; Pantone 19
3920 TPX
- Zíper marinho
- Punho, barra, mangas e gola na cor marinho, com 2 listras branca Composição 100% poliéster fiado
- Bolsos laterais com zíper na cor marinho
- Etiqueta bordada com a bandeira do Brasil, no braço esquerdo, com
largura de 5 cm por 3,2 cm de altura
Descrição do Punho
- Listras em branco: cada listra mede 1cm
- Listra em azul-marinho localizada entre as listras brancas: cada listra
mede 0,7 cm
- Composição do tecido: 100% poliéster fiado
Características Comuns
- Todos os blusões receberão o logotipo da “Fundação de Rotarianos
de São Caetano do Sul”; bordado nas costas, abaixo da gola. Bordado
contendo 8,7 mil pontos, - altura: 5,5 cm - largura: 8,2 cm - para todos
os tamanhos.
- Bordado Frontal (peito) “EG”
- Peças com tamanho inferior ao número 12, bordado contendo 15,9
mil pontos; altura 8,3 cm - largura 6,2 cm (cada letra).
- Peças com tamanho a partir do número 12 – bordado contendo
23,4 mil pontos – altura 11,3 cm - largura 8,3 cm (cada letra).
- Todas as peças deverão conter etiquetas de patente e “EG/FR” conforme posição na foto das amostras. A etiqueta do fornecedor será opcional e deverá obedecer à posição conforme amostra.
Etiqueta EG/FR

BLUSÃO UNISSEX ABERTO AZUL-MARINHO - DADOS TÉCNICOS

- Blusão Aberto Unissex Azul-Marinho

- Blusão Fechado Unissex em Moletom

BLUSÃO FECHADO UNISSEX EM MOLETOM

Características Específicas
- Cor azul-marinho - Pantone 19 3920 TPX
- Tecido Moletom Felpado - 3 cabos - Composição : 50% Poliéster 50%
Algodão
- Punhos, barras e mangas na cor marinho com 2 (duas) listras brancas
- Silkscreen na cor branca
- Peças com tamanho inferior ao número 16 - altura 9 cm.
- Peças com tamanho a partir do número 16 - altura 14 cm.
- Forro do capuz
- Tecido: Malha Forro 67% Poliéster, 33% Viscose; na cor azulmarinho.
- Todas as peças deverão conter etiquetas de patente e “EG/FR” conforme posição na foto das amostras. A etiqueta do fornecedor será opcional e deverá obedecer à posição conforme amostra.
Descrição do Punho
- Listras em branco: cada listra mede 1cm
- Listra em azul-marinho localizada entre as listras brancas: cada listra
mede 0,7 cm
- Composição do tecido: 100% poliéster fiado
Etiqueta EG/FR

BLUSÃO FECHADO UNISSEX EM MOLETOM - DADOS TÉCNICOS

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

COLETE UNISSEX EM MOLETOM AZUL-MARINHO

Características Específicas
- Cor azul-marinho - Pantone 19 3920 TPX.
- Tecido Moletom Felpado - 3 cabos - Composição : 50% Poliéster, 50%
Algodão.
- Barras, gola e punhos na cor marinho com 2 (duas) listras brancas.
- Bordado “EG” na cor branco – 5,3 mil pontos para todos os tamanhos.
- Todas as peças deverão conter etiquetas de patente e “EG/FR” conforme posição na foto das amostras. A etiqueta do fornecedor será opcional e deverá obedecer à posição conforme amostra.
- Zíper branco.
Descrição do Punho
- Listras em branco: cada listra mede 1cm
- Listra em azul-marinho localizada entre as listras brancas: cada listra
mede 0,7 cm
- Composição do tecido: 100% poliéster fiado
Etiqueta EG/FR

COLETE UNISSEX EM MOLETOM AZUL-MARINHO - DADOS TÉCNICOS

- Colete Unissex em Moletom azul-marinho

UNIFORMES
ESPORTIVOS

SAIA DE DANÇA AZUL-MARINHO

CASAQUINHO DE DANÇA BRANCO

COLLANT DE DANÇA/ MAIÔ/ GINÁSTICA ARTÍSTICA E TOUCA DE NATAÇÃO AZUL-MARINHO

SUNGA E TOUCA DE NATAÇÃO AZUL-MARINHO

- Touca de helanca para natação
Características Específicas
- Cor azul-marinho Pantone 19 3920 TPX
- Duas (2) listras brancas.
- A listra deverá ter a largura de 1,6 cm;
- A distância entre as listras é de 0,3 cm.
- Tecido Helanca - Composição: 100% Poliamida;
- Silkscreen na cor Branca com altura de 6,5 cm.
- Todas as peças deverão conter etiqueta de “EG” conforme posição na
foto das amostras. A etiqueta do fornecedor será opcional e deverá obedecer à posição conforme amostra.
Etiqueta EG parte
posterior

ROUPÃO UNISSEX DE NATAÇÃO AZUL-MARINHO

TOUCA DE HELANCA PARA NATAÇÃO - DADOS TÉCNICOS

DESCRIÇÃO

