Przegląd rynku

Moda M

Koszule & Bluzki

Trend: Jakość ponad
wszystko!
Koszula zawsze była i jest
nieodzowną częścią odzieży
pracowniczej i biznesowej.
A urozmaicona choćby małym nadrukiem firmy- stanowi bardzo oryginalny
środek reklamowy. Polski
rynek odzieży promocyjnej
i Corporate Fashion wciąż
się rozwija i wciąż szuka nowych, lepszych rozwiązań.
Nasz kolejny przegląd rynku
prezentuje Państwu koszule
i bluzki z tkanin ekologicznych, łatwych w pielęgnacji,
nadających się do suszenia
w suszarce oraz takie, które
nie wymagają prasowania.
„ Tanio płaci się podwójnie”
„ Corporate Fashion, zdaniem Marcina Łużnego z
W.E.S.T. Polska, to jedna z
nielicznych sfer rynku odzieży reklamowej, gdzie jakość
stawiana jest ponad ceną,
co jest gwarancją lepszego
postrzegania i daje szansę
większego i skuteczniejszego
oddziaływania w relacji firma – klient.”
Każdy środek reklamowy,
a w szczególności koszula,
chcąc spełnić swoją rolę,
powinien cechować się wysoką jakością. I jak twierdzi
Andreas Rust z działu marketingu firmy Russell Europe;
„ ważna jest nie tylko jakość
tkaniny danego produktu,
jego wykończenia, ale również jego trwałość”. Dlatego
polski rynek odzieży promo-

Koszule &Bluzki- Przegląd

Ze względu na rozwijający się rynek Corporate Fashion, nie rościmy prawa do kompletności tematyki.
Przygotowany przez nas przegląd rynku, pozwoli pokazać Państwu, jak bardzo różnorodna i atrakcyjna jest oferta koszul
& bluzek. Dalsze informacje o produktach, producentach i dystrybutorach znajdą Państwo na podanych stronach internetowych.

cyjnej i Corporate Fashion
wychodzi naprzeciw obecnym wymaganiom i stawia
na jakość.
Nowe i lepsze rozwiązania
Andreas Rust zauważa,
że na rynku odzieży promocyjnej „powodzeniem cieszą
się kolekcje dwu-sezonowe
(zima/lato) oraz męsko-damskie. Ważnym faktorem jest
również bogata paleta rozmiarów oraz ciągłość sortymentu”. Zapotrzebowanie i
wymogi klientów są dla Russell Europe niezwykle istotne
i stanowią wytyczne dalszego rozwoju firmy.

Częstym zjawiskiem, wdł.
Marcina Łużnego, „ jest kompleksowa produkcja „pod
zamówienie“, czyli szycie
wraz ze znakowaniem odzieży. W przypadku gotowych
produktów jak np. koszule,
możliwość oznakowania jest
ograniczona tym, że niektóre hafty czy nadruki można
wykonać tylko na wykrojach.
Jeżeli ktoś chce wykonać
haft „na sercu” koszuli, która
posiada kieszonkę, to tę kieszonkę się traci, bo nie jest
możliwe wykonanie haftu
tylko na wszytej już kieszonce. Efekt? Mamy bezużyteczną, bo zaszytą kieszonkę.”
35

Więcej kolorów oraz nowe,
naturalne tkaniny
Branża odzieży promocyjnej i Corporate Fashion
powoli odkrywa nowe kolory. Standardowe kolory
jak: czarny lub biały należą
już do przeszłości. Teraz, w
świecie promocji dominują
modne, odważne kolory, odpowiadające aktualnym trendom. Dzisiejsze kolekcje to
kolekcje sportowe, modne,
ale też bardzo funkcjonalne,
wykonane z naturalnych,
przyjaznych dla ciała tkanin.
Coraz bardziej popularne
stają się produkty z bambusa
i cocona.
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Przegląd rynku: Koszule & Bluzki

Producent

B&C The Cotton Group S/A
Koszula męska B&C London

B&C The Cotton Group S/A
Koszula damska B&C Milano

BASIC WEAR
Office Shirt

BASIC WEAR
Casual Shirt

3

4

5

2

M-XXL

S- XXl

S-XXL

S-XXL

135 g/m2

135 g/m2

-

-

Materiał

97% bawełna, 3% elastan

97% bawełna, 3% elastan

100% bawełna merceryzowana

60% bawełna, 40% poliester

Guziki

7 w kolorze koszuli

7 w kolorze koszuli

w kolorze masy perłowej

w kolorze masy perłowej

długi

rękaw 3/4

długi/ krótki

długi/krótki

strecz

strecz

łatwa doprasowania

-

Fason dopasowany, bez fałd na
Fason dopasowany, kołnierzyk z
plecach- umożliwia optymalny nadruk dwoma guziczkami, mankiety z
lub haft, dwa zapasowe guziki.
czterema guziczkami, bez fałd na
plecach-umożliwia optymalny nadruk
lub haft
40°C
40°C

Kołnierz typu button down, kieszeń
na piersi. Dostępna również jako
Lady Shirt.

Kołnierz typu button down, kieszeń
na piersi.

40°C

40°C

nie

nie

niski stopień

niski stopień

nie

nie

możliwość produkcji niestandardowej możliwość produkcji niestandardowej

Öko-Tex 100

Öko-Tex 100

-

-

1 sztuka

1 sztuka

brak

brak

brak

brak

od 13,10 euro

od 4,94 euro

Strona internetowa

www.bc-collection.eu

www.bc-collection.eu

www.basic-wear-gmbh.de

www.basic-wear-gmbh.de

Producent

free2.be/van Laere International
Seattle

free2.be/van Laere International
Apollo

Fruit of the Loom
Lady/Fit Long Sleeve Oxford Shirt

Fruit of the Loom
Long Sleeve Oxford Shirt

2

1

6

6

S-XXXL

S-XXXL

XS-XXXL

S-XXXL

160g/m2

220g/m2

130/135

130/135

100%akryl, 100% poliester fleece

100% poliester fleece

70%bawełna, 30% poliester

70%bawełna, 30% poliester

Guziki

plastikowe

plastikowe

Rękaw długi lub/i krótki

długi

długi

lekko perłowe, dopasowane do koloru dopasowane do koloru koszuli
koszuli
długi (krótki: 65-000-0)
długi (krótki: 65-112-0)

nie

nie

Model
Ilość dotępnych kolorów
Rozmiary (również niestandardowe)
Garmatura

Rękaw długi lub/i krótki
Wymaga prasowania
Opis modelu: krój, wycięcie,
szwy, rodzaj uszlachetniania, inne
właściwości, cechy szczególne
Pranie (temperatura)
Suszenie w suszarce
Label: tak/nie, dostępne z własnym
labelem?
Certyfikat ekologiczny
Minimalna ilość zamówienia
Cena za sztukę

Model
Ilość dotępnych kolorów
Rozmiary (również niestandardowe)
Garmatura
Materiał

łatwa do prasowania

łatwa do prasowania

Opis modelu: krój, wycięcie,
szwy, rodzaj uszlachetniania, inne
właściwości, cechy szczególne

Podszewka:fleece, kieszenie: dwie na Koszula ocieplana typu fleece, dwie
piersi, dwie boczne, boczne rozcięcia kieszenie na piersi, dwie kieszenie
u dołu.
boczne.

Klasyczna koszula w stylu Oxford,
klasyczny kołnierz, podkreślające
figurę zaszewki na wysokości piersi i
na plecach, półokragłe wykończenie
dołu.

Klasyczna koszula w stylu Oxford,
kołnierz typu button down,
naszywane na piersi kieszenie,
półokragłe wykończenie dołu,
zaszewki boczne na ramionach.

Pranie (temperatura)

40°C

40°C

40°C

40°C

nie

nie

tak

tak

Wymaga prasowania

Suszenie w suszarce
Label: tak/nie, dostępne z własnym
labelem?
Certyfikat ekologiczny
Minimalna ilość zamówienia
Cena za sztukę
Strona internetowa

możliwość produkcji niestandardowej możliwość produkcji niestandardowej etykietka Fruit of the Loom
już od 1 sztuki
już od 1 sztuki

etykietka Fruit of the Loom

nie

nie

tak

tak

1 sztuka

1 sztuka

na zapytanie u przedstawiciela

na zapytanie u przedstawiciela

netto 13,50euro/sztuka

netto 13,50euro/sztuka

na zapytanie u przedstawiciela

na zapytanie u przedstawiciela

www.parks.be

www.parks.be

www.fruitoftheloom.eu

www.fruitoftheloom.eu
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BASIC WEAR
Twill Shirt

C.G.Workwear
Bologna Lady (lub Valenzia Men)

C.G.Workwear
Ferrara Lady(lub Pesaro Men)

C.G.Workwear
Imperia Lady (lub La Spezia Men)

free2.be/ van Laere International
Express

2

6

5

5

3

S-XXL

S4XL

S-XXL

S-XXL

S-XXXL

-

125g/m2

125g/m2

125g/m2

Podszycie: 100% poliester 80 gr

100% czesany twill

100% bawełna

Zewnątrz/Wewnątrz:100% bawełna

w kolorze koszuli

w kolorze materiału

48% bawełna, 47% poliester, 5% EOL 100% bawełna, gęsta cić
(tkanina elastyczna)
w kolorze materiału
w kolorze materiału

długi

długi z makietami

rękaw 3/4

półrękaw

długi

-

nie

nie

łatwa w utrzymaniu

nie

Kołnierz typu button down, kieszeń na Taliowana, z długimi wywijanymi
piersi,regulowane mankiety, ozdobna mankietami, podwójne szwy,guziki
szlufka na karku.
przyszywane na krzyż. Dostępna
również jako model męski Valenzia.

Lekko dopasowana, trwałe
szwy,guziki przyszywane na krzyż.
Dostępna również jako model męski
Pesaro.

Dwie kieszenie na piersiach, dwie
kieszenie boczne, boczne wycięcia
u dołu.

40°C

60°C

95°C

Półrękaw z bocznymi wycięciami przy
mankietach, bardzo dopasowana,
kołnierz na stójce bez guzików, guziki
przyszywane na krzyż. Model damski
i męski.
60°C (we wszystkich kolorach)

niski stopień

tak

tak

tak

nie

możliwość produkcji niestandardowej wyłącznie label C.G. Workwear

wyłącznie label C.G. Workwear

wyłącznie label C.G. Workwear

od 1000 sztuk

-

nie

nie

nie

nie

brak

1

1

1

od 1 sztuki

od 9,40 euro

od 18,50euro

od 19,20 euro

od 28,50 euro

netto 9,90 euro/sztuka

www.basic-wear-gmbh.de

www.cgworkwear.com

www.cgworkwear.com

www.cgworkwear.com

www.parks.be

Fruit of the Loom
Short Sleeve Popelin Shirt

Grizzly Active Profile Outfit
Clark

Grizzly Active Profile Outfit
Oxford Lady

Grizzly Active Profile Outfit
Philip

HAKRO GmbH
Koszula-Popeline107/108

6

2

3

2

4

S-XXXL

37/38-45/46

36-44 (rozmiar męski: 37/38-45-46)

37/38-45-46

S-XXXL ( 37-48 podwójne rozmiary)

115/120

-

-

-

120g/m2

55% bawełna, 45% poliester

65% bawełna, 35% poliester

70% bawełna, 30% poliester

100% bawełna

100% bawełna

dopasowane kolorystycznie

dopasowane kolorystycznie

białe z masy perłowej

dopasowane kolorystycznie

dopasowane kolorystycznie

krótki (długi: 65-118-0)

długi/krótki

długi/krótki

długi

krótki 1/2 (art.107) oraz długi (art.108)

łatwa w utrzymaniu

odporna na zagniecenia

odporna na zagniecenia

łatwa do prasowania (easy care)

nie wymaga prasowania

Klasyczny, usztywniony kołnierz,
naszywane kieszenie na piersi,
półokrągłe zakończenie dołu,
zaszewki boczne na ramionach.

Dzięki mieszanej tkaninie, koszula
Popelin zapewnia znakomity komfort
noszenia, kieszeń na lewej piersi,
mankiety zapinane na dwa guziki.

Koszula popelinowa z długim
rękawem i kołnierzem typu Kent.
Łatwa w prasowaniu dzięki easy-care,
mankiety z dwoma guzikami.

Koszula biznesowa z usztywnianym
kołnierzem typu Kent oraz naszywaną
kieszenią na piersi. Przyjemnie
miękka w dotyku o wysokim
komforcie noszenia.

40°C

40°C

Koszule biznesowe, mieszana
tkanina zapewnia znakomity komfort
noszenia i jest łatwa do prasowania.
Wycięcia boczne u dołu gwarantują
perfekcyjny fason. Mankiety z dwoma
guzikami.
40°C

40°C

60°C

tak

nie

nie

nie

tak, na najmniejszym stopniu

Fruit of the Loom

tak/nie lub własny

tak/nie lub własny

tak/nie lub własny

Label: Harry Kroll

tak

nie

nie

nie

Öko-Tex Standard 100

na zapytanie u przedstawiciela

brak

brak

brak

brak

na zapytanie u przedstawiciela

14,90 euro

19,90 euro

29,90 euro

na zapytanie

www.fruitoftheloom.eu

www.grizzlycollektion.com

www.grizzlycollektion.com

www.grizzlycollektion.com

www.hakro.com
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plstikowe

40°C

Przegląd rynku: Koszule & Bluzki

Producent
Model

HAKRO GmbH
Koszula-Popeline101/102

HAKRO GmbH
Fil-a-fil Bluse 103

Hanes
Shirt

Hanes
Blouse

Ilość dotępnych kolorów

4

3

6

6

XS-XXXL (34-46)

XS-XXXL (34-46)

S-XXL

S-XL

120g/m2

120g/m2

brak informacji

brak informacji

100% bawełna

100% bawełna

98% bawełna, 2% elastan

98% bawełna, 2% elastan

dopasowane kolorystycznie

dopasowane kolorystycznie

dopasowane kolorystycznie

dopasowane kolorystycznie

krótki 1/2 (art.101) oraz długi (art.102) długi 1/1

długi

długi

nie wymaga prasowania

nie wymaga prasowania

brak informacji

brak informacji

Opis modelu: krój, wycięcie,
szwy, rodzaj uszlachetniania, inne
właściwości, cechy szczególne

Koszula z kołnierzem typu Kent,
modne kobiece obszycie, przyjemnie
lekka w dotyku, wysoki komfort
noszenia, perfekcyjny fason.

Klasyczna koszula damska.

Pranie (temperatura)

60°C

Koszula z kołnierzem typu Kent,
Klasyczna koszula męska.
modne kobiece obszycie, przyjemnie
lekka w dotyku, wysoki komport
noszenia, perfekcyjny fason.
Dostępna również w wersji męskiej
biznesowej, odpornej na zagniecenia.
60°C
40°C

tak, na najmniejszym stopniu

tak, na najmniejszym stopniu

brak informacji

brak informacji

Label: Harry Kroll

Label: Harry Kroll

nie

nie

Öko-Tex Standard 100

Öko-Tex Standard 100

tak

tak

brak

brak

24

24

na zapytanie

na zapytanie

na zapytanie u przedstawiciela

na zapytanie u przedstawiciela

Strona internetowa

www.hakro.com

www.hakro.com

www.hanes.eu

www.hanes.eu

Producent

Holborn
Koszula męska Popelin (9-7)

James & Nicholson
Men’s Shirt Classic Fit Short

James & Nicholson
Men’s Shirt Slim Fit Long

James & Nicholson
Ladie’s Oxford Shirt Short

3

7

3

2

S- XXXL

S-XXXL

S- XL

105g/m2

95g/m2

135g/m2
100% bawełna

Rozmiary (również niestandardowe)
Garmatura
Materiał
Guziki
Rękaw długi lub/i krótki
Wymaga prasowania

Suszenie w suszarce
Label: tak/nie, dostępne z własnym
labelem?
Certyfikat ekologiczny
Minimalna ilość zamówienia
Cena za sztukę

Model
Ilość dotępnych kolorów

Rozmiary (również niestandardowe) 37/38-47/48
110 g/m2
Garmatura

40°C

Materiał

55% bawełna, 45% poliester

100% bawełna

Guziki

białe

włoskie obszycie guzików

67% bawełna, 30% nylon, 3%
spandex
francuskie obszycie guzików

Rękaw długi lub/i krótki

długi

krótki ( JN 192)

długi (JN 193)

krótki, koszula damska (JN 095)

odporna na zagniecenia

wyjątkowo łatwa w prasowaniu

wyjątkowo łatwa w prasowaniu

łatwa w prasowaniu easy-care

Opis modelu: krój, wycięcie,
szwy, rodzaj uszlachetniania, inne
właściwości, cechy szczególne

Elegancka koszula z kieszenią na
piersi.

Kieszeń na piersi, delikantka dla
skóry, wysokiej jakości tkanina
Popeline.

Subtelna, delikatna dla skóry
Wysokiej jakości tkanina, sportowy i
elastyczna tkanina Popeline.
luźny krój, dwie zaszewki na plecach.
Przylegająca do ciała, podkreślająca
figurę, mały, miękki kołnierz,
regulowane mankiety.

Pranie (temperatura)

40°C

40°C

40°C

40°C

nie

tak

tak

tak

tak

tylko przy produkcji na zamówienie

tylko przy produkcji na zamówienie

tylko przy produkcji na zamówienie

brak informacji

tak

tak

tak

-

brak

brak

brak

brak informacji

17,25 euro

21,08 euro

16,05 euro

www.kansas-fristads.de

www.james-and-nicholson.de

www.james-and-nicholson.de

www.james-and-nicholson.de

Wymaga prasowania

Suszenie w suszarce
Label: tak/nie, dostępne z własnym
labelem?
Certyfikat ekologiczny
Minimalna ilość zamówienia
Cena za sztukę
Strona internetowa
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w kolorze masy perłowej

Henbury
H541 Koszula z długim rękawem
Ladies Stretch
5

Henbury
H510 Men’s Classic Oxford Shirt

Henbury

Holborn
Koszula męska Fil-a-fil (9-11)

Holborn
Koszula męska Oxford (9-6)

7

4

3

3

S-XXL

S-XXL

S-XXL

37/38-47/48

37/38-47/48

135 g/m2

170g/m2

130g/m2

-

155 g/m2

97% bawełna, 3% elastan Popelin

80% bawełna, 20% poliester

80% bawełna, 20% poliester

55% bawełna, 45% poliester

78% bawełna, 22% poliester

jednokolorowe dekoracyjne

jednokolorowe

jednokolorowe dekoracyjne

białe

białe

długi (H541, krótki (H540)

długi (H550) i długi (H 555)

długi (H510) i długi (H 515)

długi

długi

nie

odporna na zagniecenia

łatwa w utrzymaniu

odporna na zagniecenia

odporna na zagniecenia

Taliowana koszula damska,
elastyczny materiał, jednokolorowe,
dekoracyjne guziki, klasyczny
kołnierz.

Klasyczna koszula Oxford, kieszeń
na piersi, kołnierz typu button down.

Klasyczna koszula Oxford o
niewielkiej wadze

Koszula o bardzo dobrym fasonie,
kieszeń na piersi.

Koszula męska Oxford z kołnierzem
typu button down i kieszenią na
piersi.

40°C

40°C

40°C

40°C

40°C

-

-

-

nie

nie

Label: Henbury

Label: Henbury

Label: Henbury

tak

tak

nie

nie

nie

brak informacji

brak informacji

na zapytanie u przedstawiciela

na zapytanie u przedstawiciela

na zapytanie u przedstawiciela

-

-

na zapytanie u przedstawiciela

na zapytanie u przedstawiciela

na zapytanie u przedstawiciela

brak informacji

brak informacji

www.henbury.com

www.henbury.com

www.henbury.com

www.kansas-fristads.de

www.kansas-fristads.de

James Harvest Sportswear
Tremont

James Harvest Sportswear
Fairfield

Kariban
Tropical Lady- K572

Kariban
Harbour K 574

Kariban
KM 101

7

4

3

3

2

XS-XXL

XS-XXXL

S-XL

S-XXL

M- XXL

-

-

120g/m2

120g/m2

145g/m2

100% bawełna

100% bawełna

bawełna Popelin

bawełna

100% bawełna Popelin

dopasowane kolorystycznie z
grwerunkiem
długi/krótki

grawerowane

metalowe zatrzaski

dopasowane kolorystycznie

długi/ krótki

plastikowe, dopasowane
kolorystycznie
krótki

krótki

długi

-

łatwa w prasowaniu (Easy-Care)

nie

nie

nie

Koszula z długim i krótkim rękawem
i bluzka z bawełny Twil, kołnierz typu
button down (model męski), na piersi:
dwie kieszenie z klapką, na ramieniu:
jedna kieszeń z klapką.

Poddana praniu wstępnemu bawełna Kołnierz bez guzików, kieszeń na
Popelin, dwie naszywane kieszenie z piersi, wstawki kontrastujące u dołu
klapkami, rękaw z zakładką.
po prawe i lewej stronie.

Wstawki kontrastujące na
kołnierzu,mankietach, kieszeń na
piersiach, ozdobne szwy.

60°C

Koszula z długim i krótkim rękawem
oraz bluzka spełniająca najwyższe
wymagania.Łatwy do prasowania
materiał easy care, ozdobne szwy,
kieszeń na piersi, grawerowane
guziki.
60°C

30°C

30°C

30°C

nie

nie

nie

nie

nie

Label: Harvest

Label: Harvest

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

brak

brak

brak

brak

brak

23,95 euro

39,95 euro

6,44euro/sztuka (cena kartonu)

7,28 euro/sztuka (cena kartonu)

15,39 euro/sztuka

www.james-harvest.com

www.james-harvest.com

www.kariban.com

www.kariban.com

www.kariban.com
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Kiwi International Ltd.& Co KG

Kiwi International Ltd.& Co KG

Kiwi International Ltd.& Co KG

New Wave/ Clique

Produkcja na specjalne zamówienie

Produkcja na specjalne zamówienie

Produkcja na specjalne zamówienie

010243 Colton

Ilość dotępnych kolorów

na życzenie klienta

na życzenie klienta

na życzenie klienta

4

na życzenie klienta, również rozmiary
połówkowe
0d 120g/m2 lub na życzenie klienta

na życzenie klienta, rónież rozmiary
połówkowe
0d 120g/m2 lub na życzenie klienta

5

Materiał

100% bawełna lub na życzenie klienta

100% bawełna lub na życzenie klienta

100% bawełna lub na życzenie klienta

100% bawełna

na życzenie klienta

na życzenie klienta

na życzenie klienta

dopasowane kolorystycznie

długi/ krótki

długi/ krótki

długi/ krótki

długi/ krótki

na życzenie klienta

na życzenie klienta

na życzenie klienta

łatwy w utrzymaniu

Opis modelu: krój, wycięcie,
szwy, rodzaj uszlachetniania, inne
właściwości, cechy szczególne

na życzenie klienta

możliwość produkcji na życzenie klienta możliwość produkcji na życzenie
klienta

Pranie (temperatura)

40°C

40°C

40°C

Koszula w stylu Oxford, bez szwów
bocznych, mankiety ściągane
regulowane, kieszeń na piersi,
dostępna również jako koszula damska.
-

zależnie od haftu

zależnie od haftu

zależnie od haftu

-

tak

tak

tak

produkcja na specjalne zamówienie,
zależnie od ilości

według życzenia klienta

według życzenia klienta

według życzenia klienta

-

od 50 sztuk

od 50 sztuk

od 19,95 euro/sztuka

od 24,95 euro/sztuka

Strona internetowa

www.kiwi-werbemedien.de

www.kiwi-werbemedien.de

www.kiwi-werbemedien.de

www.newwave-germany.de

Producent

Russel Collection

Russel Collection

Seidensticker

Seidensticker

Model

952/953 (model męski/ model damski)

954/953 (model męski/damski)

Koszula męska Splendesto

Bluzka damska Splendesto Slim Cut

Ilość dotępnych kolorów

4

4

4 (długi rękaw), 3 (krótki rękaw)

3 (długi rękaw), 3 (krótki rękaw)

7 (model męski), 8 (model damski)

38-48

34-50

136 g/m2

ok. 120g/m2

ok.120g/m2

67% Tencel Lyocell,33% bawełna
Popeline
w kolorze koszuli, lekko połyskujący

54% bawełna, 46% Tencel Lyocell

100% bawełna Fil a Fil

100% bawełna Fil a Fil

srebrne połyskujące/ białe

dopasowane kolorystycznie

dopasowane kolorystycznie

długi/ krótki, męski i damski

długi/ krótki, męski i damski

długi/ krótki

długi/ krótki

Wymaga prasowania

łatwa w utrzymaniu

łatwa w utrzymaniu

Opis modelu: krój, wycięcie,
szwy, rodzaj uszlachetniania, inne
właściwości, cechy szczególne

Aktualny, klasyczny krój (model męski)
lub taliowany (model damski), eleganckie mankiety, możliwość noszenia ze
spinkami do mankietów .
40°C

Krój podkreślająjcy figurę szwy na
kołnierzu wykończone satynową
tasiemką oraz wiele innych stylowych
detali.
40°C

nie wymaga prasowania 100% DIN
53895
Szczególnie delikatna szwajcarska
nić,kołnierz typu Kent, dostępne
rónież inne rodzaje kołnierzy.Wyrób
najlepszej jakości.
40°C

nie wymaga prasowania 100% DIN
53895
Szczególnie delikatna szwajcarska
nić,taliowany fason. Wyrób najlepszej
jakości.

tak

tak

tak

tak

Label: Russel Collection

Label: Russel Collection

nie

nie

Öko-Tex, WRAP

Öko-Tex, WRAP

Öko-Tex 100

Öko-Tex 100

na zapytanie

na zapytanie

1

1

Cena za sztukę

na zapytanie

na zapytanie

37,05 euro (długi rekaw)

40,68 euro ( długi rękaw)

Strona internetowa

www.russellcollection.com

www.russellcollection.com

www.aulenbacher.de

www.aulenbacher.de

Producent
Model

Rozmiary (również niestandardowe) na życzenie klienta, również rozmiary
połówkowe
0d 120g/m2 lub na życzenie klienta
Garmatura
Guziki
Rękaw długi lub/i krótki
Wymaga prasowania

Suszenie w suszarce
Label: tak/nie, dostępne z własnym
labelem?
Certyfikat ekologiczny
Minimalna ilość zamówienia
Cena za sztukę

Rozmiary (również niestandardowe) 7 (model męski), 6 (model damski)
130g/m2
Garmatura
Materiał
Guziki
Rękaw długi lub/i krótki

Pranie (temperatura)
Suszenie w suszarce
Label: tak/nie, dostępne z własnym
labelem?
Certyfikat ekologiczny
Minimalna ilość zamówienia

T&P 1/2008

40

130g/m2

brak
zależnie od ilości

40°C

New Wave/ Clique

Newe Wave/ Clique

Parks

Parks

Parks

010232 Glenn

27930

Koszula męska Imola Shirt

Koszula męska Guinea Shirt

Koszula damska Barlett

3

5

3

2

2

5

-

S-XXXL

S-XXL

XS-XXL

130 g/m2

125g/m2

140g/m2

160g/m2

brak informacji

100% bawełna

97% bawełna, 3% lycra

100% bawełna

100%bawełna Twill

65% poliester microfibra, 35% bawełna

dopasowane kolorystycznie

dopasowane kolorystycznie

plastikowe

plastikowe

plasikowe

długi

długi/ krótki

krótki

długi

bez rękawów

łatwy w utrzymaniu

-

nie

nie

nie

Koszula w jodełkę, mankiety ściągane Koszula popelinowa, bez szwów
regulowane, kieszeń na piersi, dostępna bocznych, regulowane mankiety,
również jako koszula damska.
kieszeń na piersi, dostępna również
jako koszula damska.
-

Lekka męska koszula letnia, dwie
kieszenie na piersi, kołnież typu button
down. Tkanina poddana obróbce
enzymatycznej.
40°C

Kieszeń na górnym ramieniu, pięć
kieszeni, wzmocnienia na łokciach,
kołnierz typu button down.

Bluzka damska bez rękawów, na
piersiach dwie kieszenie zapinane na
zamek.

40°C

40°C

-

-

nie

nie

nie

produkcja na specjalne zamówienie,
zależnie od ilości

przy produkcji na specjalne
zamówienie- zależnie o ilości

od 1000 sztuk

od 1000 sztuk

od 1000 sztuk

-

-

nie

nie

nie

brak

brak

od 1 sztuki

od 1 sztuki

od 1 sztuki

zależnie od ilości

zależnie od ilości

cena zakupu netto: 11,00 euro/szt

cena zakupu netto: 11,50 euro/szt

cena zakupu netto: 11,25 euro/szt

www.newwave-germany.de

www.newwave-germany.de

www.parks.be

www.parks.be

www.parks.be

Seidensticker

SOL’S

SOL’S

SOL’S

SPORT COM by Walomo

Bluzka damska Splendesto

KOSZULA MĘSKA BELAIR

KOSZULA MĘSKA BROOKLYN

Touring-Comet

3

EFFECT: KOSZULA DAMSKA
STRETCH
2

2

8

6

34-50

XS-XL

XS-3XL

S-SXL

S-4XL

ok. 120g/m2

140 g/m2

165g/m2

140g/m2

110g/m2

100% bawełna Fil a Fil

97%bawełna, 3% elastan

100% bawełna Twill

100% bawełna Twill

65% poliester, 35% bawełna

dopasowane kolorystycznie

7 dopasowanych kolorystycznie

7 dopasowanych kolorystycznie

7 dopasowanych kolorystycznie

-

rękaw 3/4

rękaw 3/4

długi

krótki

długi/ krótki

nie wymaga prasowania 100% DIN
53895
Kobieca, sportowa, taliowana bluzka,
najllepsze właściwości pielęgnacyjne.
Mankiety wykończone okrągło,
niezapinany kołnierz.
40°C

łatwa w prasowaniu

brak informacji

brak informacji

-

Modny przylegający krój, kołnierz
zapinany na jeden guzik.

Wysokiej jakości koszula bawełnianopoliestrowa.

30°C

Styl: klasyczny i sportowy; klasyczny
Styl: klasyczny i sportowy, kieszeń
kołnierz z dwoma guziczkami, kieszeń na lewej piersi, klasyczny kołnierz
na lewej piersi i patka.
z dwoma guziczkami, wew. dwa
zapasowe guziczki.
30°C
30°C

tak

tak

tak

tak

tak

nie

możliwość produkcji na specjalne
zamówienie

możliwość produkcji na specjalne
zamówienie

możliwość produkcji na specjalne
zamówienie

Label: Sport Com

Öko-Tex 100

nie

nie

nie

-

1

1

1

1

1

37,05 euro

13,97 euro

14,05 euro

11,12 euro

www.aulenbacher.de

www.sols-europe.com

www.sols-europe.com

www.sols-europe.com

3,70 euro (krótki rękaw), 3,95 (długi
rękaw)
http:// catalogue.walomo.com
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Producent

SPORT COM by Walomo
Camberra

Ventus Collection
VKSZm-3

Ventus Collection
VKSZd-3

Ventus Collection
VKSZm-1

3

dowolna kolorystyka

dowolna kolorystyka

dowolna kolorystyka

S-3XL

dowolne

dowolne

dowolne

130g/m2

150-220g/m2

115-135 g/m2

115-135 g/m2

100% bawełna Popeline

100% bawełna

100% bawełna, elano-bawełna

100% bawełna, elano-bawełna

-

-

-

-

długi/ krótki

-

-

-

-

brak informacji

brak informacji

brak informacji

Opis modelu: krój, wycięcie,
szwy, rodzaj uszlachetniania, inne
właściwości, cechy szczególne

Koszula z wysokiej jakości bawełny,
dostępna z długim i krótkim rękawem.

Koszula sportowa-typu safari, fasony
damskie i męskie, z kieszeniami lub bez,
produkt szyty pod zamówienie klienta z
możliwością modyfikacji fasonu.

Fason męski lub damski (koszula
lekko dopasowana w talii, kołnierzyk
pod apaszkę), z kieszeniami lub bez,
produkt szyty pod zamówienie klienta z
możliwością modyfikacji fasonu.

Pranie (temperatura)

40°C

40°C

Fason damski, lekko dopasowany
w talii, z kieszeniami lub bez,
jednokolorowa lub kontrastowo
wykończona, produkt szyty pod
zamówienie klienta z możliwością
modyfikacji fasonu.
40°C

tak

tak

nie

nie

Label:Rendez Vous en Ville

do uzgodnienia

do uzgodnienia

do uzgodnienia

-

-

-

-

1

-

-

-

8,50 euro (krótki rękaw), 8,90 euro
(długi rękaw)
http:// catalogue.walomo.com

brak informacji

wycena indywidualna

wycena indywidualna

www.grupaventus.com.pl

www.grupaventus.com.pl

www.grupaventus.com.pl

Model
Ilość dotępnych kolorów
Rozmiary (również niestandardowe)
Garmatura
Materiał
Guziki
Rękaw długi lub/i krótki
Wymaga prasowania

Suszenie w suszarce
Label: tak/nie, dostępne z własnym
labelem?
Certyfikat ekologiczny
Minimalna ilość zamówienia
Cena za sztukę
Strona internetowa

Nasi czytelnicy są na całym świecie:
W Belgii, w Danii, w Francji, w Grecji, w Wielkiej Brytanii, we Włoszech, w Chorwacji, w Lichtensteinie,
w Luxemburgu, w Holandii, w Austrii, w Polsce, w Szwecji, w Szwajcarii, w Słowenii, w Hiszpanii, w
Południowej Afryce, w Czechach, w Turcji, na Ukrainie, w Stanach Zjednoczonych

A dokąd my możemy
Państwu wysłać T&P?

40°C

