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Odzież promocyjna

Moda

L-Shop-Team

yo soy marinero
Styl marynarski w odzieży i tekstyliach promocyjnej? Tak i to w niemal każdej
części garderoby! Odzież
promocyjna bywa zmienna,
podąża za trendami modowymi zarówno w kwestii fasonów jak i kolorów.
Styl marynarski jest zawsze
w ofercie, niezależnie od
tego, co jest modne w danym
roku na rynku tekstyliów. To
styl lata, wakacji, słońca,
odpoczynku, lubiany przez
większość osób, dlatego tak
często wybierany do celów
promocji przez firmy, które
brendują „go” dodatkowo
swoim logotypem, grafiką.

Men`s Long Sleeve Striped T-Shirt
Marine L01402 marki Sol’s: 100%
bawełny, gramatura 150 g/m², certyfikat Fair Wear, krój typu „Regular”,
rozmiary: S - 3XL.

52

Kamizelka JN1075 marki James Nicholson: wodoodporny materiał: 100%
poliamid, podszewka 100% poliester. Rozmiary: S - 2XL.

(Zdjęcia: L-Shop-Team)

Zerknijmy do szafy dystrybutora tekstyliów promocyjnych L-Shop-Team. Styl
ten zauważalny jest już w
koszulkach bawełnianych z
krótkim lub długim rękawem
takich marek jak np.
SkinniFit, Sol’S, Neutral,
Nath, Anvil, Mantis. Mamy
do wyboru cienkie lub grube
paski biało-granatowe w tylu
marynistycznym. Dla tych,
którzy wolą polówki, marki
Tee Jays, Kustom Kit, Sol’s,
James Nicholson proponują
koszulki z paskami pod kołnierzykiem, na rękawkach
i listwie guzikowej.
Na wierzch można zarzucić po prostu biało-granatowe bluzy lub atrakcyjne bluzy, których troczki subtelnie
nawiązują do marynarskiego
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Baby Breton Top BZ52 marki Babybugz: 100% bawełny, gramatura
200 g/m², certyfikat Oeko-Tex. Dostępne rozmiary: 3-6 miesięcy, 6-12
miesięcy, 12-18 miesięcy, 18-24
miesiące.

designu np. marki Tee Jays
lub Just Hoods. Dla kobiet
i dziewcząt marki Sol’s i
SkinniFit
zaprojektowały Westford Mill. Jeśli wybiegranatowe, atrakcyjne krót- ramy się na plażę, możemy
kie szorty z białą lamówką i zabrać ze sobą markę Bearsznurkiem. Na wypadek ka- Dream, która w swojej oferpryśnej pogody, trzeba mieć cie posiada ręczniki plażowe
w podorędziu np. kamizelkę w kolorze marine blue, i to w
Jamesa Nicholsona i parasol rożnych odcieniach.
Printwear. Dzieciaki
Jeśli
chcemy
w styl „marinero”
przenieść
styl
ubiera od lat Ba„marinero” do
bybugz od marki
domu, bez proMantis.
blemu
sprosta
Marynarski raj
temu
zadaniu
odnaleźć można
np. marka Towel
też w kolekcji
City z ręcznikami
torb. Na uwaw kolorach morgę zasługują
skich.
produkty
marek Hal- Canvas Duffel QD27 marki
w w w.l-shop Quadra: 100% bawełny, wyfar, Quadra, miary 30 x 53 x 30 cm.
-team.pl

